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POVZETEK 
Diplomsko delo obravnava zasvojenost z alkoholom in programe pomoči pri soočanju z njo, 
ki so na voljo v Slovenskem prostoru. V teoretičnem delu sem predstavila osnovne 
karakteristike zasvojenosti z alkoholom, navedla pomembnejše statistične podatke, opisala 
alkoholno politiko v Sloveniji in v EU, ter predstavila najbolj uveljavljene modele 
spoprijemanja z odvisnostjo od alkohola v Sloveniji. Pri tem sem se osredotočila na program 
dvanajstih korakov in socialno andragoško metodo. V empiričnem delu sem zasvojenost z 
alkoholom in programe pomoči poskušala osvetliti s stališča uporabnikov. V ta namen sem 
izvedla intervjuje s člani skupnosti Anonimnih alkoholikov in člani Terapevtske skupnosti, ki 
jo vodi Perko. Zanimalo me je, zakaj po njihovem mnenju, pride do razvoja zasvojenosti z 
alkoholom, kakšni so razlogi, da se posameznik odloči spopasti s svojo zasvojenostjo, kateri 
so dejavniki, ki vplivajo na uspeh posameznika pri abstinenci in kako je vključenost v 
program pomoči vplivala na njihova življenja. V zaključnem delu predstavim njihove 
odgovore in svoje ugotovitve. 
Ključne besede: zasvojenost z alkoholom, programi pomoči, Anonimni alkoholiki, 
terapevtska skupnost, program dvanajstih korakov, socialno andragoška metoda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ABSTRACT 
The thesis presents alcohol addiction and alcohol addiction treatment programs, which are 
available in Slovenia. In the theoretical part I presented the basic characteristics of alcohol  
addiction, indicated the important statistics, outlined alcohol policy in Slovenia and the EU 
and presented the most established models of dealing with alcohol addiction in Slovenia. I 
focused on the twelve steps program and social andragogic method. In the empirical part I 
have sought to present the alcohol addiction treatment programs from the user's point of view. 
To this end, I conducted interviews with members of Alcoholics Anonymous community and 
members of  Perko's Therapeutic Community. I tried to find out, what in their opinion lead to 
the development of addiction to alcohol, what are the reasons that an individual decides to 
deal with his addiction, what are the factors that influence the individual’s success in 
abstinence from alcohol and how did involvement in the threatment program affect their lives. 
In the final part I present their answers and my conclusions. 
Key words: alcohol addiction, alcohol addiction treatment programs, Alcoholics Anonymous, 
therapeutic community, twelve steps program, social andragogic method 
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1 UVOD 
Uživanje alkohola je del slovenske kulture in tradicije. Z alkoholom nazdravljamo ob 
najrazličnejših priložnostih. Opijanje v javnosti predstavlja uveljavljen način druženja, z 
odklonitvijo ponujene alkoholne pijače pa posameznik lahko kaj hitro obvelja za čudaškega in 
neotesanega. Alkohol je v Sloveniji lahko dostopen, čeprav bi ga brez zadržkov lahko uvrstili 
med najnevarnejše droge. Ob prekomernem uživanju namreč izčrpa človekovo telo in vpliva 
na njegovo duševnost, redno uživanje alkohola pa sčasoma lahko pripelje do zasvojenosti. 
Zasvojeni posameznik v družbi, ki je tolerantna do uporabe alkohola, težko prepozna svoje 
pitje kot problematično, še težje dosegljiv pa ta uvid postane zaradi delovanja lastnih 
obramnih mehanizmov. Traja lahko leta ali pa desetletja, da oseba zasvojena z alkoholom 
prepozna in si prizna svoje stanje. Če in ko se odloči poiskati pot iz lastne zasvojenosti, pri 
tem praviloma potrebuje pomoč in oporo. Poišče ju lahko v številnih programih namenjenih 
pomoči uporabnikom zasvojenim z alkoholom, ki so na voljo v našem prostoru. 
V teoretičnem delu naloge bom predstavila osnovne karakteristike zasvojenosti z alkoholom, 
navedla pomembnejše epidemiološke podatke, opisala alkoholno politiko v Sloveniji in v EU, 
ter prikazala najbolj uveljavljene modele spoprijemanja z odvisnostjo od alkohola v Sloveniji. 
Pri tem se bom osredotočila na program dvanajstih korakov in socialno andragoško metodo. 
V empiričnem delu bom zasvojenost z alkoholom in programe pomoči poskušala osvetliti s 
stališča uporabnikov. Osrednja vprašanja, ki se mi ob problematiki zasvojenosti z alkoholom 
zastavljajo in na katera bom v tej nalogi poskušala odgovoriti pa so, zakaj sploh pride do 
razvoja zasvojenosti od alkohola, kakšni so razlogi, da se posameznik odloči spopasti s svojo 
zasvojenostjo, kateri so dejavniki, ki vplivajo na uspeh posameznika pri abstinenci in kako je 
vključenost v program pomoči vplivala na njihova življenja.  
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 Zasvojenost z alkoholom 
Za poimenovanje problematike povezane z alkoholom je v literaturi, zlasti starejši, pogosto 
uporabljen termin alkoholizem. V sodobnih slovenskih strokovnih krogih ta izraz ni več v 
uporabi, saj zbuja odpor in je stigmatizirajoč. Izraza alkoholizem in alkoholik pa sta še vedno 
v uporabi tako v Nemčiji, kakor tudi v ZDA, kjer nimata slabšalne konotacije. Tudi skupnost 
Anonimnih alkoholikov (AA) ju še vedno uporablja brez zadržkov (Auer, 2002). 
Alkoholizem je termin, formiran na začetku raziskovanja zasvojenosti z alkoholom. V 
današnji medicinski stroki ga je nadomestila besedna zveza sindrom odvisnosti od alkohola. 
Ta pa, kot še dva dodatna sodobna pojma, zaobjema tudi škodljivo in tvegano pitje alkohola, 
do neke mere pa vključuje tudi širše sociološke pojme kot so alkoholna družba, »mokra« 
kultura, družbene koristi oz. škode zaradi alkohola itd. Izraza škodljivo pitje in odvisnost od 
alkohola omogočata razlikovanje socialnih težav in bolezenskih znakov povezanih z 
zasvojenostjo z alkoholom od bolezenskih simptomov in socialnih težav zaradi posamezne 
opitosti (Ramovš in Ramovš, 2007). 
Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) zasvojenost z alkoholom pomeni 
dolgotrajno in neprekinjeno uživanje večjih količin oz. ponavljajoče se uživanje alkohola, za 
katerega so značilne vedno slabša samokontrola nad količino popitega alkohola, pogoste 
zastrupitve z alkoholom in pa želja po alkoholu in uživanje alkoholnih pijač navkljub 
škodljivim fizičnim in psihičnim posledicam ter socialnim motnjam (WHO, 1994). 
Rugelj (2000) zasvojenost z alkoholom pojmuje kot družbeni odklon, za katerega je značilno 
stopnjevanje zaužitih količin alkohola. Odraža se v spremembah vedenja ter psihičnih in 
fizičnih težavah. Pri bližnjih zasvojenega posameznika se razvije t.i. »suhi alkoholizem«1. 
Zasvojena oseba vedno bolj zanemarja svoje obveznosti do družine, opušča pa tudi svoje 
službene in socialne funkcije in obveznosti. Vedno bolj zgublja stik tako s samim sabo, kakor 
tudi z zunanjim svetom. Zasvojena oseba svoje odvisnosti ne zmore priznati niti sebi, niti 
svoji okolici. Rugelj tej definiciji dodaja svoje prepričanje, da je zasvojenost z alkoholom 

                                                 
1 Suhi alkoholik: izraz, ki ga nekateri terapevti uporabljajo za družinske člane osebe zasvojene z alkoholom, ki s 
slednjo živijo, vendar sami niso zasvojeni (Perko, 2013). V skupnosti AA izraz označuje zasvojeno osebo, ki 
abstinira in se ureja (Ramovš, 1997). 
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dosmrtno stanje in da rehabilitirana oseba ne sme nikdar več uživati alkohola, saj bi s tem 
tvegala padec v ponovitev akutne faze zasvojenosti. 
Ramovš (2007, str. 56) pa poda sledečo opredelitev zasvojenosti: »Zasvojenost je umetna 
škodljiva potreba po omamni snovi, omamnem doživljanju ali vedenju.« Nadalje pojasni, da 
gre za potrebo, ki se in razvija in izoblikuje postopoma, hitreje ali počasneje, s privajanjem na 
določeno psihoaktivno substanco (npr. nikotin, alkohol, mamila), vzorcem vedenja (npr. 
hazardiranje) ali doživljanjem stvarnosti (npr. sovraštvo do nekoga). Ko je neka zasvojenost 
vzpostavljena, pri človeku deluje kot relativna potreba in nuja. Umetna je zato, ker 
posamezniku tisto kar potrebuje, naravno ni potrebno; gre za tujek, na katerega se mora 
fizično in psihično na silo prilagoditi. Zasvojenost je praviloma povezana z omamljanjem 
posameznikove zavesti. Alkohol ali druge psihoaktivne substance na živčni sistem namreč 
delujejo tako, da ga ožijo in mrtvijo, obenem pa spreminjajo posameznikovo doživljanje sebe 
in okolice. Vsakršna uporaba psihoaktivnih snovi zato zmanjšuje posameznikovo svobodo 
doživljanja in ravnanja. Gre za škodljivo potrebo, ki se odraža v vseh posameznikovih 
dimenzijah; fizični, duševni, vedenjski in socialni. 
 

 Dimenzije zasvojenosti z alkoholom 2.1.1
Različne stroke, ki se ukvarjajo s problematiko zasvojenosti z alkoholom, so enotne, da gre za 
večplastni, celostni življenjski pojav. Tako k sami razlagi in razumevanju pojava, kakor tudi k 
njegovem reševanju je zato potrebno pristopati interdisciplinarno (Perko, 2013). 
Prva je k raziskovanju zasvojenosti z alkoholom pristopila medicina in kaj kmalu ugotovila, 
da je, poleg fizične in psihične razsežnosti, zelo pomembna tudi njena socialna dimenzija. Za 
medicino so se s problematiko zasvojenosti z alkoholom začele ukvarjati tudi druge stroke: 
kriminologija, psihologija, sociologija, socialno delo, pedagogika, andragogika, ekonomija, 
gerontagogika, idr. Vsaka s svojega specifičnega aspekta (Ramovš, 2002). 
Vsaka stroka je tako osnovala svoje razumevanje sindroma odvisnosti od alkohola (Perko, 
2013): 

 medicina zasvojenost z alkoholom vidi kot sindrom cele palete obolenj, ki 
zasvojenega posameznika eventualno pripeljejo do prezgodnje smrti; 
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 biologija odvisnost od alkohola pojmuje kot nenaravno, nepotrebno in škodljivo 
poseganje v presnovo, s katerim zasvojena oseba poskuša blokirati in izklapljati 
čustva, ki jih doživlja kot neprijetna; 

 psihologija zasvojenost z alkoholom razlaga kot duševno motnjo, za katero so 
značilni zmanjšano zavedanje, popačeno dojemanje in doživljanje odnosov in sveta, 
neprimerno vedenje itd.; 

 odnosna psihodinamika od alkohola odvisne posameznike pojmuje kot šibke člene 
odnosne verige; postanejo nekakšni družbeni dežurni krivci, v katere so nemalokrat 
projicirane negativnosti ostalih članov družbe, zaradi česar zasvojenost z alkoholom 
lahko odigra vlogo nekakšnega obrambnega mehanizma družbe;  

 z ekonomskega stališča predstavlja zasvojenost z alkoholom veliko finančno breme, 
ki družino lahko materialno ogrozi. Po drugi plati pa odvisnost od alkohola 
predstavlja tudi zanesljiv vir prihodka za proizvajalce alkohola in s tem državno 
blagajno; 

 kriminologijo in viktimologijo zanimajo prekrški, nasilje, prepiri, prometne 
nesreče, zločini itd., v katerih je svojo vlogo odigral (tudi) alkohol; 

 z moralnega aspekta zasvojenost z alkoholom predstavlja številne prelomljene 
obljube, prevare, žalitve in podobnih, osnovnim moralnim načelom nasprotujočih 
dejanj; 

 s stališča vzgoje zasvojenost z alkoholom predstavlja nekakšno fundamentalno 
življenjsko nedoraslost in nezrelost, zaradi katere se posameznik ne zmore spopadati 
z dnevnimi obremenitvami, frustracijami in trpljenjem, zato z uživanjem alkohola od 
tega beži in se zateka v omamo; 

 s socialnega stališča je odvisnost od alkohola eden izmed osrednjih virov razdrtih 
družin, socialnih težav, slabih odnosov itd.; 

 z zaposlitvenega vidika pa je zasvojenost za alkoholom povezana s stopnjevanjem 
delovne nesposobnosti in neodgovornosti. 

Za zmernega pivca v splošnem velja človek, ki ne pije pogosto. Zmeren pivec naj bi bil 
moški, ki zaužije 3-4-krat tedensko 2-3 dcl vina (ali 4-6 dcl piva) in ženska, ki zaužije 1-2 dcl 
vina (ali 2-3 dcl piva). Če posameznik takšne količine zaužije vsakodnevno, gre že za 
pretirano pitje. O pretiranem pitju pa govorimo tudi pri posameznikih, ki se opijanijo vsak 
konec tedna (Auer, 2002). 
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Ob opazovanju posameznika in njegovega odnosa do uživanja alkoholnih pijač je mogoče 
prepoznati sledeče možnosti (Židanik, 2007): 

 Abstinent pijač z vsebnostjo alkohola ne pije. 
 Preudarni pivec se sam odloča o tem, kdaj, kje koliko, kaj in v kateri družbi bo pil. 

Njegovo pitje ne ogroža niti njega niti njegove okolice (npr. z vožnjo v opitem 
stanju). 

 Prekomeren pivec uživa alkohol preko meja manj tveganega pitja (za moške je to 
1/4 l vina ali sedem steklenic piva na teden, za ženske in moške starejše od 65 let pa 
pol manj, s tem da naj vsaj dva dni v tednu ne bi uživali alkohola). Tveganje za razvoj 
odvisnosti od alkohola je pri njih povečano. 

 Problematičen ali pretiran pivec alkohol uživa vsak dan in ga zlorablja, zaradi česar 
prihaja do težav v njegovih odnosih z drugimi ljudmi, pa tudi z njegovim zdravjem. 
Zaradi svojega pitja ima občutke krivde in ga pogosto skriva. Izmika se pogovorom o 
alkoholu, čeprav o njem veliko razmišlja. Njegova toleranca pri količini zaužitega 
alkohola narašča. 

 Oseba odvisna od alkohola ima kontrolo nad količino zaužitega alkohola že močno 
oslabljeno ali je celo v celoti brez nje. Piti mora vsak dan. Rušijo se njeni odnosi z 
okolico. Vedno bolj zanemarja delovne obveznosti. V zadnji fazi odvisnosti je pri teh 
osebah poglaviten in edini interes, kako si priskrbeti zadostno količino alkohola. 

Ziherl (1989) poudarja, da je pojmovanje zmernega pitja med drugim odvisno od tega, kakšen 
odnos do alkohola in uživanja le-tega ima okolje (oz. kako tolerantno je), v katerem 
posameznik živi. 

Ramovš (2001) pravi, da o zasvojenosti z alkoholom govorimo pri posamezniku, pri katerem 
je posledično prišlo do razvoja odnosno socialne, duševne in pa tudi fizične motnje.  

Ker je definicij zasvojenosti z alkoholom več, je posledično tudi več različnih odgovorov na 
vprašanje, kdo (še) ni in kdo je (že) zasvojen z alkoholom. Zato so strokovnjaki poskušali 
oblikovati čim bolj objektivne merske instrumente, s katerimi bi bilo moč ugotoviti ali nekdo 
je ali ni zasvojen z alkoholom. Obstajajo številna poročila o takšnih in drugačnih vprašalnikih 
in testih, ki naj bi s čim večjo zanesljivostjo pripomogli pri ločevanju oseb, ki so oziroma niso 
zasvojene z alkoholom. Nekateri izmed teh vprašalnikov sicer delno dosegajo svoj namen, v 
celoti pa noben. Za bolj uporabne so se izkazali kratki in preprosti vprašalniki kot npr. 
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CAGE2, ki je zelo pogosto uporabljen predvsem v ZDA, zlasti v klinični praksi. Sestavljajo ga 
le štiri vprašanja3. Pritrdilni odgovor na dve ali več vprašanj pomeni pozitiven izid testa. Še en 
tovrstni vprašalnik je MAST (Michigan Alcohol Screening Test). v Evropi je pogosto 
uporabljen vprašalnik MAT (Münchener Alcoholismus Test) in vprašalnik Svetovne 
zdravstvene organizacije (Perko, 2013). 

Tomori in Ziherl (1999) navajata, da naj bi bili za diagnosticiranje sindroma odvisnosti od 
alkohola pri posamezniku izraženi vsaj trije izmed šestih pokazateljev: 

 močna želja, hlepenje po zaužitju alkohola, 
 pojav abstinenčnega sindroma v primeru odtegnitve alkohola, 
 povečevanje tolerance; za enak učinek je potrebna vedno večja količina 

alkohola, 
 opuščanje drugih aktivnosti zaradi uživanja alkohola, 
 težave z obvladovanjem pitja, 
 vztrajanje pri (zlo)rabi alkohola kljub škodljivim posledicam. 

Može (2002) pa zgoraj navedenim simptomom dodaja še: 
 oženje pivskih vzorcev in navad (ob istem času, na istem mestu, ista pijača, 

enako pogosto), 
 vedenje usmerjeno v iskanje priložnosti za pitje, ki obvladuje posameznika in 

hkratno opuščanje nekdanjih vrednot, 
 izogibanje abstinenčnim simptomom z jutranjim pitjem ali dolivanjem kot 

možnima oblikama obrambnega vedenja, 
 vnovično pitje alkohola po daljši abstinenci (zasvojenost se ponovi v celoti). 

Občasno ali redno uživanje manjših ali večjih količin alkoholnih pijač odraslih ljudi je v naši 
kulturi povsem običajno. Spremlja večino običajev in priložnosti ter oblik druženja. To pa je 
tudi razlog, da je pogosto precej težko določiti mejo med ljudmi, ki jih še lahko uvrščamo 

                                                 
2 CAGE pomeni začetne črke ključnih postavk v vsakem od štirih vprašanj: cut-down, annoyed, guilt, eye-
opener. 3  1. Ali ste kdaj že razmišljali, da bi bilo potrebno zmanjšati pitje alkohola? 2. Ali so vas ljudje vznejevolili s 
pripombami na račun vašega pitja? 3. Ste se že kdaj počutili slabo ali imeli občutke krivde zaradi vašega pitja? 4. 
Ali ste že kdaj navsezgodaj in na tešče popili alkohol, da bi se umirili ali znebili »mačka«? 
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med zmerne družabne pivce in tistimi posamezniki, ki so od alkohola postali odvisni 
(Ramovš, 1986).  
Bistvo zasvojenosti z alkoholom pa ni v samem uživanju le-tega, čeprav brez uživanja 
prekomernih količin alkohola ne more priti do razvoja zasvojenosti. Srž zasvojenosti z 
alkoholom tiči v spremenjeni, pogosto asocialni drži in vedenju z alkoholom zasvojene osebe. 
Človek odvisen od alkohola hkrati z razvojem svoje odvisnosti začenja zanemarjati svoje 
dolžnosti in se odtujevati na vseh področjih lastnega udejstvovanja v družbenih skupinah, 
katerim pripada. Spreminja se; lahko postaja sebičen, prepirljiv, nezanesljiv, površen in 
asocialen. Poglaviten vzrok za vse te spremembe pa je alkohol oz. posameznikova 
zasvojenost z njim (Perko, 2006).    
 
2.1.1.1 Psihična zasvojenost 
Alkohol posameznika lahko zasvoji psihično in fizično. Može (2002, str. 38) psihično 
odvisnost definira kot »…stanje, v katerem alkohol povzroči občutek zadovoljstva in obenem 
(»duševno«) potrebo po stalnem uživanju alkoholnih pijač z namenom doseganja ugodja in 
hkratnega izogibanja neugodju.«  
Perko (2013) razvoj psihične odvisnosti razčleni na tri stopnje. Za začetno stopnjo velja, da 
posameznik željo oz. potrebo po pitju alkoholnih pijač največkrat občuti ob jedi in ob 
posebnih priložnostih kot so različna družabna srečanja, proslavljanja, praznovanja itd. Sledi 
stopnja, na kateri se potreba po zaužitju alkohola pojavi ob različnih stresnih in obremenilnih 
situacijah, pa naj bo to ob sreči in uspehu, pogosteje pa ob nesreči, neuspehu, ob javnih 
nastopih ali zahtevnejših nalogah itd. Posamezniku na tej stopnji razvoja odvisnosti alkohol 
omogoča vsako njegovo družabno in družbeno udejstvovanje. Na zadnji stopnji razvoja 
psihične odvisnosti od alkohola posameznik alkohol uživa tudi ob povsem neprimernih 
priložnostih npr. pred službo, med delom, pred in med vožnjo z avtomobilom. Na tej stopnji 
uživanje alkohola pri posamezniku preraste v smisel življenja. Alkohol in uživanje le tega v 
celoti okupira njegove misli in uravnava njegovo vedenje. 
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2.1.1.2 Fizična zasvojenost 
Fizična zasvojenost se običajno kaže z jasno izraženimi motnjami v delovanju telesa, kadar 
telo zasvojenega posameznika ne dobi alkohola in torej ni sposobno abstinence (Može, 2002). 
Z alkoholom zasvojena oseba mora v fazi fizične odvisnosti ves čas piti (»dolivati«), sicer 
pride do pojava abstinenčnega sindroma (potenje, slabost, tremor, telesni krči, pospešen srčni 
utrip, alkoholni bledež itd.) V tej fazi zasvojena oseba alkohol nujno potrebuje, saj se kemični 
procesi v telesu zaradi dolgotrajnega uživanja alkohola tako spremenijo, da brez alkohola 
sploh ne morejo več potekati. Vedno več sodobnih nevrofizioloških raziskav potrjuje, da sta 
psihična zasvojenost in nezmožnost abstinence posledica fizioloških sprememb v delovanju 
možganov (Perko, 2013).  
 
2.1.1.3 Toleranca do alkohola 
Toleranca do zaužitih količin alkohola se na začetnih stopnjah razvoja zasvojenosti navadno 
postopoma dviguje; telo se na alkohol privaja. Nato se za obdobje, ki lahko traja kar nekaj 
časa, ustali. Sledi strm padec tolerance do alkohola, kar je znak zadnje faze zasvojenosti. 5-6 
promilov pa je smrtonosna koncentracija alkohola v krvi človeka, pri čemer toleranca ni 
pomembna (prav tam). 
 

 Vzroki za nastanek zasvojenosti  2.1.2
Za razvoj zasvojenosti z alkoholom obstajajo različni vzroki, vendar niso vsi vedno prisotni 
pri vsakem posamezniku zasvojenim z alkoholom. Strokovnjaki so enotni v mnenju, da 
kolikor je posameznikov zasvojenih z alkoholom, prav toliko je tudi vzrokov za razvoj 
njihove zasvojenosti. Vsak človek je namreč individuum zase, s svojimi lastnimi življenjskimi 
izkušnjami in preteklostjo. Posledično se med seboj razlikujejo tudi vzroki za nastanek 
zasvojenosti. Ob vsem tem pa ni mogoče zanikati dejstva, da vse zgodbe razvoja odvisnosti 
od alkohola potekajo podobno, zelo podobne pa so tudi končne posledice (prav tam). 
Auer (2002) izpostavlja različne teorije, ki so jih strokovnjaki razvili za pojasnjevanje 
vzrokov nastanka zasvojenost z alkoholom: psihološke, somatsko-medicinske in sociološke. 
Zagovarja stališče, da gre pri zasvojenosti za preplet različnih dejavnikov in sicer:  

 alkohola kot zasvojljive substance, 
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 socialnega okolja - tako primarne družine, kakor tudi širšega družbenega kulturno in 
ekonomskega okolja, pri čemer so ključnega pomena specifični vzorci uživanja in 
dostopnosti alkohola posamezne družbe,  

 človeka kot posameznika z lastno fiziološko in psihološko specifiko, določeno z 
genskimi dejavniki in preteklimi izkušnjami. 

Tudi Ramovš (2007) pravi, da so ob razvoju zasvojenosti z alkoholom praviloma vedno 
prisotni dejavniki vseh treh skupin, ki jih navaja Auer (2002). V večini primerov pa vendarle 
pride do prevladovanja enega ali več dejavnikov osebnosti oziroma okolja. Razumevanje in 
poznavanje sestave in dinamike celote teh treh dejavnikov je ključnega pomena za 
načrtovanje ter izvedbo uspešnega preprečevanja razvoja zasvojenosti z alkoholom. 
Može (2002) navaja Kielholza (1972) in njegov trikotnik med seboj povezanih dejavnikov, ki 
so bistvenega pomena pri razvoju odvisnosti: človek, okolje in alkohol. Med njimi je 
najpomembnejši človek s svojimi fizičnimi in psihičnimi lastnostmi, zaradi katerih je bolj 
dovzeten za učinke alkohola in nagnjen k razvoju zasvojenosti. Okolje vpliva s svojimi 
običaji, verovanji in stališči, ki posameznika k pitju spodbujajo oziroma njegovo pitje 
tolerirajo ali pa ga pri tem ovirajo in zavirajo njegovo pitje. Ključno vlogo v tem okvirju ima 
družina, iz katere posameznik črpa sistem vrednot in znotraj katere izoblikuje lastna stališča 
in vedenjske vzorce. Alkohol pa je ključen zaradi svojih farmakoloških učinkov; blaži 
notranje napetosti, je lahko dostopen, njegovo delovanje pa je hitro. Ti trije dejavniki vplivajo 
drug na drugega, pri tem pa sta najpomembnejša človekova osebnost in njegovo okolje. Tudi 
drugi strokovnjaki (Auer, 2002; Ramovš in Ramovš, 2007) ugotavljajo podobno.  
Slika 1: Prirejeno iz Načel zdravljenja odvisnosti od alkohola (Može, 2002, str. 28) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 ALKOHOL - kemične lastnosti 

- vplivi na možgane 

ODVISNOST OD ALKOHOLA 

ČLOVEK 
- biokemične lastnosti 
- fiziološke lastnosti 
- osebnostne lastnosti 
- odnosne lastnosti 
- življenjski slog 

OKOLJE - tradicija in verovanje 
- vrednote 
- civilizacijski vzorci 
- družina 
- šola 
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O vzrokih nastanka zasvojenosti z alkoholom obstaja vrsta modelov oz. teorij, za najbolj 
uveljavljene pa veljajo (Perko, 2013): 

 Moralni model po katerem je zasvojenost z alkoholom pokazatelj moralne šibkosti 
posameznika brez trdne drže. 

 Medicinski model zasvojenost razlaga kot bolezen, nastalo zaradi fizioloških in 
strukturnih motenj, zasvojeno osebo pa pojmuje kot bolnika. 

 Psihološki model vzroke za zasvojenost z alkoholom vidi bodisi v osebnostni 
nezrelosti posameznika ali/in pa njegovih psihopatijah, osebnostnih motnjah, nevrozah 
itd. 

 Socialno-kulturni model pojasnjuje, da so vzroki tako v človeku samem kot tudi v 
njegovem okolju, med seboj pa se prepletajo. 

Sodobne raziskave kažejo, da ob preučevanju vzrokov za nastanek odvisnosti ne smemo 
spregledati genetskih dejavnikov posameznika. Le-tem gre namreč, poleg osebnostno-
psihološkim, razvojnim ter okolijskim, pripisati kar polovico ranljivosti za razvoj sindroma 
odvisnosti od alkohola (Rus Makovec, 2004, v Ramovš in Ramovš, 2007). 
V strokovnih krogih še danes uporabljano razdelitev obdobij razvoja zasvojenosti z 
alkoholom, je leta 1952 na osnovi preučevanja 2000 z alkoholom zasvojenih oseb v gibanju 
AA opisal Ameriški alkoholog E. M. Jellinek. Po njej razvoj sindroma zasvojenosti z 
alkoholom poteka v štirih fazah (Rugelj, 2000; Može, 2002; Perko, 2013): 

1. Predakoholna faza; oseba svoje vsakdanje stiske poskuša blažiti s pitjem alkohola, ki 
mu pomaga k sprostitvi in ga prijetno omami. Za željen učinek alkohola sčasoma 
potrebuje vedno večjo količino le-tega. 

2. Zgodnja alkoholna faza (prodromalna faza); posameznik začne prikrivati svoje 
pitje oziroma pije na skrivaj. Sooča se z občutki krivde zaradi svojega pitja, vse 
pogostejše so alkoholne amnezije. 

3. Kritična faza; zasvojena oseba ne zmore več obvladovati svojega pitja. Njeno 
vedenje je pogosto agresivno, krivdo za svoje težave pa pripisuje drugim. Občasno 
abstinira, z namenom dokazati, da ni zasvojen z alkoholom. Ali pa spremeni vzorec 
svojega pitja (npr. ne pije pred šesto uro zvečer). V abstinenci oziroma novih pravilih 
običajno ne zmore vztrajati dolgo, zato ponovno začne s stalnim pitjem. 

4. Kronična faza; posameznik začne piti povsem brez nadzora, pogosta so več dni 
trajajoča popivanja. Propadati začne socialno, intelektualno, fizično in čustveno. 
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Toleranca do alkohola pade in za dosego stanja hude opitosti, potrebuje zelo majhno 
količino alkohola. 

Slika 2: Grafični prikaz razvoja sindroma odvisnosti od alkohola (Jellinek, 1952, v Može, 
2002, str. 32) 

 
 
Auer (2002) opozarja na dve pomanjkljivosti Jellinekove razdelitve: v njej ni opredeljeno 
trajanje posameznega obdobja, navedeni simptomi pa si v praksi ne sledijo eden za drugim, 
temveč se lahko pojavijo istočasno. Sam zasvojenost z alkoholom pojasnjuje kot dolgotrajno 
bolezen. Navaja pet obdobij, preko katerih po določenih zakonitostih poteka njen razvoj: 

1. Želja po pitju alkoholnih pijač je povečana in se še stopnjuje. 
2. Škodljiva raba alkoholnih pijač se utrjuje kot vedenjski vzorec in prehaja v način 

življenja.  
3. Telesna in psihična zasvojenost z alkoholom postane očitno stanje posameznika. Poleg 

izgube nadzora nad uživanjem alkohola se vedno bolj kažejo tudi kognitivne okvare in 
zmanjševanje tolerance do alkohola. Občutki krivde zasvojenega posameznika so vse 
večji, očitki družbe pa vse pogostejši. Posledično se pri osebi, ki je odvisna od 
alkohola, vedno bolj razvijajo njeni obrambni mehanizmi, zlasti zanikanje in 
projekcija. 

4. V tej fazi so posledice pitja alkohola že polno razvite. Zaužitje alkohola zasvojeni 
osebi ne prinese več občutkov olajšanja. Mnogo pogosteje se pojavi razdražljivost in 
občutki krivde, predvsem pa nezadržna potreba po ponovnem zaužitju še večjih 
količin alkohola.    

5. Ta stopnja povečini velja za nepopravljivo. Spremlja jo huda psihoorganska 
prizadetost s povečano razdražljivostjo in neobvladovanjem čustev, številne somatske 
bolezni, psihosocialne deviacije in dodobra zakoreninjeno odvisniško vedenje. 
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Zasvojena oseba ob močnih obrambnih mehanizmih in izrazitem zanikanju pogosto ne 
obvladuje svojega ljubosumja in agresivnosti.  

Osebo, ki alkohol uživa preko meje zdravju neškodljivega, lahko njen odnos do alkohola 
pripelje do poškodb na vseh nivojih: fizičnem, zaznavnem, čustvenem, intelektualnem. 
Pojavijo se motnje pomnjenja ter zmanjšana mera svobodnega odločanja in odgovornosti. 
Posameznikov razvoj se zaustavi na vseh ravneh. Znatno poškoduje tudi njegove vloge v 
družbi, službi in družini in mu slednjič pobere vse veselje do življenja (Ramovš, 2007). 
Perko (2013) izpostavlja še en vidik; na razvoj sindroma odvisnosti od alkohola lahko namreč 
gledamo tudi skozi prizmo socialnega propadanja. Običajno gre za dokaj dolgo obdobje (od 
10 do 25 let). V prvem delu tega obdobja je izrazito zlasti uničevanje družine, ko se družina 
osebe zasvojene z alkoholom svojih težav, nastalih zaradi alkohola, sramuje in jih skriva, 
konfliktnost medsebojnih odnosov v njej pa se stopnjuje. Sledi faza družbenega propadanja 
posameznika zasvojenega z alkoholom, ko družina njegove zasvojenosti ne more več 
prikrivati. Zasvojena oseba vedno bolj izgublja družbeni ugled, zavračati pa ga začne tudi 
družina.  
V sodobnih strokovnih krogih se pogosto pojavlja prepričanje, da gre pri prekomernem 
uživanju alkohola in posledični opitosti pravzaprav za začasen umik posameznika pred 
zahtevami in pričakovanji družbe v kateri živi ter pobeg od odgovornosti, ki mu jo le-ta 
nalaga. Pitje mu na nek način omogoča oddih od vpetosti v družbeno funkcioniranje in 
nedotakljivost pred omejitvami, ki mu jih dnevno postavlja okolica (Ogrin, 1995). 
 

 Obrambni mehanizmi z alkoholom zasvojenih oseb 2.1.3
Škodljiva raba alkohola, s tem povezani občutki krivde in nemoči ter  pritiski okolice dokaj 
hitro spreminjajo značaj in vedenjske vzorce zasvojene osebe. Ob pogovorih o alkoholu in 
težavah in posledicah povezanih z uživanjem le-tega, je zasvojena oseba pogosto ves čas 
napeta in pripravljena na zanikanje, izkrivljanje resnice in posploševanje ob hkratnem 
nejasnem izražanju svojega mnenja (Auer, 2002).  
Može (2002) kot značilne osebnostne spremembe, s katerimi se zasvojena oseba odzove na 
notranjo duševno napetost in pritiske družbe, ki ga soočajo s posledicami pitja alkohola, hkrati 
pa terjajo od njega abstinenco našteva: 
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 nagnjenost k lažem,  
 dvojno moralo (ena vrsta pravil in moralnih norm velja zanj, povsem druga in strožja 

pa za vse ostale ljudi), 
 ambivalentno čustvovanje (vse povezano z uživanjem alkohola ga navdaja z občutki 

zadovoljstva, ugodja in evforijo, ostalo pa z neugodjem, praznino in drugimi 
neprijetnimi občutki). 

Poleg osebnostnih sprememb zaradi zasvojenosti z alkoholom pri posamezniku lahko pride do 
razvoja celega spektra obrambnih mehanizmov, ki jih naštevajo in podobno opisujejo različni 
avtorji (Ramovš, 1981; Ziherl, 1989; Rugelj, 2000; Može, 2002; Auer, 2002; Perko, 2013): 

 zanikanje – oseba ne prepoznava svoje zasvojenosti in svojega stanja oz. ga taji tako 
sebi, kot tudi okolici;  

 racionalizacija – oseba navaja vrsto razlogov in razlag, ki opravičujejo njegovo pitje: 
stres, nerazumevajoča žena, vročina ali mraz, pomanjkanje želodčne kisline itd.; 

 projekcija – oseba za svoje prekomerno uživanje alkohola krivi druge in na ta način 
nanje prenaša odgovornost za svoje pitje; 

 fragmentacija – oseba svoje življenje iz celote drobi na manjše dele, od katerih pred 
okolico izpostavlja tiste, ki ga prikažejo v lepši luči in pozitivnejši podobi; 

 zmanjševanje – oseba minimalizira pomen, obseg in posledice svojega pitja. 
Psihodinamične teorije  te obrambne mehanizme prištevajo med individualne, ki vplivajo na 
posameznikovo notranje psihično dogajanje. Razlikujejo še odnosne obrambne mehanizme, ki 
pa imajo pomembno vlogo pri posameznikovem ravnovesju in spremembah v odnosih z 
okolico (Perko, 2006). 
 
2.2 Epidemiologija 
Epidemiologija se v okvirih  preučevanja sindroma odvisnosti od alkohola ukvarja z 
raziskovanjem in analiziranjem razširjenosti  pojava v različnih socialnih skupinah in na 
različnih geografskih področjih, tako v ožjem lokalnem merilu, kot tudi po svetu. Zanimajo jo 
zlasti zakonitosti povečevanja in zmanjševanja razširjenosti zasvojenosti z alkoholom. 
Podatke za svoje ugotovitve pridobiva iz rednih nacionalnih zdravstvenih, gospodarskih, 
socialnih, javnomnenjskih ter kriminološko pravnih raziskav, izvaja pa tudi podrobne terenske 
reprezentativne raziskave, ki služijo kot druga metoda zbiranja in analiziranja podatkov. Tako 
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pridobljeni rezultati služijo kot osnova za razvoj strategij preprečevanja zasvojenosti z 
alkoholom. Lahko so izhodišče za pomoč v primerih, ko se zasvojenost kljub preventivnim 
dejavnostim vseeno razvije. Epidemiološke podatke za področje Evrope zbira regionalni urad 
WHO, za področje Slovenije pa Inštitut za varovanje zdravja RS (Ramovš, 2001). 
Ziherl in Čebašek-Travnik (1991) navajata, da so epidemiološke  raziskave navkljub dejstvu, 
da so podatki tako za Slovenijo, kakor tudi za preostali del sveta nezanesljivi, izrednega 
pomena. Informacije o razširjenosti in stopnji problemov povezanih z uživanjem alkohola so 
namreč bistvene za načrtovanje in izvedbo ustreznega zdravljenja in preprečevanja 
zasvojenosti z alkoholom.  
Pri tem pa ne sme ostati spregledano dejstvo, na katerega opozarja Edvards (2003, v Gantar 
Štular, 2010) in ga potrjujejo številne študije, pa tudi sama praksa, da je zasvojenost z 
alkoholom zelo pogosto tako nediagnosticirana, kot posledično tudi nezdravljena bolezen.   
V svetovnem merilu je alkohol med vzroki prezgodnje umrljivosti in obolevnosti na šestem 
mestu, v Evropi na tretjem, med evropsko mladino pa celo na prvem. Alkohol je kot vzrok 
bolezni v svetu prepoznan pri 4% in v Evropi 8% prebivalcev v zdravniški obravnavi. Med 
psihoaktivnimi substancami je alkohol edina, ki ni regulirana na mednarodni ravni (kot so 
regulirane nedovoljene droge in tobak) (Košir, 2008).  
Lovrečič in Lovrečič (2013) navajata, da je uporaba alkohola uvrščena med glavne 
preprečljive dejavnike tveganja kroničnih bolezni, poškodb in nasilja. Povzroča namreč 
zasvojenost ter preko 60 različnih obolenj, bolezni in poškodb. Uporaba alkohola je v 
svetovnem merilu kot dejavnik tveganja za zmanjšano delovno sposobnost in obolevnost na 
tretjem mestu, za umrljivost  pa na osmem. 
Grobe ocene kažejo, da je v Sloveniji z alkoholom zasvojenih med 130.000 in 175.000 ljudi. 
Med slovenskim prebivalstvom je le 5 % abstinentov, oseb, ki jih raziskave prištevajo k 
rednim pivcem in pijejo alkoholne pijače vsaj 1-2-krat tedensko je 48 %, 13 % je takšnih, ki 
alkohol uživajo vsak dan (22 % moških in 6 % žensk). Največ čistega alkohola v Sloveniji 
zaužijemo v obliki vina (54 %), sledi pivo (37 %) in nato žgane pijače (9 %). Raba alkohola v 
Sloveniji od leta do leta sicer niha, a ne bistveno. Trend rabe alkohola je trenutno v porastu 
(Židanik, 2007).   
Podobne podatke lahko najdemo tudi v poročilu Nacionalnega Inštituta za javno zdravje o 
tveganem in škodljivem pitju alkohola za Slovenijo v letu 2011 (Sedlak idr., 2015), ki že v 



15 
 

uvodu izpostavlja, da tvegano in škodljivo pitje alkohola predstavlja enega največjih 
javnozdravstvenih problemov Slovenije.  
Iz spodnjega grafa je razvidno, da je bila poraba alkohola v litrih čistega alkohola na 
odraslega prebivalca starega 15 let in več v obdobju 2006-2014 v Sloveniji najvišja leta 2006 
in najnižja leta 2013, v letu 2014 pa se je poraba alkohola v primerjavi s prejšnjim letom spet 
precej povečala. V tem obdobju je bilo popitega največ piva, sledilo pa je vino in žgane 
pijače, z izjemo let 2010 in 2012, v katerih se je popilo največ vina. 
Slika 3: Registrirana poraba alkohola v litrih čistega alkohola na prebivalca (15+) letno, skupaj in po vrsti alkoholne pijače, Slovenija, 2006–2014 (NIJZ, 2016) 

 

 
Lovrečič in Lovrečič (2016) opozarjata, da je pri interpretaciji podatkov o porabi alkohola 
potrebna previdnost, saj gre zgolj za registrirano porabo alkohola, ne vključuje pa tudi 
neregistrirane porabe alkohola, t. j. domačih, nelegalno pridelanih alkoholnih pijač. Za slednje 
velja, da je njihova poraba visoka in znaša dodatnih pet litrov čistega alkohola na osebo.  
Evropa je, če jo primerjamo z ostalimi celinami, v porabi alkohola na prvem mestu (Košir, 
2008). Škodljiva in tvegana uporaba alkohola predstavlja ekonomsko, socialno in zdravstveno 
breme tako posamezniku, kot tudi njegovim bližnjim in družbi kot celoti (Sedlak idr., 2015).  
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Slovenija je, po podatkih WHO, po skupni količini zaužitega alkohola na prebivalca na 5. 
mestu med državami EU in v samem vrhu po posledicah tvegane in škodljive uporabe 
alkohola. Nad povprečje ostalih držav EU so uvrščene vse slovenske pokrajine (Lovrečič in 
Lovrečič, 2013). 
V obdobju v letih 2000-2010  je registrirana poraba alkohola na odraslega prebivalca  (starega 
več kot 15 let) Sloveniji znašala od 10,3 do 13,5 litra čistega alkohola letno. S pomočjo 
podatkov pridobljenih v raziskavi o uporabi alkohola, tobačnih izdelkov in ostalih drog je bila 
podana tudi ocena neregistrirane porabe alkohola, ki naj bi bila še dodatnih 4,9 litra alkohola 
na odraslega prebivalca. Vsak deseti Slovenec v starosti od 25-64 let uživa prekomerne 
količine alkohola, 50% Slovencev pa se opije vsaj enkrat na leto. Med abstinenti je v 
primerjavi z ženskami manj moških; alkohol pijejo pogosteje in v večjih količinah. V letih 
2001-2012 je zaznati trend povečevanja števila posameznikov, ki abstinirajo in hkrati 
zmanjševanje tistih, ki alkohol pijejo v prekomernih količinah (Sedlak, 2015). 
Iz podatkov pridobljenih v raziskavah o letni porabi alkohola na prebivalca v ostalih državah 
EU je razvidno, da največ alkohola zaužijejo Luksemburžani, takoj za njimi so Francozi in 
Nemci, sledijo pa Portugalci, Madžari, Čehi, Avstrijci in Danci. Najnižja poraba alkohola je 
zabeležena v muslimanskih deželah, na Islandiji in na Norveškem (WHO, 2013). 
Slika 4: Skupna poraba čistega alkohola na odraslega prebivalca v litrih (WHO, 2010)
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Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino (ESPAD) je 
pokazala, da pitje alkohola pri mladostnikih narašča. Kar 88 % anketiranim mladostnikom 
starosti 15 in 16 je let alkohol zlahka dostopen, zlasti pivo, alkopopi in vino. Nekoliko težje 
dostopne so žgane pijače. V Sloveniji je alkoholne pijače že pilo kar 93 % anketirancev. Samo 
7 % 15 in 16 letnikov je odgovorilo, da še nikoli niso poskusili alkohola. Skoraj ¾ 
anketirancev je z uživanjem alkoholnih pijač pričelo  pri 13-ih ali manj letih (Stergar, 2011). 
Podobne podatke zasledimo tudi za Slovenijo. Tudi pri nas strokovnjaki ugotavljajo, da se 
starost, ko mladostniki prvič pijejo alkohol, znižuje in je pri obeh spolih okrog 13 let. 
Mladostnikov, ki niso še nikoli uživali alkohola, je vedno manj. Zaskrbljujoč pa je tudi 
podatek, da je kar četrtina vseh smrti mladih starih med 15 in 29 let povezanih z alkoholom 
(nesreče v prometu, samomori) (Košir, 2008).  
Slovenija je po stopnji umrljivosti zaradi alkohola nad povprečjem ostalih držav EU; po 
smrtnosti zaradi ciroze jeter je na 3. mestu, nad povprečjem pa je tudi v umrljivosti zaradi 
kroničnih bolezni jeter in jetrne ciroze. Letno je alkohol v svetovnem merilu vzrok za 3.8 % 
smrti in 4,6 % izgubljenih zdravih let življenja zaradi zmanjšanih fizičnih zmogljivosti in 
prezgodnjih smrti. V Sloveniji so ti odstotki skoraj enkrat višji; alkohol je vzrok za 6,5 % 
vseh smrti in 11,4 % izgubljenih zdravih let življenja  (Lovrečič in Lovrečič, 2013). 
Zaradi prometnih nezgod povzročenih zaradi vožnje pod vplivom alkohola in pa zaradi 
škodljivih učinkov na zdravje v Sloveniji vsako leto umre vsaj 725 oseb (Alkoholna politika v 
Sloveniji, 2015). 
Moški so v primerjavi z ženskami skupina z večjim relativnim tveganjem za smrt in/ali 
hospitalizacijo zaradi vzrokov neposredno pripisljivih alkoholu. Za populacijo z večjim 
relativnim tveganjem veljajo tudi prebivalci vzhodne Slovenije (v primerjavi z zahodno 
Slovenijo), še zlasti glede na posledice. Zaradi alkoholu jasno pripisljivih vzrokov je 
umrljivost v Sloveniji najvišja med prebivalci občin, ki so najmanj razvite in se premo-
zmanjšuje s povečevanjem razvitosti občin (Kovše idr., 2012).  
Raziskave na področju problematike alkohola v zadnjih letih ugotavljajo naraščanje 
tveganega pitja pri ženski populaciji, zlasti mladoletnicah in mladih ženskah (Alkoholna 
politika v Sloveniji, 2015). 
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2.3 Alkoholna politika 
Alkoholna politika se ukvarja z razmerji in dogajanjem med uživanjem alkohola, 
zdravstvenim in materialnim stanjem posameznika in družbenim blagostanjem. Gre za 
državne ukrepe, sprejete z namenom v čim večjem obsegu preprečiti in zmanjšati škodo, 
nastalo zaradi uživanja alkohola. Pri tem pa je lahko učinkovita le pod pogojem, da v njenem 
delovanju sodelujejo tako politični organi (državni zbor, državni svet, ministrstva), kakor 
tudi stroka in znanost (različne strokovne organizacije, strokovna združenja, inštituti in 
univerza), civilna družba (NVO, lokalne skupnosti) in množični mediji (časopisje, radio, 
TV)  (Petrič in Košir, 2007; Alkoholna politika v Sloveniji, 2015). 
Bistvo alkoholne politike je torej vprašanje, kaj morata, smeta, zmoreta ali lahko ukreneta 
država in/ali družba za zmanjšanje škodljivih posledic rabe alkohola. SZO poudarja, da naj bi 
alkoholna politika za pozitivne rezultate svojih ukrepov pri svojem delovanju uravnavala tako 
dostopnost, trženje, določanje cen, vožnjo pod vplivom alkohola kot tudi preventivo in 
obravnavo v zdravstvenem sistemu. Pri tem pa je pomembno, da je fokus implementacij in z 
njimi povezanih pričakovanj ter ocen jasen (WHO, 2014). 
Razvoj alkoholne politike se je v Evropskem prostoru pospešil v 90. letih 20. Stoletja, 
prelomno pa je bilo leto 2001, ko sta EU in SZO z Deklaracijo o alkoholu opozorili na 
dejstvo, da je problematika, povezana z alkoholom, mednarodnih razsežnosti. V številnih 
raziskavah, ki so sledile, so ugotavljali težo družbenega bremena, nastalega zaradi zlorabe 
alkohola. Hkrati so potekale analize ukrepov in delovanja alkoholne politike. Rezultati teh 
raziskav in analiz so se odražali v povečani vpletenosti in delovanju tako stroke kot tudi 
civilne družbe na področju problematike tvegane in škodljive rabe alkohola. Pristopili sta tudi 
nacionalna in mednarodna politika (Alkoholna politika v Sloveniji, 2015). 
SZO navaja sledeče dokazano najučinkovitejše ukrepe in državam priporoča sprejetje le-teh. 
Pri tem sta zelo pomembna strategija in akcijski načrt z jasnimi cilji, prednostnimi nalogami 
in smiselnimi ukrepi (WHO, 2014): 

 preprečevanje vožnje v alkoholiziranem stanju, 
 omejitev dostopnosti alkoholnih pijač, 
 zmanjšanje dostopnosti alkohola z zviševanjem cen le-tega, 
 omejitev oglaševanja, neposrednega trženja, osebne prodaje, pospeševanja prodaje 

alkoholnih pijač, 
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 povečanje odgovornosti oseb zaposlenih v strežbi, 
 čim bolj zgodnje prepoznavanje in obravnava oseb, ki tvegano pijejo, 
 zdravljenje in terapevtska obravnava oseb s psihičnimi in/ali vedenjskimi težavami 

nastalimi kot posledica uživanja alkohola. 
Tudi v obdobju finančne in ekonomske krize je SZO kot najbolj učinkovite in obenem 
stroškovno upravičene ukrepe za zmanjševanje škode zaradi alkohola, priporočala višanje cen 
in omejevanje dostopnosti alkohola (Lovrečič in Lovrečič, 2016). 
Ukrepi za zmanjševanje škode, nastale zaradi tveganega in škodljivega uživanja alkohola in 
vlaganje sredstev v  alkoholno problematiko, državi koristijo. Vodijo namreč k večji splošni 
blaginji njenih državljanov in predvsem k njihovem boljšem zdravju. Manj je bolezni, manjša 
je umrljivost, manj prometnih in ostalih nezgod, manj nasilja in razbitih družin, manj 
izostankov z dela. Delovna učinkovitost je večja, večji pa je tudi denarni prihranek tako 
posameznika kot države (Alkoholna politika v Sloveniji, 2015). 
 

 Alkoholna politika v RS 2.3.1
Slovenija se med 29 državami EU po obsegu uvedbe ukrepov za zmanjševanje škode, 
povezane z alkoholom, uvršča na 16. mesto. Čeprav je po obsegu posledic zaradi zlorabe 
alkohola na samem vrhu EU, v sprejemanju uspešnih ukrepov zaostaja za naprednejšimi 
članicami EU (prav tam). Slovenska javnost ukrepe za zmanjševanje škodljive rabe alkohola v 
RS večinoma podpira, saj jih vidi kot koristne za varstvo in ohranitev zdravja (Lovrečič in 
Lovrečič, 2016). 
Na področju alkoholne politike  je RS kot pomembnejša orodja sprejela sledeče zakone (RS 
Ministrstvo za javno upravo, 2011): 

 Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), 
 Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z 

živili (ZZUZIS), 
 Zakon o medijih (ZMed), 
 Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa (ReNPVCP), 
 Zakon o pravilih cestnega prometa (ZVCP). 
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Lovrečič in Lovrečič (2016) izpostavljata še novi Zakon o voznikih (ZVoz), ki ob strožjih 
kazenskih ukrepih za vožnjo pod vplivom alkohola uvaja tudi svetovalni in rehabilitacijski 
pristop in pa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki izrecno prepoveduje 
alkoholiziranost na delovnem mestu.  
 
2.3.1.1 Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA) 
Državni zbor RS je zakon o omejevanju porabe alkohola sprejel leta 2003. Zakon določa 
strategije in ukrepe za omejevanje rabe alkohola ter preprečevanje negativnih posledic. V 
zakonu so alkoholne pijače, živila z vsebnostjo alkohola, ponudba in prodaja alkoholnih pijač 
pa tudi očitni znaki opitosti natančno definirani.  Kot ukrepe, ki naj bi služili preprečevanju 
škodljivih posledic uživanja alkohola, so v ZOPA navedeni spremljanje porabe alkoholnih 
pijač, spremljanje obsega škodljivih zdravstvenih posledic zaradi uživanja alkohola, 
preventivne dejavnosti, prizadevanje k čim zgodnejšemu prepoznavanju oseb z že razvitim 
škodljivim vzorcem pitja in njihova vključitev v ustrezne programe, promoviranje zdravega 
življenjskega sloga brez uživanja alkohola,  strokovna podpora institucijam, NVO, lokalnim 
skupnostim in posameznikom. ZOPA določa tudi označevanje vsebnosti alkohola na etiketi 
pakirne enote posameznega izdelka, opozorilo, da je živilo za otroke neprimerno, ter prepoved 
prodaje izdelka mladoletnim  in osebam z očitnimi znaki opitosti. S sprejetjem ZOPA-e je v 
veljavo stopila tudi prepoved prodaje alkohola od 21-ih do 7-ih naslednjega dne, z izjemo 
gostinskih lokalov, ki alkohol lahko prodajajo do konca obratovalnega časa (ZOPA, 2003). 
 
2.3.1.2 Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z 

živili (ZZUZIS) 
15. člen ZZUZIS ureja oglaševanje alkoholnih pijač. Ta je bil v letu 2002 z Zakonom EU 
spremenjen in dopolnjen, sprememba pa je pomenila prepoved oglaševanja alkoholnih pijač z 
več kot 15 volumenskimi odstotki alkohol. Pijače z manjšo vsebnostjo alkohola so še vedno 
lahko oglaševane, vendar zakon točno določa kje, kdaj in na kakšen način (ZZUZIS, 2000). 
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2.3.1.3 Zakon o medijih (ZMed) 
Sprejet je bil leta 2001. Združuje določila o pravicah, obveznostih in odgovornostih pravnih 
ter fizičnih oseb, pa tudi javni interes RS na medijskem področju.  Poglavitnega pomena je 
četrti odstavek 47. člena, ki se nahaja v poglavju o oglaševalskih vsebinah in ki predpisuje, da 
je oglaševanje in reklamiranje alkoholnih pijač s pomočjo medijev ali drugih zakonsko 
določenih nosilcih prepovedano, razen, če zakon predpisuje drugače. Slednje določa ZZUZIS 
(ZMed, 2006). 
 
 
2.3.1.4 Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 

2013-2022 (ReNPVCP 13-22) 
ReNPVCP 13-22 je Državni zbor sprejel 24. aprila 2013. Gre za strateški dokument na 
področju varnosti cestnega prometa, ki so ga skladno z usmeritvami EU morale sprejeti vse 
države članice EU. Evropski akcijski program varnosti v cestnem prometu, sprejet v letu 
2010, je za cilj postavil zmanjšanje smrtnih žrtev in oseb s hudo telesno poškodbo zaradi 
nezgod v prometu do konca leta 2020 za polovico. ReNPVCP predpisuje preventivne ukrepe s 
področja alkohola. V RS je vsak tretji povzročitelj prometne nezgode s smrtnim izidom in 
vsak četrti povzročitelj prometne nezgode s težjimi telesnimi poškodbami pod vplivom 
alkohola. Po deležu povzročiteljev nesreč, ki so za volan sedli potem, ko so pili alkohol, je 
Slovenija v Evropskem vrhu. Resolucija tako predvideva sledeče dejavnosti (ReNPVCP, 
2013):  

 organizacija preprečevalnih akcij, 
 priprava in izvedba preprečevalnih izobraževanj v šolah, 
 ozaveščanje mladih s preprečevalnimi programi, 
 izvajanje nadzora nad vozniki v prometu, 
 poostren nadzor v specifičnih obdobjih (v času trgatev, dnevi martinovanja, obdobje 

prednovoletnih zabav itd.), 
 ocenjevanje programov za rehabilitiranje voznikov kaznovanih zaradi vožnje v 

alkoholiziranem stanju, 
 spremljanje učinkovitosti sankcije odvzema vozniškega dovoljenja zaradi vožnje v 

alkoholiziranem stanju, 
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 analiziranje uspešnosti ukrepa omejevanja dostopa do alkoholnih pijač mladoletnim 
osebam in voznikom. 

 
2.3.1.5 Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) 
Sprejet je bil leta 2010 in predpisuje pravila cestnega prometa in hkrati pooblastila ter ukrepe, 
ki jih pristojni organi izrekajo pri izpolnjevanju tega zakona. Zakon vključuje tudi določila o 
psihofizičnem stanju udeležencev prometa na cestah, kamor spadajo tudi predpisi, ki se 
navezujejo na alkohol. ZPrCP voznikom pod vplivom alkohola prepoveduje udeležbo v 
cestnem prometu. Pod vplivom alkohola je voznik, katerega količina alkohola v organizmu 
presega dovoljeno po ZPrCP in tudi voznik, ki pri sicer manjši koncentraciji alkohola v krvi 
kaže znake motenj v vedenju. Nekateri udeleženci v cestnem prometu v organizmu ne smejo 
imeti popolnoma nič alkohola npr. vozniki avtobusov, tovornih vozil, poklicni vozniki, 
učitelji vožnje itd. Za ostale velja, da smejo imeti največ do vključno 0,50 grama alkohola na 
kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Prisotnost 
alkohola se ugotavlja z ustreznimi sredstvi, napravami (alkotesti) ali s strokovnim pregledom 
(ZPrCP, 2010).  
Vsi ključni akterji od policije, prometa in pravosodja pa do zdravstva in nevladnih organizacij 
ter nenazadnje medijev, so ob sprejemanju navedenih novo sprejetih zakonov javnosti uspeli 
ustrezno podati enotna sporočila o nedopustnosti vožnje v alkoholiziranem stanju. To je 
vodilo do zelo dobrih rezultatov.  Število naključno najdenih alkoholiziranih voznikov in 
število prometnih nesreč povzročenih zaradi alkohola se je znatno zmanjšalo (Zorko idr., 
2014). 
Podatki v spodnji tabeli prikazujejo, da se je količina voznikov, ki vozijo pod vplivom 
alkohola v obdobju med leti 2001–2014 bistveno zmanjšala. Število odrejenih preizkusov 
alkoholiziranosti se je v letu 2014 sicer povišalo, vendar je delež pozitivnih alkotestov v tem 
letu najnižji v štirinajstih letih. 
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Tabela 1: Odstotek pozitivnih alkotestov od 2001-2014 (MNZ, 2016) 
Leto Vsi alkotesti Pozitivni Odstotek (%) 
2001 180.486 36.313 20,12 
2002 188.326 34.759 18,46 
2003 242.065 34.336 14,18 
2004 255.434 31.740 12,43 
2005 246.611 22.289 9,04 
2006 323.649 25.883 8,00 
2007 386.811 28.070 7,26 
2008 405.975 23.745 5,85 
2009 435.590 20.337 4,67 
2010 406.705 19.102 4,70 
2011 387.433 17.537 4,53 
2012 330.315 12.918 3,91 
2013 379.669 14.226 3,75 
2014 383.094 13.877 3,62 

  
V spodnjem grafu je prikazan znaten padec števila pozitivnih alkotestov v obdobju med leti 
2001-2014. 
Slika 5: Trend pozitivnih alkotestov v  letih 2001-2014 (MNZ, 2016) 

 
 
V Sloveniji so se za najučinkovitejše izkazali sledeči ukrepi (Alkoholna politika v Sloveniji, 
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 preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, pri čemer kar 77% polnoletnih 
prebivalcev RS podpira ukrep, po katerem vozniki v krvi ne bi smeli imeti popolnoma 
nič alkohola (t.i. ukrep 0,0), 

 starostna omejitev pri kupovanju alkoholnih pijač; kar 93% prebivalstva izraža 
podporo prepovedi kupovanja in uživanja alkohola mladostnikom pred 18. letom, 

 vpeljava licenc za trženje alkohola ima 79% podporo prebivalstva RS, 
 dvig cen alkoholnih pijač,  
 omejitve pri reklamiranju alkoholnih pijač. 

Strokovnjaki ocenjujejo, da je zakonodaja na področju slovenske alkoholne politike dokaj 
dobra in v veliki meri primerljiva z zakoni sprejetimi v razvitejših državah članicah EU. Do 
težav pa prihaja pri samem izvajanju in nadzorovanju alkoholno-političnih ukrepov (Radoš 
Krnel idr., 2011). Poleg restriktivnih ukrepov so se v Sloveniji uveljavili tudi alternativni 
programi in pristopi k problematiki vožnje pod vplivom alkohola kot so različne terapevtske 
delavnice in svetovanje pri osebnem zdravniku (Zorko idr., 2014). 
Velikega pomena pa je tudi postavitev internetnega portala MOSA – Mobilizacija skupnosti 
za odgovornejši odnos do alkohola, ki vsakemu zainteresiranemu posamezniku omogoča 
informiranje o aktivnostih s področja alkoholne politike tako v Sloveniji, kakor tudi v tujini 
(prav tam).  
Na portalu MOSA je poleg množice drugih podatkov in informacij na voljo tudi seznam in 
opis 47 preventivnih programov, akcij in kampanj s področja problematike alkohola, ki so se 
v Sloveniji izvajali od leta 1995 do danes. V spodnji tabeli so navedeni tisti, ki še vedno 
potekajo. 
Tabela 2: Preglednica preventivnih programov s področja alkoholne problematike, ki se 
trenutno izvajajo v Sloveniji (MOSA, 2016) 

Naziv Trajanje Ciljna skupina od  do 
1. Mladinske delavnice 1990 - Učenci 8. in 9. razreda OŠ oz. od 13.-15. leta starosti 
2. Alkohol? Odrasli lahko vplivamo! 2000 - Učitelji, mladostniki in njihovi starši 
3. Mladi voznik - vozimo pametno 2000 - Srednješolci in mladi med 15 in 24 let 
4. Otroci za varnost v prometu - tema alkohol 2002 - Učenci nižjih razredov OŠ, starejši otroci v vrtcih, njihovi starši, udeleženci v prometu 
5. Sporočilo v steklenici 2003 - Splošna populacija 
6. Piti ali biti 2004 - Srednješolci in mladi do 24 let 
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7. Brez alkohola varnejši na cesti 2005 - Kandidati za voznike, mladi vozniki, učitelji CPP 
8. Skupen boj proti zasvojenosti 2005 - Predšolski otroci vključeni v vrtec 

9. Izberi sam 2006 - 

Mladostniki in mlajši odrasli (13 -30 let) ter njihovi starši, pedagoški in drugi delavci, ki se pri svojem delu srečujejo z mladimi, ki imajo težave zaradi alkohola 
10. Kul je premisliti droge 2006 - osnovnošolci, srednješolci 
11. Mislim s svojo glavo 2006 - Osnovnošolci 
12. Projekt moja odločitev 2006 - Mladostniki 
13. Ali bo alkohol odplaknil tvoj odtis 2007 - Srednješolci 
14. Komunikacija med partnerjema 2007 - Mladi starši v pričakovanju prvega otroka - udeleženci šole za starše 
15. Mladost naj bo radost tudi v prometu 2007 - Mladi, predvsem srednješolci 
16. 5x STOP je cool - Pedagoške delavnice za mlade 2008 - Mladostniki od 12-19 let 
17. Biti trezen ne pomeni biti brezvezen 2008 - Mladostniki s poudarkom na dijakih 3. in zaključnih letnikov srednjih šol 
18. FreD goes net 2008 - Mladi uživalci prepovedanih drog in alkohola v starosti od 13-25 let 
19. Model Zdrav življenjski slog v osnovni šoli 2008 - Učitelji, otroci, mladostniki 
20. Pedagoške delavnice za mlade 5x stop je cool 2008 - Učenci zadnje triade OŠ in dijaki SŠ 
21. Še vedno vozim - vendar ne hodim 2008 - Mladostniki med 15. in 22. letom 
22. Alkohol ubija. Največkrat nedolžne. 2009 - Prebivalci Slovenije 
23. 0,0 šofer 2010 - Udeleženci v cestnem prometu 
24. 18 je zakon! 2010 - Trgovci, gostinci, srednješolci 
25. AfterTaxi 2010 - Mladostniki in mlajši odrasli (16-30 let) ter njihovi starši 
26. Družbeno odgovorna kampanja NE-ODVISEN.si 2010 - Otroci (5-9 let), mladostniki (10-18 let) in odrasli (18+ let) 

27. Evropski preventivni program za preprečevanje zasvojenosti - EU-DAP; IZŠTEKANI 2010 - Učenci stari med 123 in 14 let 
28. Čista nula, čista vest 2011 - Mladi vozniki 
29. Preventivna delavnica Rdeča luč za starše 2011 - Starši, učitelji, vzgojitelji in drugi odrasli 
30. Program krepitve družin 2011 - Družine (starši in njihovi otroci + stari starši) 
31. Rdeča luč za starše 2011 - Starši, strokovni delavci v šolstvu, drugi odrasli 
32. Starajmo se trezno 2011 - Moški in ženske stari 50+ let 
33. Mladinsko ulično delo 2012 - Mladi (otroci, mladostniki, mlajši odrasli, starši) 
34. What about… NO 2012 - Mladostniki - 9. razred OŠ 
35. Šolski preventivni program za starše "EFEKT" 2014 - Starši otrok, ki obiskujejo 7., 8., in 9. razred OŠ 

36. Promocija zdravja na delovnem mestu v občinah - - Delovni kolektivi na občinskih upravah in vzgojno-izobraževalnih zavodih; novinarji in uredniki 
37. Plešem 0,0 - - Maturanti 
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 Alkoholna politika v EU 2.3.2
Vse države EU imajo, največkrat zaradi varstva javnega zdravja, vrsto različnih zakonov in 
politik, ki imajo do alkohola z vidika trgovanja  drugačen pristop kot do ostalega blaga. 
Skoraj polovica držav EU znotraj svojih meja še ni uspelo uveljaviti lastnega akcijskega 
načrta in/ali strategije usklajevanja za področje alkoholnih pijač. Vseeno pa večina držav EU 
v okvirih alkoholne politike pozna vsaj programe izobraževanja v šolah  in omejevanje vožnje 
pod vplivom alkohola. V vseh državah članicah EU, razen v Veliki Britaniji, na Irskem in v 
Luksemburgu je zgornja meja alkohola v krvi za voznike skladna s priporočili Evropske 
komisije (Anderson in Baumberg, 2006). 
Anderson in Baumberg (2006) v Poročilu Evropski komisiji alkoholno politiko razdelita na 
pet različnih skupin: 

 politike, ki se osredotočajo na zmanjševanje vožnje v alkoholiziranem stanju, 
 politike, katerih osrednji fokus je na podpori izobraževanju, usposabljanju, 

komuniciranju in ozaveščanju javnosti, 
 politike, ki se ukvarjajo z urejanjem trga alkoholnih pijač, kar pomeni, da jih zlasti 

zanimajo starostna, cenovna, časovna in lokacijska dostopnost alkoholnih pijač, 
 politike, ki se prvenstveno ukvarjajo z zmanjševanjem škode pitja alkoholnih pijač, 
 politike, ki se osredotočajo zlasti na podporo intervencij pri posameznikih. 

Evropska komisija je leta 2006 sprejela Sporočilo Svetu EU, Evropskemu parlamentu, 
Ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij, ki ga je poimenovala »Strategija EU za 
podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola«. V njem je 
določila pet prednostnih področij (Košir in Talić, 2011):  

 zaščita še nerojenih otrok, otrok in mladostnikov, 
 znižanje števila poškodb in smrtnih žrtev v prometnih nesrečah, povzročenih zaradi 

alkohola, 
 preprečevanje negativnih posledic nastalih zaradi uporabe alkohola odraslih in 

zmanjšanje slabega vpliva alkohola na delovna mesta, 
 izobraževanje, obveščanje in ozaveščanje o negativnih vplivih zlorabe alkohola, 
 vodenje skupne baze podatkov. 
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Babor (2010) ugotavlja, da so med strategijami alkoholne politike najbolj učinkovite tiste, ki 
vključujejo zmanjšanje tako fizične kakor tudi cenovne dostopnosti alkoholnih pijač in tiste, 
ki stremijo k zmanjšanju primerov vožnje v alkoholiziranem stanju.  
Do podobnih zaključkov sta prišla tudi Andreson in Baumberg (2006). Primerjave različnih 
evropskih držav in njihovih alkoholnih politik so pokazale, da so le-te najmanj stroge na 
področju južne Evrope (Grčija) in v delih srednje in vzhodne Evrope, najstrožja alkoholna 
politika pa je v veljavi v severnih državah Evrope (Norveška). Kljub vsemu pa so se države v 
primerjavi s stanjem pred 50 leti v ostrosti alkoholnih politik v veliki meri poenotile, posebej 
na področju vožnje pod vplivom alkohola in omejitve trženja alkohola (prav tam).  
 
2.4 Nekateri modeli spoprijemanja z odvisnostjo od alkohola v Sloveniji 
Predpogoj, da posameznik zasvojen z alkoholom vstopi v program zdravljenja oziroma 
terapije, je njegova odločitev zanjo. Bližnji težave osebe, ki je zasvojena z alkoholom in 
nujnost pomoči pri spoprijemanju z zasvojenostjo, pogosto prepoznajo prej kot oseba sama. 
Zato se samo po sebi poraja vprašanje, kako in na kakšen način motivirati nekoga, ki 
prekomerno pije, da bi spremenil ta svoj škodljivi vedenjski vzorec. Kaj storiti, da bi se 
vendarle odločil za neko obliko zdravljenja oziroma urejanja socialnih težav? 
Dolgo je veljalo prepričanje in nekateri tako razmišljajo še danes, da mora posameznik 
zasvojen z alkoholom fizično, psihično in družbeno v celoti propasti, preden se odloči za 
zdravljenje in ga je sploh možno zdraviti. Kasneje je postalo jasno, da temu ni tako in da se za 
zdravljenje odločajo tudi posamezniki, ki jih širša družba še ne prepoznava kot zasvojene z 
alkoholom (Ziherl, 1989). 
Može (2002) pravi, da do te odločitve posameznika pride takrat, ko se zaradi posledic svoje 
zasvojenosti znajde v tako hudi stiski, da se iz nje preprosto ne zmore več izkopati sam. 
Običajno mu na delovnem mesti grozi degradacija ali celo odpust, pogoste so tudi situacije, 
ko žena možu postavi ultimat, s katerim ga prisili v izbiro med družino in alkoholom. Ali pa 
njegovo zdravstveno stanje opeša do te mere, da ga v spremembo primora strah pred smrtjo.  
Večina zasvojenih z alkoholom je za zdravljenje precej nemotivirana, zaradi česar jih nekdo 
ali nekaj mora prisiliti v odločitev za zdravljenje (Ziherl, 2007). 
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Raznolikost uporabnikov, zasvojenih z alkoholom, terja enako pestro raznovrstnost načinov in 
metod spoprijemanja z njihovo zasvojenostjo. Potrebni so različni pristopi in različno 
zastavljeni cilji. To je osrednji razlog, da je prišlo do razvoja številnih terapevtskih metod, 
pristopov in programov. Odnos vsakega posameznika do alkohola je vedno specifičen in 
oseben. Zato je, ne glede na to, da je njegova zasvojenost brez dvoma tudi za odraz 
porušenega ravnovesja v družini, bistvenega pomena vplivati na odnos odvisnika do alkohola 
oziroma ga s pomočjo ustrezne terapije prekiniti. Ob tem se je pomembno zavedati, da 
idealnega in univerzalnega zdravljenja za vse zasvojene z alkoholom ni. Različni posamezniki 
potrebujejo različne načine pomoči oziroma zdravljenja (Auer, 2002). 
Zdravljenje posameznikov s sindromom odvisnosti od alkohola je običajno kombinacija 
psiholoških, farmakoloških in družbenih ukrepov. Osebe na terapiji potem, ko vzpostavitvijo 
abstinenco in ko izzvenijo odtegnitveni  simptomi, za trajno obvladovanje svoje zasvojenosti 
potrebujejo tudi sociopsihoterapevtsko obravnavo. Ta v okvirih enega programa povečini 
združuje različne pristope in terapije: psihodinamsko, vedenjsko-kognitivno, transakcijsko, 
realitetno in družinsko. Terapevt po potrebi med seboj kombinira različne metode, pa tudi 
skupinsko in individualno terapijo (Rus Makovec, 2004, v Gantar Štular, 2010). 
Temeljni cilj vsake terapije, namenjene z alkoholom zasvojenim posameznikom, je trajna 
vzdržnost od alkohola. Velikokrat se pri začetnem zdravljenju kot dobra strategija izkaže 
postavitev delnih ciljev kot sta npr. odprava hujših težav z zdravjem ali ohranitev zaposlitve. 
Kot koristna metoda se izkaže tudi razčlenitev ukrepov na manjše in lažje obvladljive korake. 
Te posameznik dojema z manj tesnobe in negotovosti, kakor drastične prijeme in spremembe. 
Poleg tega ga pomirjajo in krepijo njegov optimizem in vero v lasten uspeh (Auer, 2002).  
Može (2002) poudarja, da abstinenca sama po sebi nikakor še ni zdravljenje; je le predpogoj, 
ki je za samo izvedbo nekega zdravljenja in urejanja nujen. 
Zgolj abstinenca ni dovolj, da bi zdravljenje oziroma terapevtsko obravnavo posameznika 
lahko označili za uspešno. Zdravljenje je uspešno takrat, ko se človek spremeni tudi 
osebnostno, ko se nauči živeti zadovoljno in notranje izpolnjeno življenje tudi brez alkohola, 
ko so njegovi odnosi z okolico korektni in urejeni, on sam pa kot osebnost še naprej dozoreva 
in raste (Ziherl, 1989). 
Rus Makovec (2005) pravi, da izraz »zdravljenje« različnim strokovnjakom predstavlja 
različne postopke in obravnave. Stroka je enotna, da je za osebe zasvojene z alkoholom 
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ključnega pomena pomoč pri spremembah njihovih stališč in prepričanj in s tem spremembah 
njihovega mišljenja, vedenja in čustvovanja. Klinične izkušnje so pokazale, da je določene 
trajne in trdne spremembe človekovega funkcioniranja mogoče doseči šele ob njegovi stabilni 
vzdržnosti od alkohola. 
Pri usmerjanju posameznika k ustrezni metodi je bistvenega pomena korektna ocena njegove 
osebnostne strukture, socialnih veščin in kognitivno vedenjskih vzorcev delovanja. Prepoznati 
in upoštevati je potrebno tudi morebitno prisotnost drugih psihičnih težav, pridobiti uvid v 
značilnosti in dinamiko družine ter morebitne psihične in fizične posledice pitja (Auer, 2002).  
Zelo pomembno je tudi posameznikovo dojemanje in odnos do njegove odvisnosti, ki jo lahko 
doživlja zelo raznoliko; kot bolezen, kot nezmožnost ohranjanja zmernosti, kot šibkost 
osebnosti, vzgojni deficit ali gensko determiniranost. Oseba zasvojena z alkoholom svoje pitje 
lahko vidi kot povsem povprečno, običajno in sprejemljivo v njegovem družbenem okolju. 
Pogosto je tudi doživljanje lastne odvisnosti kot kazni, zaslužene ali pa krivične; kot  sovražne 
sile, ki se ji ni mogoče upreti. Za marsikoga njegova odvisnost predstavlja hudo osebno 
izgubo, ki jo ni mogoče nadoknaditi in popraviti. Takšno dojemanje običajno vodi v 
depresijo. Nekateri posamezniki pa v svoji odvisnosti prepoznavajo priložnost za rast na 
osebnostnem področju. K slednjemu stališču do problematike zasvojenosti z alkoholom se 
nagibajo številni strokovnjaki, ki se ukvarjajo z odvisnostmi in zasvojenimi osebami. Ta 
njihov aspekt lahko pozitivno vpliva na terapijo le pod pogojem, da ga uspešno prenesejo na 
odvisnike. Kadar je uporabnikovo dojemanje in razumevanje lastne zasvojenosti skladno s 
terapevtovim, je terapija običajno uspešna (Auer, 2002). 
 

 Tradicionalni medicinsko-psihiatrični model 2.4.1
Psihiatrični kolegij Slovenije je leta 1991 izdal knjižico z naslovom Načela zdravljenja 
odvisnosti od alkohola – Slovenski program zdravljenja odvisnosti od alkohola, ki še danes 
velja za verificiran program zdravljenja v slovenskih bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah 
(Može, 2002). 
Po njem zdravljenje zasvojenosti z alkoholom poteka v treh medsebojno povezanih fazah: 

1. Uvodna faza: priprava na zdravljenje; običajno poteka v ambulantah za obravnavo 
zasvojenosti z alkoholom, poglavitni nameni te stopnje pa so izpeljava postopka 
diagnosticiranja in ustreznih motivacijskih postopkov (zunanjo motivacijo 
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zasvojenega spremeniti v notranjo motivacijo), ter odločitev o načinu oz. obliki 
zdravljenja s pripravo na samo zdravljenje (Ziherl in Čebašek-Travnik, 1991; Židanik, 
2007). 

2. Intenzivna faza: zdravljenje v ožjem pomenu besede; poteka lahko v bolnišnici, kar 
pomeni celodnevno oziroma dnevno obliko zdravljenja ali pa izvenbolnišnično v 
ambulanti za zdravljenje odvisnosti od alkohola. Če zdravljenje poteka v bolnišnici, 
običajno na oddelku za psihiatrijo ali pa v psihiatrični bolnišnici, je praviloma 
intenzivnejše, saj se program, ki bi se sicer ambulantno izvajal dve leti, v bolnišnici 
zaključi po treh mesecih (Perko, 2006). Na tej stopnji se z uporabniki izvaja 
psihoterapija, izoblikovana na temeljih psihodinamske psihoterapije z elementi 
sistemske teorije, kognitivne in vedenjske psihoterapije, družinske psihoterapije in 
terapevtskih skupnosti. V uporabi so tudi spremljevalne metode kot so trening 
asertivnosti, transakcijska analiza, glasbena, likovna in delovna terapija, 
kinezioterapija, psihodrama idr. Po potrebi, najpogosteje za lajšanje abstinenčnih 
znakov, in na podlagi strokovne odločitve, je pacientu predpisana tudi 
medikamentozna terapija (Ziherl in Čebašek-Travnik, 1991; Židanik, 2007). 

3. Vzdrževalna faza: rehabilitacija; na tej stopnji zdravljenja se posameznik vključi 
bodisi v klub zdravljenih alkoholikov (KZA), v klub anonimnih alkoholikov (AA) ali 
pa v  neko drugo skupino, ki združuje z alkoholom zasvojene posameznike z 
namenom pomagati drug drugemu pri ohranjanju abstinence (prav tam). 

Sodobne metode zdravljenja spodbujajo in omogočajo premike od zdravljenja v bolnišnicah k 
ambulantnemu, saj ima tovrsten pristop vsaj dve bistveni prednosti in sicer večji doseg; en 
terapevt lahko tako vodi več skupin in s tem obravnava večje število posameznikov in pa 
nizko ceno; enoletna ambulantna obravnava stane namreč približno sedemkrat manj kot 
trimesečna hospitalizacija (Perko, 2013). 
Nekateri posamezniki kljub temu ne zmorejo okrevanja brez hospitalizacije. Običajno gre za 
primere ko (Židanik, 2007): 

 posameznik abstinence v domačem okolju ne zmore vzpostaviti,  
 pride do hujših oblik odtegnitvenega sindroma zaradi abstinence,  
 pride do večjih zdravstvenih zapletov (fizičnih okvar ali težav v duševnem zdravju),  
 ima dvojno duševno motnjo (ob zasvojenosti z alkoholom ima oseba tudi motnje 

hranjenja ali je depresivna ali samomorilna itd.), 
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 je oseba odvisna od več psihoaktivnih substanc hkrati, 
 oseba nima potrebne podpore okolja in/ali živi v neugodnih socialnih razmerah. 

Perko (2006) meni, da je učinkovitost tradicionalnega načina zdravljenja vprašljiva. Do sedaj 
namreč še ni bilo mogoče zaslediti verodostojnega prikaza izidov tovrstnega pristopa. 
Terapevti in psihiatri, ki se bolnišnično ukvarjajo z zasvojenimi z alkoholom sicer navajajo 
podatke, po katerih po določenem obdobju vzdržuje abstinenco 30 % zdravljenih oseb. 
Novejši podatki navajajo celo 50-60 % delež uspešnega abstiniranja. Ob tem se poraja 
vprašanje, v kolikšni meri so ti podatki realni; edini način za preverbo dejanske uspešnosti bi 
bila namreč longitudinalna študija, ki bi zdravljence spremljala daljše obdobje. Zgolj trenutna 
abstinenca namreč ni merodajen pokazatelj dejanske uspešnosti zdravljenja. 
 

 Klubi zdravljenih alkoholikov (KZA) 2.4.2
KZA so skupine, v katerih poteka družinsko in socialno urejanje oseb zasvojenih z alkoholom 
in njihovih družinskih članov. Način dela temelji na Hudolinovih principih dela, po kateri 
KZA predstavljajo osrednjo organizacijsko metodo zdravljenja in urejanja z alkoholom 
zasvojenih oseb. Bistvenega pomena je trajna povezanost med člani, saj le-ta predstavlja 
zaščito pred recidivom v do alkohola tolerantnem družbenem okolju. Po tem konceptu naj bi 
se tako zdravljenje kot tudi socialna rehabilitacija zasvojene osebe od začetka in v celoti 
odvijala le v KZA. Bolnišnice bi bile zgolj sredstvo za streznitev in napotitev k urejanju v 
KZA (Ramovš, 2001). 
Po slovenskem programu zdravljenja odvisnosti od alkohola KZA lahko enačimo z  
nenadomestljivo in nujno potrebno tretjo stopnjo tradicionalnega modela zdravljenja in 
rehabilitacije. V KZA se tako v praksi praviloma napotene osebe, ki so pred tem uspešno 
zaključile drugo fazo zdravljenja. Gre za terapevtsko skupino ljudi zasvojenih z alkoholom, ki 
vzdržujejo abstinenco, so že bili vključeni v neko obliko skupinske terapije in stremijo k 
uresničevanju zastavljenih ciljev rehabilitacije. Klub običajno vodita en ali dva terapevta. 
Skupina se sestaja enkrat tedensko, člani pa se med seboj poznajo; torej ne gre za skupino 
anonimnih. Terapevtsko delo se osredotoča na posameznika in njegov osebnostni napredek in 
rast. Ker je velik poudarek na družini, je zaželeno in priporočljivo, da se zasvojena oseba v 
skupino vključi s pomembnim bližnjim, če ga ima. Takšna vključitev je velikega pomena tudi 
za bližnjega, saj običajno tudi sam nosi posledice zasvojenosti (Rajnar, 2002). 
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Kot terapevtski cilj KZA bi lahko opredelili nadaljnjo rast in gradnjo osebnostne, družinske, 
zdravstvene, delovne in splošne socialne rehabilitacije zdravljenca in tudi njegove družine. Pri 
tem naj bi vzajemno sodelovali vsi člani skupine (Može, 2002). Rajnar (2002) kot smoter 
KZA navaja vzdrževanje abstinence od alkohola, postopno prevzemanje odgovornosti zase in 
svoja dejanja, navezovanje stikov z ljudmi v okolju, pridobivanje samozavesti, premišljeno 
izrabljanje prostega časa in pomoč ostalim članom pri doseganju teh ciljev. 
 

 Anonimni alkoholiki (AA) 2.4.3
AA so najstarejša in najbolj razširjena metoda socialnega urejanja z alkoholom zasvojenih 
oseb v skupinah  za samopomoč (Ramovš, 2001). 
So skupnost, ki je osebe zasvojene z alkoholom prva vključila v postopek terapevtske 
obravnave. Ustanovljena je bila leta 1935 v Akronu (ZDA) z namenom pritegniti od alkohola 
odvisne posameznike, ki so se želeli zdraviti in hkrati pomagati svojim članom pri vztrajanju 
v vzdržnosti od alkohola. Želja posameznika, da bi prenehal s svojim pitjem, je tudi danes 
edini pogoj za vstop v AA (Može, 2002). 
Skupnost sta ustanovila bivša odvisnika od alkohola; bančni uslužbenec Bill W. in  zdravnik 
Bob S. Po kratkem poznanstvu in druženju sta ugotovila, da je njuna želja po alkoholu znatno 
manjša, kadar se posvečata pomoči drugim z alkoholom zasvojenim ljudem. To spoznanje je 
bilo povod in temelj za združenje, ki je takšen način dela svetovalo tudi drugim zasvojenim z 
alkoholom. Leta 1939 sta izdala knjigo Alcoholic Anonymous. Sledila je nagla rast združenja, 
ki je kaj kmalu postalo mednarodno. Tako je bilo leta 1996 ustanovljenih že 91.000 skupin 
AA v 141 državah po celem svetu (prav tam). V letu 2016 gibanje AA v svetovnem merilu 
šteje skupaj 2.089.698 članov in 117.748 skupin v 181 državah (Estimates of AA Groups and 
Members, 2016). 
V Sloveniji so se skupine AA začele ustanavljati šele leta 1990. V letu 2000 je bilo v polnem 
delovanju že 22 skupin AA in 13 skupin Al-Anon4 (Može, 2002). Danes se v Sloveniji 
tedensko srečuje 35 skupin AA (Urnik srečanj pomlad-poletje 2016, 2016) in 22 skupin Al-
Anon (Urnik srečanj v Sloveniji, 2016). 
                                                 
4 Ustanavljati so se začele, ko so v skupnosti AA prišli do spoznanja, da družina osebe zasvojene z alkoholom 
potrebuje posebno pozornost oz. neko obliko skupinske obravnave. Poleg Al-Anona so se ustanovile še skupine 
Al-adult namenjene odraslim otrokom oseb zasvojenih z alkoholom in Al-ateen namenjene mlajšim. 
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Društvo AA ni vezano na nobeno politično, versko ali kakršnokoli drugo organizacijo. 
Vzdržuje se s prostovoljnimi prispevki. Njihovo temeljno pravilo je, da vsak izmed članov 
trajno ohranja svojo anonimnost. Poudarek je na celotni skupini in ne na posamezniku. Način 
dela v AA je oblika skupinske psihoterapije5 (Može, 2002).  
Gre za skupine samopomoči, ki pri svojem delu in metodah niso terapevtsko vodene. Ne 
vključujejo strokovnega kadra (psihologov, psihiatrov idr.), temveč so vanje vključeni in v 
njej delujejo zgolj zdravljenci. Samo po sebi se zastavlja vprašanje, če skupnost AA ni tako 
zelo uspešna prav zaradi tega svojega odnosa do stroke (Perko, 2013). 
AA organizirajo redna srečanja v lastnih krajih bivanja, če pa se pojavi drugačna potreba, 
mesta sestajanja skupin ustrezno prilagodijo; skupine AA namenjene mornarjem so npr. v 
pristaniščih ali na ladjah (Ramovš, 2007). 
Skupine AA delujejo po načelu »12 korakov« in »12 izročil«, ki v veliki meri temeljijo na 
religiji in medicini (prav tam). 
Premisa Anonimnih alkoholikov in njihovih 12-ih korakov je usmeriti posameznikov način 
življenja in razmišljanja k »višji sili – kakor jo kdo razume« in ga po tej poti pripeljati do 
ozdravitve. Ključnega pomena pri tem je uvid in priznanje lastne nemoči v odnosu do 
alkohola ali drugih substanc, s katerimi so zasvojeni (Huebner, 2011). 
12 korakov (Anonimni alkoholiki, 2008; str 56): 

1. Priznali smo, da smo pred alkoholom nemočni – da je postalo naše življenje 
neobvladljivo. 

2. Pričeli smo verjeti, da nam lahko zdravje povrne le neka Sila, večja od nas. 
3. Sklenili smo, da bomo svojo voljo in svoje življenje izročili skrbi Boga, kakor ga 

razumemo. 
4. Naredili smo temeljito in neustrašno moralno samoinventuro. 
5. Bogu, sebi in drugemu človeku smo izpovedali natančno naravo svojih zablod. 

                                                 
5 Preambula AA (Perko, 2013; str. 115): »Anonimni alkoholiki smo skupnost moških in žensk, ki si delimo 
izkušnje, moč in upanje, tako da bi lahko rešili svoj skupni problem in pomagali drugim, da bi okrevali od 
alkoholizma. Edini pogoj za pripadnost skupnosti je želja, da bi nehali piti. Članarine in pristojbin ni; 
vzdržujemo se z lastnimi prostovoljnimi prispevki. Skupnost AA ni povezana z nobeno sekto, veroizpovedjo, 
politično stranko, organizacijo ali ustanovo; ne želi se vpletati v nikakršne spore; ne zagovarja nobenih stališč, 
niti jih ne zavrača. Naš poglavitni namen je, da ostanemo trezni in tudi drugim alkoholikom pomagamo k 
treznosti.« 
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6. Povsem pripravljeni smo prepustiti Bogu, da odpravi vse te značajske hibe. 
7. V ponižnosti smo Ga prosili, naj odpravi naše pomanjkljivosti. 
8. Naredili smo seznam vseh, ki smo jih kdaj prizadeli, in našli voljo, da to poravnamo. 
9. Tem ljudem smo se neposredno oddolžili, kjer je bilo le mogoče, razen ko bi s tem 

škodovali njim ali drugim. 
10. Še naprej smo opravljali osebno inventuro in nemudoma priznali, kadar nismo imeli 

prav. 
11. Z molitvijo in meditacijo smo si prizadevali izboljšati svoj zavestni stik z Bogom, kakor 

ga razumemo, molili pa zgolj za spoznanje Njegove volje in za moč, da jo izvršujemo. 
12. Potem ko smo po vseh teh korakih doživeli duhovno prebujenje, smo se trudili, da bi to 

sporočilo prenesli alkoholikom in ta načela udejanjali v vsem svojem početju. 

Po vzoru dvanajstih korakov AA v svetu danes deluje okrog 50 različnih vrst skupin za 
reševanje različnih težav in zasvojenosti; od skupin za pomoč osebam zasvojenim z drogami, 
skupin za pomoč staršem oseb odvisnih od drog, skupin za nevrotike, za osebe z različnimi 
vrstami motenj hranjenja, skupin namenjenim obvladovanju različnih značajskih napak itd. 
(Ramovš, 2007). 

12 izročil (Anonimni alkoholiki, 2008; str. 508-509): 
1. Prvi nam bodi naš skupni blagor; osebno okrevanje je odvisno od enotnosti AA. 
2. Kar se tiče našega skupinskega namena, obstaja ena sama najvišja avtoriteta – ljubeči 

Bog, kakor se že razodeva v skupinski zavesti. Naši voditelji so zgolj poverjeniki, ne pa 
oblastniki. 

3. Edini pogoj za članstvo v AA je želja, da bi prenehali piti. 
4. Vsaka skupina naj bo samostojna, razen pri rečeh, ki se tičejo drugih skupin AA kot 

celote. 
5. Vsaka skupina ima en sam poglavitni namen – posredovati svoje sporočilo alkoholiku, 

ki še trpi. 
6. Skupina AA ne sme nikoli zastavljati svojega ugleda, denarja ali imena v prid sorodni 

ustanovi ali zunanjemu podjetju, da nas problemi, kakršne prinašajo denar, posest in 
ugled, ne bi odvračali od našega poglavitnega namena. 

7. Vsaka skupina AA naj se vzdržuje povsem sama in naj ne sprejema zunanjih 
prispevkov. 

8. Anonimni alkoholiki se ne smejo nikdar profesionalizirati, toda naši službeni centri 
smejo zaposliti strokovne delavce. 
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9. AA kot takšna se ne sme nikdar organizirati; lahko pa oblikujemo službene odbore ali 
komiteje, neposredno odgovorne tistim, ki jim služijo. 

10. Anonimni alkoholiki se ne opredeljujejo do zadev izven svoje skupnosti, zato imena AA 
ne smemo nikoli vpletati v sporna javna vprašanja. 

11. Naši stiki z javnostjo temeljijo na mikavnosti, ne pa na reklamiranju; v tisku, na radiu 
in v filmih moramo vedno ohraniti osebno anonimnost. 

12. Anonimnost je duhovni temelj vseh naših izročil, ki nas nenehno opominja, naj dajemo 
načelom prednost pred osebnostmi. 

Program AA predstavlja izjemno prodorna vsebinska pravila za urejanje z alkoholom 
zasvojenega posameznika in hkrati poglabljanje njegove osebnosti. 12 izročil pa opredeljuje 
njihovo organizacijsko usmerjenost pri delovanju skupin, ter napredovanju in razvoju samega 
sistema (Ramovš, 2001).  

V državah zahodne Evrope so se najprej začele ustanavljati skupine AA, šele kasneje pa je 
prišlo do razvoja drugih strokovnih sistemov (npr. KZA). V Sloveniji je razvoj sistemov 
urejanja oseb zasvojenih z alkoholom šel obratno pot. Leta 1971 se je naglo uveljavil socialno 
psihiatrični sistem in urejanje zdravljencev v KZA. Prva skupina AA pa se je v Sloveniji 
sestala šele leta 1989. Gibanje se je resnično začelo uveljavljati šele po osamosvojitvi leta 
1991 (Ramovš, 2007).  

Perko (2013) meni, da je do te pozne uveljavitve AA prišlo zaradi samega ideološkega 
značaja AA, saj sta v skoraj polovici korakov omenjena Bog oziroma molitev. Pri tem pa 
opozarja na dejstvo, ki ga skupnost AA še prav posebej poudarja, da ne gre za neko eksaktno 
določeno religioznost, temveč za povsem osebno dojemanje višje sile oz. Boga. Gre za 
poudarek na nekem naravnem redu in zlasti povsem osebno duhovno rast in poglabljanje. 

SZO je skupnost AA ocenila kot zelo učinkovit način zdravljenja z alkoholom zasvojenih 
oseb, pa tudi sicer so  AA  vsesplošno priznani in sprejeti (Može, 2002). 
 

 Socialno andragoška metoda 2.4.4
Vladimir Hudolin je leta 1964 v okviru Zagrebške bolnišnice ustanovil Center za zdravljenje 
in preučevanje alkoholizma, kjer je v okvirih terapevtske skupnosti (TS) s sodelavci zdravil z 
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alkoholom zasvojene paciente. Temeljne postavke Hudolinovega sistema so bile (Perko, 
2006): 

1. Odvisnost alkohola je družbena motnja, ki se pri zasvojeni osebi kaže kot progresivno 
stopnjevanje psihičnih, družbenih in fizičnih zapletov in težav. 

2. Oseba zasvojena z alkoholom z zdravljenjem začne v bolnišnični terapevtski skupini, 
sledi pa ji rehabilitacija v KZA. 

3. V obravnavo je vključena vsa družina. 
4. V proces zdravljenja se, če se izkaže potreba, vključi tudi zdravljenčev delodajalec. 
5. Zdravljenci opravijo študij bistvenih strokovnih spoznanj alkohologije in opravijo 

izpit. 
6. Najkrajša doba zdravljenja in rehabilitacije je pet let. 

V Sloveniji je Hudolinov način dela prvi začel uporabljati in ga kasneje tudi nadgradil Rugelj. 
Iz njega je izpeljal sistem, ki ga danes imenujemo »socialno andragoška metoda dr. Ruglja« 
(SAM) in je edinstveni na svetu. Namenjena je urejanju tako ljudi zasvojenih z alkoholom, 
kakor tudi pomoči drugim ljudem v stiski (prav tam). 
Metoda sloni na več kot 50-ih vzgojno terapevtskih sredstvih (VTS) in avtoritativnem 
terapevtskem vodenju, pri tem pa sta bistvenega pomena disciplina in red. Rugelj (2000) 
poudarja, da gre pri njegovi metodi pravzaprav za vzgojo. V procesu zdravljenja, ki kot VTS 
vključuje redno jutranjo telovadbo, planinarjenje s planinskimi tabori, vzdržljivostni tek, 
branje, pisanje dnevnikov in utrinkov, študij, pisanje raziskovalnih in samoanalitičnih spisov 
ter aktivnost za izboljšanje odnosa s partnerjem in drugimi bližnjimi,  naj bi se v program 
vključeni posamezniki (in njihove družine) znebili svojih patoloških vzorcev in 
pomanjkljivosti, zaradi katerih so se znašli v stiski. 
Zelo pomemben segment urejanja po SAM je terapevtski pakt, ki ga posameznik sklene s 
terapevtom in ga sčasoma ponotranji (prav tam).  
Osnovni del programa traja tri leta. Ne vključuje niti jemanja zdravil niti bolniškega staleža. 
Terapevt pri delu z zdravljenci razpolaga zgolj s svojo osebnostjo, svojim sistemom skupin in 
terapevtsko skupnostjo, v kateri je osrednjega pomena njeno zdravo jedro. Terapevt skupnost 
vodi avtoritarno; biti mora osebnostno trden in kompetenten strokovnjak, zrela osebnost z 
zdravim življenjskim slogom s katerim osebi, ki se ureja, lahko predstavlja zgled. V 
nadaljevanju programa naj bi posameznik nov način življenja in nove vrednote utrjeval. Po 
približno sedmih letih doseže nivo, ko lahko in je tudi dolžan vse tisto, kar je v preteklih letih 
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urejanja sam prejel in dobil od drugih, vrniti tistim članom, ki to še potrebujejo. To lahko 
udejanji le z lastnim dobrim zgledom (Perko, 2013).  
SAM spodbuja ljudi pri njihovem prizadevanju za vsestransko vrhunsko življenjsko 
udejstvovanje in delovanje. Rugelj je ta ideal življenjskega stila imenoval »elitizem«.  
Doseganju tega ideala daje prednost pred ukvarjanjem s samim problemom posameznika. 
Cilji urejanja so postati dober zakonski partner, zgleden starš, vesten in odgovoren delavec, 
ljubitelj narave, navdušen bralec kakovostne literature in zaživeti svoje življenje na višji 
stopnji od drugih ljudi iste starosti. Velikega pomena je tudi prizadevanje k samouresničitvi 
(Rugelj, 2000).  
Terapevt osebo, ki se prizadeva urediti, preko pogovora usmerja k odkrivanju njenih 
pozitivnih lastnosti in področij, na katerih je uspešna. Poskuša jo spodbuditi h 
konstruktivnemu reševanju njenih težav in stisk, k sodelovanju in angažiranosti na vseh 
življenjskih področjih. To so orodja, s katerimi terapevt poskuša posameznika odvrniti od 
nekonstruktivnih ali celo uničevalnih in škodljivih pristopov k reševanju težav npr. z zlorabo 
alkohola, drog, kriminalom itd. V osnovi gre pri STA za nadomeščanje samouničevalnih in 
negativnih vedenjskih vzorcev s pozitivnimi (Perko, 2008).   
Rugelj zavzema stališče, da njegov program nikakor in na noben način ni povezan s 
psihiatrijo, pač pa gre za edinstveno šolo za življenje, ki bi bila priporočljiva prav za vse ljudi. 
Od drugih psihoterapevtskih programov se bistveno razlikuje po (Rugelj, 1977): 

 brezkompromisni usmerjenosti v zdrav način življenja s skrajnimi fizičnimi napori pri 
obvezni hoji v gore in teku maratonskih razdalj, 

 svoji dolgotrajnosti (nekje deset let), 
 sistematičnem treningu pisnega izražanja, 
 prizadevanju k prebuditvi otopelega doživljanja in čustvovanja, 
 dolžnosti vsakega člana, da svoje pisno izražanje, ne glede na izobrazbo, razvije do 

nivoja, na katerem bo zmogel zapisati svojo zgodbo na način, ki bo posameznikom, ki 
še vedno doživljajo svojo stisko, pokazala rešilno pot, 

 težnji ohranjati odnose ustvarjene med člani v terapevtski skupini (ki je umetna in zato 
začasna) in jih razvijati naprej v neki naravni, trajni socialni skupini, 

 prizadevanju k ojačitvi ega posameznika do stopnje, ko bo s svojim naravnim 
okoljem, ki praviloma pripada alkoholni kulturi, lahko svobodno komuniciral. 
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Vsak posameznik mora ob vključitvi v program brezpogojno opustiti vse svoje negativne 
navade, razvade in odvisnosti: alkohol, nikotin, droge, pomirjevala, hrana, hazarderstvo, 
zasvojenost z gledanjem televizije, zasvojenost z internetom, vpetost v patološki odnos itd. 
(Perko, 2013). 
Perko (2008) poudarja, da za urejanje sindroma zasvojenosti z alkoholom ni dovolj le 
abstinenca. Streznitev in vzdržnost od alkohola sta zgolj predpogoja za nadaljnje delo, ki pa je 
v svojem jedru pravzaprav neke vrste reprogramiranje osebnosti  in vedenjskih vzorcev z 
alkoholom zasvojenih oseb. Uspešna abstinenca, brez brezpogojne vdanosti v zdravljenje in 
terapevtski program, doslednega truda za življenje v produktivnem partnerstvu in pa 
vseživljenjske zakoreninjenosti v dober klub zdravljencev, ni verjetna. 
Številni terapevtski programi, ki se izvajajo danes po Sloveniji, v svoje delo z uporabniki 
vključujejo posamezna VTS socialno andragoške metode. Nnajvečkrat so to branje, pisanje, 
tek, različne skupinske dejavnosti, skupni pohodi itd. V celoti je socialno andragoško metodo 
v svoje delo z odvisniki in drugimi ljudmi v stiski implementiral le Andrej Perko, priznan 
strokovnjak na področju klinično psihološkega svetovanja. Perko je naslednik  Ruglja in 
njegovega dela. Že dve desetletji uspešno vodi svojo terapevtsko skupnost po vzoru Rugljeve 
socialno andragoške metode, ki jo je v dolgem obdobju svojega dela in na podlagi bogatih 
izkušenj ustrezno modificiral in prilagodil današnjemu času. 
 
2.5 Recidiv 
Izraz izhaja iz latinščine in v splošnem pomeni ponovitev nečesa slabega in nezaželenega. V 
medicinskem smislu pomeni povrnitev bolezni po navidezni ozdravitvi (Verbinc, 1987). V 
primeru osebe zasvojene z alkoholom recidiv pomeni ponovno zaužitje alkohola po (vsaj) 
enoletni abstinenci. Ponovnega pitja pri zasvojeni osebi, ki se je sicer začela zdraviti v enem 
izmed sistemov za zdravljenje alkoholizma, vendar je abstinirala krajše obdobje od enega leta, 
strokovnjaki ne opredeljujejo kot recidiv. Smatrajo ga za ponovitev nekdanjega prekomernega 
pitja, do katerega je prišlo bodisi zaradi oslabljenih pritiskov, ki so zasvojenega primarno 
prisilili v abstinenco, bodisi zaradi pritiskov same abstinence, ki so se stopnjevali do točke 
nevzdržnosti (Rugelj, 2000). 
Zasvojenost z alkoholom je kronična bolezen, zato pri spopadanju z njo obstaja nenehna 
nevarnost recidiva. Nobene odvisnosti ni mogoče odpraviti zgolj z nekaj tednov ali mesecev 
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trajajočim zdravljenjem. Osrednja naloga terapije je pomagati zasvojenemu, da preneha piti, 
kar sicer večini uspe. Mnogo večje težave pa nastopijo v obdobju, ki sledi sami vzpostavitvi 
abstinence in ko mora zasvojena oseba v tej spremembi vztrajati (Auer, 2002; Židanik, 2007). 
Perko (2013) navaja prepričanje številnih strokovnjakov sodobne stroke, da se pravo 
zdravljenje odvisnosti od alkohola prične šele po nekajkratnem recidiviranju. Židanik (2007) 
pa dodaja, da današnja stroka na recidiv gleda kot na sestavni del v dolgotrajni, vseživljenjski 
bolezni; je zastoj v procesu zdravljenja in pokazatelj, da zasvojena oseba nekaterih svojih 
težav še ni uspešno razrešila. 
Če in ko zasvojeni posameznik ponovno prične s pitjem alkohola, se le-to lahko razvije v več 
smeri. Lahko gre za spodrsljaj, do katerega pride kadar zasvojena oseba prekrši zapoved 
vzdržnosti in spije alkoholno pijačo, ne zdrsne pa v celoti nazaj v odvisnost. Može (2002, str. 
102) spodrsljaj označi kot »popuščanje odvisniškemu vedenju za krajši čas«.  
Lahko pa se pitje razvije v recidiv, ki predstavlja ponovitev simptoma odvisnosti in s tem 
bolezni v celoti. To pomeni, da se povrne tako pitje alkoholnih pijač kakor tudi odvisniški 
vedenjski vzorci (Židanik, 2003).  
Može (2002) opozarja, da recidiv ni dogodek, pač pa gre za proces, ki poteka nekaj časa. 
Najprej se namreč zgodi spodrsljaj; enkraten dogodek, pri katerem bo tudi ostalo, če bo 
pravočasno prepoznan in bodo odvisnikovi bližnji nanj ustrezno odreagirali. V nasprotnem 
primeru lahko spodrsljaj preraste v recidiv in ponovitev bolezni z vso njeno simptomatiko. V 
tem primeru je ponovna vključitev v program zdravljenja za odvisnega posameznika nujna. 
Strokovnjaki so enotni v ugotovitvi, da ima alkoholna odvisnost svoja pravila in zakonitosti. 
Eno relevantnejših je, da z alkoholom zasvojen posameznik nikdar več ne bo zmogel 
kontrolirano piti in spet postati preudaren pivec. Zasvojenost od alkohola je dosmrtna 
(Ramovš, 1983; Rugelj, 2000; Može, 2002; Židanik, 2007; Perko, 2013). 
 

 Dejavniki tveganja, vzroki in preprečevanje recidiva 2.5.1
Vzroki, ki posameznika pripeljejo do recidiva, so lahko zelo raznoliki. Največkrat osebo, ki se 
trudi abstinirati, do ponovnega pitja pripeljejo osamljenost, depresivna stanja in tesnobni 
občutki, zunanje obremenitve in neprijetne življenjske situacije, pritiski, ki jih nanjo izvaja do 
alkohola tolerantno okolje, pešanje motivacije in vedno večje poželenje po alkoholu. Zgodnji 
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recidivi v prvih tednih abstinence se običajno zgodijo zaradi psihičnih kriz, v katerih se znajde 
odvisnik. Do kasnejših pa največkrat pripelje oslabljena motivacija za abstinenco (Auer, 
2002).  
Može (2002) kot osrednje vzroke za recidiv navaja: 

 osebnostne lastnosti odvisne osebe, 
 lastnosti njene družine, 
 značilnosti socialnega okolja, 
 odnos med odvisnikom in njegovim terapevtom. 

Do recidiva praviloma pride zaradi sočasnega vpliva več negativnih dejavnikov, med katerimi 
pa običajno en prevladuje (Židanik, 2007). 
Slika 6: Vzroki za recidiv (Židanik, 2007) 

 
Perko (2013) opozarja, da za trajno abstinenco ni dovolj le trdna volja in odločitev 
zasvojenega, da ne bo več pil. Zasvojen posameznik se mora nujno zavedati in sprijazniti z 
dejstvom, da alkohola ne zmore in nikoli ne bo zmogel uživati zmerno. Zato tudi nikoli ne 
sme več piti. Dodaja, da se pravo okrevanje od zasvojenosti začne šele potem, ko zasvojena 
oseba spozna, da si sama ne more pomagati, hkrati pa sprejme, da bo vse življenje na nek 
način prikrajšana za nekaj, kar drugi ljudje lahko počnejo. 
Recidiv je problematičen zlasti zaradi nevarnosti, da se bo po njem zasvojena oseba kaj hitro 
spet znašla v enakih ali pa celo hujših razmerah, kot je bila pred zdravljenjem. Ponovno se 
lahko znajde v začaranem krogu neobvladljivega hlepenja po alkoholu, občutkov krivde, 
depresivnosti, tesnobnosti, motenj koncentracije, spanja in drugih kognitivnih motenj. Pri 
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38%   Negativna čustvena (strah, depresija, bojazen jeza)
18%   Socialni pritiski
18%   Medosebni spori
11%   Želja in notranja potreba po pitju
3%     Pozitivna čustvena stanja (veselje)
12%   Drugi vzroki
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ljudeh v takšnem stanju nevarnost predstavlja tudi samomor, zlasti ko so v akutno opitem 
stanju (Auer, 2002). 
Mnogi strokovnjaki so mnenja, da se pravo zdravljenje in obenem okrevanje zasvojenega 
posameznika začne šele po nekaj recidivih (Perko, 2013). 
Auer (2002) navaja nekaj epidemioloških podatkov recidiva: nekoliko več kot tretjina oseb ki 
so zaključili z zdravljenjem odvisnosti od alkohola, naredi recidiv v šestih mesecih po 
zdravljenju. Približno polovica oseb, ki so se zdravile bolnišnično, v prvih štirih letih po 
zdravljenju najmanj enkrat zaužije večjo količino alkohola. Pri tistih, ki so se zdravili 
ambulantno je takšnih primerov še več. Do recidivov pa dokaj pogosto prihaja tudi med samo 
terapijo (v 10-20% primerov). Da je delež recidivistov zelo visok, so pokazale tudi raziskave 
iz katerih je razvidno, da že v prvem letu po zaključku zdravljenja recidivira približno tri 
četrtine zdravljencev. 
Vsak program zdravljenja odvisnosti od alkohola se ukvarja tudi z vprašanjem preprečevanja 
recidiva. Pri tem so pogosto uporabljene različne kognitivno-vedenjske metode, ki 
zdravljenca učijo izogibanja situacijam povečanega tveganja, prepoznavanja ključnih 
momentov, ki ogrožajo njegovo vzdržnost in obvladovanja negativnih emocionalnih stanj in 
negativnih misli. Pomembno je vsakemu posamezniku prilagoditi tako samo terapijo, kakor 
tudi načrtovanje preventive. Pri tem je treba vzeti v obzir stopnjo zlorabe alkohola, stopnjo 
motiviranosti in posameznikovo funkcioniranje v družbi (prav tam). 
Auer (2002, str. 233-235) navaja »Deset nasvetov za preprečevanje recidiva« po Millerju in 
Gorskem: 

 redni posveti s strokovnjakom in  preverjanje abstinence vsakih šest mesecev, 
 načrtovanje in inventura dneva, prizadevanje za napredek, ne popolnost, 
 preverjanje stvarnosti ob pomoči zrelih, izkušenih in modrih ljudi, 
 zdrava prehrana s čim manj soli in sladkorja, 
 čim bolj raznolika rekreacija, 
 sprotno reševanje problemov, 
 sproščanje z naravnimi zmanjševalci stresa (telesne vaje, joga, meditacija, poslušanje 

glasbe, smeh, igra, branje, seks itd.), 
 duhovni razvoj (ki je pri zasvojenih osebah ključnega pomena, saj ob dolgotrajnem 

boju in številnih porazih pogosto ostanejo brez vere in zaupanja vase), 
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 uravnotežen življenjski slog, 
 sodelovanje v skupini samopomoči. 

V primeru recidiva ima velik pomen zavedanje, da gre za ponovno aktivnega bolnika z vsemi 
simptomi bolezni odvisnosti od alkohola. Vse intervencije in dogovore z njim je potrebno 
usmerjati k vzpostavitvi njegove ponovne abstinence. Pomembno je izogibanje obsojanju in 
kritiziranju ter zavedanje, da padec sam po sebi (še) ni katastrofa. Lahko pa postane, če se 
tako odvisnik kakor tudi njegovi bližnji na bodo kar se da hitro pobrali. Če recidivist kljub 
temu ne uspe vzpostaviti ponovne abstinence, je običajno potrebna ponovna hospitalizacija 
(Može, 2002). 
Recidiv pa lahko predstavlja tudi priložnost za poglobljeno analizo, v kateri tako terapevti, 
kakor tudi odvisnik in njegovi bližnji na novo ovrednotijo svoje doživljanje in vedenje, 
ugotovijo nekorektnosti ter ponovno načrtujejo primernejšo in intenzivnejšo terapijo (Perko, 
2013). 
 
2.6 Pregled novejših raziskav 
Zdravljenje sindroma odvisnosti od alkohola kakršno poznamo danes je rezultat več desetletij 
trajajočega raziskovanja in iskanja najučinkovitejših načinov pomoči ljudem,  ki se spopadajo 
s tem problemom. Na podlagi odkritij in spoznanj pridobljenih v številnih raziskavah z 
najrazličnejših področij, od preučevanja in razvoja zdravil, različnih terapevtskih pristopov, 
pa tudi najnovejše tehnologije, ki bi pripomogla k uspešnejši obravnavi oseb zasvojenih z 
alkoholom, stroka nenehno posodablja metode in terapije zdravljenja in hkrati išče, oblikuje 
in uvaja nove. Zasvojenost z alkoholom je nedvomno pereč problem, ki družbo ogroža in 
siromaši na številnih področjih  (Huebner, 2011). 
Novejše raziskave o porabi alkohola na prebivalca na področju EU sicer kažejo na 
zmanjševane količin, česar pa ne moremo trditi za področje Slovenije (Andreson & 
Baumberg, 2006). Zaostrovanje socialno ekonomske krize v Sloveniji stanje še dodatno 
poslabšuje. Strokovnjaki ugotavljajo tudi zaskrbljujoče zniževanje starostne meje, ko mladi 
prvič zaužijejo alkohol, saj se le ta pomika iz mladostne dobe v dobo otroštva (Zalta A. idr., 
2008). Število z alkoholom zasvojenih oseb v Sloveniji že dosega skorajda eno petino njenega 
prebivalstva, kar posledično pomeni tudi petino zaradi alkohola prizadetih družin. Vse večje 
je tudi število samomorov in  primerov nasilnega vedenja zaradi zlorabe alkohola. V večini 
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primerov je vzrok za prezgodnjo smrt med mladimi prav raba alkohola. Za ostalo polnoletno 
populacijo pa alkohol predstavlja vir neštetih družbenih, telesnih in psihičnih bremen (Košir, 
2008). 
Tako raziskave na svetovni ravni kakor tudi v Sloveniji odkrivajo, da se med ostalimi 
diagnozami (somatomorfne motnje in psihotični znaki) kot dodatna diagnoza sindroma 
odvisnosti od alkohola pojavi tudi depresija, pogosto stopnjevana v suicidalnost. (Grant, 
1997; Židanik, 2003).  
Židanik (2003) ugotavlja, da so pri hospitaliziranih osebah s sindromom odvisnosti od 
alkohola pri kar 71,7 % diagnosticirali tudi osebnostne motnje.  Gantar Štularjeva (2010, po 
Rus Makovec, 2002) pa navaja podatek, da študije pri kar 50 % od alkohola odvisnih oseb 
ugotavljajo prisotnost še druge psihične in/ali vedenjske motnje, ki ni posledica pretiranega 
pitja in škodljivosti alkohola za možgane.  
Prepoznavanje in zdravljenje morebitnih sočasnih psihičnih motenj pri osebah odvisnih od 
alkohola je bistvenega pomena, saj so zdravljenci z dvojno diagnozo terapevtsko bolj zahtevni 
od ostalih in je k njihovi obravnavi potrebno pristopati drugače. Njihove težave v duševnem 
zdravju predstavljajo faktor dodatnega tveganja za recidiv. Hkrati lahko vplivajo na 
poslabšanje stanja komorbidne motnje, stopnjevanje suicidalnega vedenja, daljša in bolj 
pogosta obdobja hospitalizacij, pa tudi večje socialne težave (Gantar Štular, 2010). 
Vse več je nevrobioloških raziskav, ki potrjujejo, da ob kontinuirani zlorabi alkohola pride so 
sprememb v notranji zgradbi možganov in nevrokemijskih procesov, ki potekajo v možganih 
zasvojenega posameznika. Te spremembe poleg vrste ostalih težav lahko vodijo do vedenjske 
težavnosti zasvojenega.  Stanje možganov se lahko popravi pod pogojem, da posameznik 
popolnoma preneha z uživanjem alkohola, obenem pa so trajno prisotni tudi drugi pozitivni in 
spodbudni vplivi okolice (Cui idr., 2015). 
Spoznanja nevrobioloških raziskav v devetdesetih letih prejšnjega stoletja so pomembna 
predvsem zaradi dejstva, da so v dojemanje problematike zasvojenosti z alkoholom prinesla 
drugačno razumevanje le-te kot kronične nevrobiološke motnje (Rus Makovec, 2004, v 
Gantar Štular, 2010). Nevrobiologija odvisnost namreč razlaga kot organsko oslabljeno 
kontrolo nad rabo psihoaktivne snovi ob hkratni močni želji po njej, ki jo spodbuja pospešeno 
sproščanje dopamina v možganih (Rus Makovec, 2013).  
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Veliko časa in sredstev se v zadnjih 25 letih v svetovnem merilu namenja tudi raziskovanju 
medikamentoznega zdravljenja sindroma odvisnosti od alkohola. Pri tem pa ne gre le za 
predpisovanje zdravil namenjenih blaženju odtegnitvenih simptomov v prvem obdobju 
abstinence. Uvid v nevrobiološke vplive alkohola na delovanje možganov ter potencialne 
nevrokemične motnje možganov povezane s kroničnim, neobvladljivim in čezmernim pitjem 
alkohola, je vedno jasnejši. Vedno bolj prihaja v veljavo razumevanje zasvojenosti z 
alkoholom kot biološke bolezni, kar je vodilo v raziskovanje možnosti zdravljenja 
zasvojenosti z alkoholom z zdravili (Pettinati in Rabinowitz, 2005). Ta pripomorejo k 
obvladovanju patološkega hlepenja po alkoholu in na ta način zmanjšajo tveganje za recidiv. 
Zlasti pri hujših oblikah sindroma odvisnosti od alkohola bistveno izboljšujejo prognozo, pri 
tem pa je pomembno zavedanje, da medikamentozna terapija ne more nadomestiti 
psihosocialne, temveč jo lahko zgolj dopolnjuje (Erznožnik Lazar, 2004, v Gantar Štular, 
2010). 
Med pomembnejše raziskave sodi »Project MATCH«, ki je potekala v obdobju od leta 1989-
1997 v ZDA.  Znanstveniki so preučevali, katere vrste zasvojenih oseb, s kakšnimi 
karakteristikami in osebnostnimi  lastnostmi, se najbolje odzovejo na katero metodo 
zdravljenja. Ukvarjali so se z vprašanjem usmerjanja posameznikov zasvojenih z alkoholom v 
ustrezne programe pomoči glede na njihove specifične lastnosti in potrebe. Pri tem so jih 
zanimali trije različni pristopi: kognitivno-vedenjska terapija, terapija usmerjena v dvig 
motivacije posameznika in metoda 12-ih korakov. Zaključki raziskave so bili, da med 
preučevanimi pristopi ni bilo bistvene razlike v njihovi uspešnosti (Ashton, 1999; Huebner, 
2011). 
V današnji družbi se v vedno večjem obsegu pojavlja razvoj odvisnosti od alkohola pri 
ženskah. Vedno več je žensk, ki  prekomerno pijejo.  Vedno večje so tudi količine alkohola, 
ki ga uživajo. Pri tem zaradi drugačne telesne strukture utrpijo hujše telesne in duševne 
posledice kot moški. Še posebej pereča je ta problematika v primerih, ko zasvojena ženska 
zanosi in lahko njeno pitje nepopravljivo poškoduje plod (Ogrin, 1995; Gantar Štular, 2010). 
Z naraščanjem pojava ženskega pitja se vse intenzivneje pojavlja potreba po evaluacijah 
terapevtskih programov za zasvojene z alkoholom s stališča primernosti oz. prilagojenosti 
ženskam. Strokovnjaki so tako številne raziskave namenili preučevanju 12-stopenjskega 
programa AA, ki velja za najbolj razširjenega v svetovnem merilu in je implementiran v 
najrazličnejše terapevtske programe.  Na podlagi teh študij stroka v zadnjem obdobju prihaja 
do spoznanja, da je 12-stopenjski program, katerega temelje so postavili moški, v svoji osnovi 



45 
 

primernejši moški populaciji in bi ga bilo z namenom večje učinkovitosti potrebno ženskam 
prilagoditi. Ob tem ne gre zanemariti raziskav, ki so pokazale, da so pri moških učinkovitejši 
pristopi s poudarkom na obvladovanju stresa, medtem ko pri ženskah boljše rezultate 
dosegajo metode, ki več pozornosti posvečajo razvoju duhovnosti (Poage idr., 2004). 
V današnji družbi kontinuirano narašča tudi tvegano in škodljivo pitje mladih. Še zlasti se je 
med mladimi v zadnjih letih uveljavilo t. i. »binge drinking« ali verižno pitje, ki pri 
mladostnikih povzroča akutne fizične in psihične poškodbe (Petrič in  Košir, 2007).  
Ob podaljševanju življenjske dobe ljudi statistični podatki nakazujejo tudi povečevanje 
prekomernega pitja in zasvojenosti z alkoholom pri starejši populaciji. Potencialno že samo 
po sebi veliko družbeno breme predstavlja dejstvo, da prihajamo v obdobje, ko bo 
upokojitveno starost dosegla številčno velika t. i. »baby-boom« generacija, kar bo obremenilo 
tako zdravstveni kakor tudi socialni sektor (Suhonen, 2011).  
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3 EMPIRIČNI DEL 
3.1 Opredelitev problema 
Alkohol bi navkljub vsesplošni družbeni sprejetosti lahko uvrstili med najnevarnejše droge, 
saj ob prekomernem uživanju izčrpa človekovo telo in lahko vpliva na njegovo duševno 
zdravje. Redno uživanje alkohola lahko vodi v zasvojenost. Pot do zasvojenosti je neprimerno 
krajša in lažja od poti iz nje. Še posebej ker je družba, v kateri živimo, do alkohola preveč 
tolerantna in kot takšna ne zmore prepoznati posameznika, ki ima težave z nadzorovanjem 
svojega pitja in zlorablja alkohol. Še težje pa svojo težavo uvidi posameznik sam, saj v tako 
naravnani okolici ni objektivnih kriterijev zmernega pitja, ki bi mu omogočila vpogled v 
realno stanje, hromijo pa ga tudi lastni obrambni mehanizmi. Traja lahko leta ali pa desetletja, 
da takšen posameznik pride do spoznanja, da alkohol obvladuje njegovo življenje in da je 
pred njim nemočen. Če in ko se zasvojena oseba odloči poiskati pot iz zasvojenosti, pri tem 
praviloma potrebuje pomoč in oporo. Poišče ju lahko v različnih programih namenjenih 
uporabnikom zasvojenim z alkoholom, ki so na voljo na našem prostoru. V teoretičnem delu 
sem opisala štiri izmed njih, v empiričnem delu pa se bom ukvarjala z dvema: programom 
Anonimnih Alkoholikov, ki je program samopomoči in Perkovim terapevtskim programom, 
ki temelji na Rugljevi socialno andragoški terapevtski metodi.  
  
3.2 Namen  in cilji raziskovanja 
Namen raziskave je preučiti temeljne značilnosti obeh programov in  ju  poskušati osvetliti s 
stališča uporabnikov, ki so vanju vključeni. Zanimalo me je zakaj, po mnenju oseb zasvojenih 
z alkoholom, nekateri zmorejo vse življenje zmerno uživati alkohol, drugi pa postanejo z njim 
zasvojeni in ga začnejo zlorabljati. Poskušala sem ugotoviti razloge, zaradi katerih se 
zasvojena oseba odloči za abstinenco, od česa je odvisna realizacija te odločitve in hkrati 
razumeti okoliščine morebitnega recidiva. V raziskavi sem želela pridobiti čim več informacij  
o obeh programih in njunih metodah skozi prizmo njunih članov. Zanimalo pa me je tudi, na 
kakšen način je vključenost v program vplivala na njihova življenja. 
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3.3 Raziskovalna vprašanja 
V diplomi bom poizkušala odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Zakaj po mnenju oseb, ki so zasvojene z alkoholom, nekateri lahko ostanejo zmerni 
pivci alkohola, drugi pa od alkohola postanejo odvisni? 

2. Zakaj se oseba zasvojena z alkoholom odloči spopasti s svojo zasvojenostjo in kateri 
so dejavniki uspešnosti pri tem? 

3. Kakšni so vzroki in kakšne so posledice recidiva?  
4. Kako lahko soočenje posameznika z odvisnostjo vpliva na njegovo življenje? Kakšna 

je pri tem vloga vključenosti v enega izmed programov pomoči?   
 

3.4 Metodologija 
 Vrsta raziskave 3.4.1

Ker me je v okvirih moje raziskave v prvi vrsti zanimalo mnenje in doživljanje uporabnikov, 
vključenih v programe pomoči pri obvladovanju zasvojenosti z alkoholom, sem se odločila za 
kvalitativno raziskavo. Zbirala sem besedne opise, zbrano gradivo pa nato obdelala po 
besednem, kvalitativnem postopku. Raziskavo bi lahko označila kot poizvedovalno, saj sem z 
njo poskušala odkriti temeljne značilnosti tematike in pa empirično oziroma izkustveno, saj 
sem podatke zbirala sama na terenu (Mesec, 1997). 
 

 Raziskovalni instrument 3.4.2
Kot instrument je v mojem raziskovanju služil delno strukturiran vprašalnik z vnaprej 
pripravljenimi vprašanji odprtega tipa, ki so mi med intervjuji služila kot vodilo Sproti sem 
oblikovala tudi dodatna vprašanja oz. podvprašanja, ki niso bila pripravljena vnaprej, temveč 
so se mi porajala med samim pogovorom.   
Pogovore sem s predhodnim strinjanjem intervjuvancev posnela z digitalnim diktafonom, 
zaradi česar sem se lažje osredotočila na sogovornika in na samo vsebino pogovora. Vse 
intervjuje sem izvedla osebno.  
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 Vzorec 3.4.3
V vzorec sem vključila moške in ženske, ki so člani skupnosti Anonimnih alkoholikov in 
Perkove Terapevtske skupnosti. 
Vzorec raziskave je bil oblikovan namensko, pridobljen med  člani dveh vnaprej določenih 
skupin. Je tudi priložnosten in nenaključen, saj sem pogovore izvedla le z uporabniki, ki so v 
sodelovanje privolili. Izvedla sem deset intervjujev, pet s člani AA in pet s člani TS.  
Pogovarjala sem se s tremi moškimi in dvema ženskama iz AA in petimi moškimi iz TS. 
Sedem intervjuvancev je bilo iz Ljubljane ali njene bližnje okolice, dva z Gorenjske in en z 
Dolenjske.  Časovna obdobja njihove vključenosti v posamezni program so različno dolga.   
Posameznikom je bila zagotovljena anonimnost. Intervjuvance iz skupnosti AA bom zato v 
nadaljevanju raziskave poimenovala AA1, AA2, AA3, AA4 in AA5.  
Tabela 3:  Intervjuvanci iz skupnosti Anonimni Alkoholiki 

 
 
Intervjuvance iz skupnosti TS bom poimenovala TS1, TS2, TS3, TS4 in TS5. 
Tabela 4: Intervjuvanci iz Perkove Terapevtske skupnosti 

 
 

 Zbiranje podatkov 3.4.4
Za izvedbo raziskave sem morala pridobiti člane posamezne skupnosti, ki so bili pripravljeni 
z mano izvesti intervju. V ta namen sem preko elektronske pošte najprej stopila v stik s 
skupnostjo AA Slovenije. Na njihovi spletni strani sem našla elektronski naslov, namenjen 

AA1 AA2 AA3 AA4 AA5
Spol (Ž/M) Ž Ž M M M
Starost (leta) 52 61 65 58 52
Doba zlorabe alkohola (leta) 22 20 32 37 20
Doba abstinence (leta) 15 16 12 4 12
Starost ob vključitvi v program (leta) 37 45 53 54 40

TS1 TS2 TS3 TS4 TS5
Spol (Ž/M) M M M M M
Starost (leta) 38 56 45 42 43
Doba zlorabe alkohola (leta) 20 17 25 24 20
Doba abstinence (leta) 10 mesecev 21 2 1 5
Starost ob vključitvi v program (leta) 37 35 43 41 38
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pridobivanju informacij. Nanj sem naslovila kratko sporočilo, v katerem sem se predstavila in 
prosila za pomoč in sodelovanje. Elektronskemu pismu sem priložila Dispozicijo diplomskega 
dela. Ker v desetih dneh nisem prejela odgovora, sem se odločila stopiti v kontakt z eno 
izmed oseb, katerih imena in telefonske številke so kot kontaktne navedene na spletni strani 
AA Slovenije. Prvi na seznamu je Srečko, zato sem poklicala njega. Na kratko sem mu 
pojasnila motive in namen svojega klica in ga prosila za sodelovanje in pomoč. Srečko se je 
na mojo prošnjo odzval pozitivno in kooperativno. Predlagal je, da mi v roku treh dni preko 
SMS sporočila posreduje telefonske številke članov skupnosti AA, ki bi bili pripravljeni 
izvesti intervju. O ostalih podrobnostih glede intervjujev in same izvedbe pogovorov pa bi se 
naknadno dogovarjala neposredno z njimi. S predlogom sem se strinjala. Kot sva se 
dogovorila, sem od Srečka čez tri dni prejela sporočilo s šestimi imeni in pripisanimi 
telefonskimi številkami. Z vsakim posebej sem se nato dogovorila za individualen pogovor. 
Eden izmed članov AA se mi je, ko sem ga poklicala, opravičil in mi pojasnil, da se je 
premislil in da ne želi izvesti pogovora z mano.  Intervjuja z ženskima članicama AA sem 
izvedla pri njiju doma v Ljubljani, z dvema moškima v gostinskih lokalih v Ljubljani in 
Ivančni gorici in z enim  moškim v prostorih skupnosti AA na Parmovi ulici v Ljubljani.  
Ko sem zaključila z izvedbo pogovorov s člani AA, sem stopila v stik z psihologom in 
psihoterapevtom Andrejem Perkom. Perko vodi Terapevtsko skupnost za pomoč ljudem v 
različnih življenjskih stiskah, med njimi tudi posameznikom zasvojenim z alkoholom in/ali 
drugimi psihoaktivnimi substancami. Njegov način dela z uporabniki temelji na Rugljevi 
socialno andragoški metodi. Perka osebno poznam, ker sva pred časom že sodelovala. Po 
telefonu sem ga poklicala, mu pojasnila zakaj kličem in ga prosila za sodelovanje. Takoj je 
privolil in mi narekoval imena in telefonske številke šestih oseb, vključenih v njegovo 
terapevtsko skupnost z namenom obvladati svojo zasvojenost z alkoholom. Ker so bili vsi 
navedeni posamezniki moškega spola, sem ga vprašala po morebitni ženski članici s težavami 
z alkoholom. Odgovoril mi je, da trenutno v njegov program ni vključene nobene ženske s 
tem problemom in da so tudi sicer v njegovem programu redke.  Pokomentiral je še, da je tudi 
moških zasvojenih z alkoholom v programu le 11 od približno 150 članov, kolikor trenutno 
šteje celotna TS in da v skupnosti prevladujejo uporabniki z drugimi stiskami in težavami. Ko 
sem imela številke šestih ljudi, sem jih enako kot predhodno člane skupnosti AA, vsakega 
posebej poklicala in se z njimi dogovorila za individualne pogovore. Z enim izmed članov TS 
se nikakor nisva mogla časovno uskladiti, problem pa je bila tudi krajevna oddaljenost, zato 
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intervjuja z njim nisem izvedla. Z ostalimi petimi sem intervjuje izvedla na njihovem domu v 
Ljubljani in njeni okolici, v Kranju in v Žireh. 
Trije od petih anketirancev iz TS so ob prvem pogovoru po telefonu izrazili svojo 
zaskrbljenost glede ohranjanja njihove anonimnosti, medtem ko me iz skupnosti AA o tem 
nihče ni vprašal. Ko sem izprašancem iz AA v uvodnem delu pogovora sama povedala, da so 
pogovori anonimni, sem od vseh dobila odziv, po katerem sem sklepala, da jim ohranjanje 
anonimnost ni zelo pomembno.  
Intervjuje sem izvedla v obdobju od 25. 4. do 25. 5. Kraj, kjer sva se srečala, je vedno izbral 
intervjuvanec. Najkrajši intervju je trajal 20 minut, najdaljši 150 minut, vsi ostali pa so trajali 
od 50 do 60 minut. Dolžina pogovorov je bila odvisna od mojih sogovornikov, njihovih 
izkušenj, predvsem pa pripravljenosti za pogovor. Vsi izpraševanci so se strinjali z uporabo 
diktafona. Pred vklopom diktafona sem se svojim sogovornikom v nekaj stavkih predstavila,  
jim povedla razloge za svoje zanimanje za področje zasvojenosti z alkoholom in soočanja z 
njo in jim odgovorila na morebitna vprašanja. Posnete pogovore sem potem poslušala in jih 
dobesedno zapisala v računalniško datoteko.  
 

 Obdelava podatkov 3.4.5
Zapise pogovorov sem obdelala po kvalitativni metodi analize podatkov z induktivnim 
pristopom, kar pomeni, da sem kode določala sproti, med samim razčlenjevanjem besedila. 
Transkripte intervjujev sem večkrat prebrala in v njih označila tiste dele besedila, za katere 
sem presodila, da so glede na predmet raziskovanja pomembnejši in tako dobila enote 
kodiranja. Te sem nato izpisala v tabele in iz njih oblikovala kode 1. reda, ki so skrajšan zapis 
bolj relevantnih izjav. Nato sem kode 1. reda povzela v kode 2. reda in na ta način oblikovala 
kategorije, ki so mi potem predstavljale izhodišče za medsebojno primerjavo odgovorov, 
njihovo interpretacijo in oblikovanje odgovorov na zastavljena vprašanja raziskave. 
Navajam del zapisa kodiranja intervjuja z izpraševanko AA1 kot primer, celota pa je 
priložena v Prilogi št. 2. 
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Tabela 5: Primer kodiranja 

 Enote kodiranja Kode 1. reda Kode 2. reda  

1. 

Lažje je, ko nehaš to skrivati. Čeprav jaz 
tudi ne povem, če pridem nekam v novo 
družbo ali pa novo službo ali pa nekam, ne 
grem tja in rečem jaz sem alkoholičarka, 
ampak drugače pa večina ve, vsi moji 
bližnji vedo. 

Svoje zasvojenosti ne 
skriva, niti je ne 
razglaša. 

Odnos okolice in 
lastno doživljanje 
zasvojenosti 

       

2. 

Kar nekaj časa pa sem rabla, da sem mami 
povedala, zato ker ona pravzaprav ni vedla 
da pijem, niti nisva mele takih stikov tok 
bližnjih, da bi to ona zaznala, ane, in pol ji 
tud nism povedala, da zdej pa ne pijem, 
ker niti ni vedla, da pijem. 

Z mamo si nista bili 
blizu. Mama ni vedela 
za njeno zasvojenost. 

Razmere v 
primarni družini 

       
3. Sm dost pozn začela pit, ane. Tm… ene 33 

k sm bla stara šele. 
Zasvojenost z 
alkoholom se je razvila 
v njenih srednjih letih. 

Razvoj 
zasvojenosti 

       

4. 
Prvič je blo v osnovni šoli. Pri 
gospodinjstvu smo delal banane z 
bananinim likerjem. Mislm, dons bi blo to 
sigurn prepovedan. Ampak takrat ni blo.  

Alkohol je prvič 
poskusila pri uri 
gospodinjstva v OŠ. 

Razvoj 
zasvojenosti 

       
       
 
 
3.5 Interpretacija odgovorov in predstavitev rezultatov  
Rezultati bodo prikazani v naslednjih poglavjih in so razvrščeni v sedem kategorij. Odgovore 
in razmišljanja izpraševancev sem združila pod posameznimi ustreznimi kategorijami, jih 
interpretirala in po tej poti poskušala izluščiti odgovore na raziskovalna vprašanja. Posamezne 
odgovore sem med seboj tudi primerjala tako, da sem v njih iskala razlike in skupne točke 
med programoma, ki v katera so intervjuvanci vključeni. 
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 Razmere v primarni družini  3.5.1
Alkohol od nekdaj predstavlja perečo problematiko tako posameznikov kot tudi družin v 
Sloveniji. Kljub različnim oblikam preventivnega in kurativnega posredovanja te težave ne 
obvladujemo. Zasvojenost z alkoholom kot družbena patologija družine ostaja stalnica našega 
prostora (Rapuš Pavel in Kobolt, 2008).  Družina v scenariju zgodbe o nastanku in razvoju 
zasvojenosti z alkoholom navadno prevzame eno izmed treh vlog, v katerih v razmerju do 
zasvojenosti in zasvojenega posameznika  predstavlja bodisi izvor, polje reševanja ali pa žrtev 
problematike. 
Raziskave potrjujejo (Perko, 2011; Dular, 2012; Sternad, 2012), da so pri razvoju zasvojenosti  
bistvenega pomena dejavniki, ki že v najzgodnejšem otroštvu vplivajo na oblikovanje in 
razvoj psihičnega aparata. Če alkohol zlorablja eden od staršev ali celo oba, obstaja znatno 
večja verjetnost, da bo alkohol zlorabljal tudi njun otrok. Kaotične družinske razmere, 
pomanjkanje vzgoje, odsotnost meja in jasnih pravil, nizka stopnja povezanosti in odsotnost 
zdrave navezanosti, pogosti konflikti, negativna komunikacija, previsoka in nerealna 
pričakovanja so okoliščine odraščanja, ki predstavljajo dejavnike tveganja za razvoj 
zasvojenosti. Po drugi strani pa velja, da urejena in povezana družina, bližina v družinskih 
odnosih, naravnanost k ciljem, interakcija preko socialnih in športnih aktivnosti, starševski 
nadzor in manj prepirov in trenj v družini pomenijo znatno boljše  izhodišče posameznika za 
življenje brez zasvojenosti.  
Kategorijo razmere v primarni družini sem opredelila na podlagi analize intervjujev iz dveh 
razlogov. Primarna družina je s sebi lastno odnosno dinamiko in vzgojo pomemben faktor pri 
razvoju zasvojenosti. Perko (2006) odnose v primarni družini primerja z nekakšnim temeljnim 
okvirjem, znotraj katerega se razvijajo vsi ostali odnosi in procesi. Drugi razlog pa je, da so 
moji sogovorniki o svojem odraščanju večinoma obširno in odprto govorili. Nekateri so 
razmišljali o tudi vzročno-posledičnih povezavah med njihovo primarno družino in njihovim 
razvojem zasvojenosti. 
Med intervjuvanci je le eden svoje otroštvo doživljal kot lepo in o primarni družini 
pripovedoval z nasmeškom. Svojih težav z alkoholom ne povezuje z dinamiko v primarni 
družini.  

TS2: »Moj oče je biu iz družine, k je blu sedemnajst otrok. Mama je iz družine, k je 
štirnajst otrok. In jih je par, k ga pijejo. Moj oče se ga je tud naluckou, de bi pa djal, 
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de je biu zarad tega slab člouk, tu pa ne, nikol ga nism obsojou. Tak de je biu čist 
uredu človk. Je biu delavn, je biu garač, je pomagou nm usm. Jest sm šou, sam sm šou 
u tu. Čist sam. Je blu taku; k se je pil se je pil. Prilka je bla. Velik je lhk tud podedvan. 
Je ni familije, de ni alkoholika u ne, je ni. Ma, moj pitje je biu čist taku, brez veze. Sam 
k si ankat not…« 

Ostali intervjuvanci na otroštvo in mladostništvo niso imeli lepih spominov in so svoje 
odraščanje drugače doživljali. Pet od desetih intervjuvancev svojega očeta označi za 
»alkoholika«6. Eden pove, da je bila z alkoholom zasvojena mama, očeta ni poznal.  
Ostali štirje o svojih starših povedo, da je vsaj eden od njiju redno užival alkohol. Vsi 
intervjuvanci so odraščali v okolju, v katerem je bilo vsakodnevno pitje alkohola navada. 
Rapuš Pavel in Kobolt (2008) navajata, da pri otrocih in mladostnikih, odraščajočih ob z 
alkoholom zasvojenih starših, obstaja večja verjetnost razvoja psihosocialnih težav. Posledice 
takšnega odraščanja se kasneje odražajo v značilnem načinu doživljanja in reagiranja. Na 
podlagi opisov primarnih družin mojih sogovornikov tako lahko sklepam, da je bilo 
odraščanje v alkoholnem okolju pri večini izmed njih eden ključnih dejavnikov, ki je 
pozitivno vplival na razvoj zasvojenosti pri njih. Iz pripovedovanja ene izmed intervjuvank je 
moč razbrati njeno soočanje s čustveno zanemarjenostjo in strahom pred stigmatizacijo.   

AA3: »Pr sedemnajstih letih je men moja mama umrla. In sm jest ostala u bistvu 
sama. Oče je pil. Mene je blo njega sram. In strah me je blo, da bom pijanka, tko kt 
moj oče.«  

Eden sogovornik, ki je sicer odraščal v vinorodnem okolju, pove, da starša sicer sta pila 
alkohol, vendar sta bila pri tem zmerna in on torej ni odraščal v alkoholni družini. 

AA5: »Teh vzorcev v družini nism meu. Moja dva starša nista alkoholika. Sm meu 
srečo, so rekl. Moj oče je tud pridelvou vin dol na Dolenjskem. Smo mel svoj cviček. 
Moj oče je znou pit. Sta šla z mamo na večerjo, pa sta naročila tri deci vina, pa je 
zmerom ostal u bokalu. On je znou. Jst pa ne znam.« 

Na podeželju je bilo v času otroštva štirih mojih sogovornikov v kmečkih družinah povsem 
običajno, da so alkoholne pijače pili ob delu. Dajali pa so jih tudi otrokom za moč; da so lažje 
opravljali kmečka opravila. 
                                                 
6 Izraz za poimenovanje osebe zasvojene z alkoholom uporablja vseh deset sogovornikov. Sama ga bom 
uporabljala le kot citat sogovornika in ga zato ločila od ostalega teksta s poševnim tiskom. 
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AA4: »Pr nas, na podeželju, se je pil povsod. Več al manj povsod. Način življenja 
kmečkega prebivalstva je blo fizično delo. Ob delu, al pa pred delom in med delom so 
ble žganjica, šnopček za starejše. Drugač se je pa pil tist domač vin, k mu mi pravmo 
toukouc, pa hruškovc, pa jabolčnik zmešan. Te stvari so se pile. In otroc, k smo nekje 
bli soudeležen pri teh delih, mi smo dostkrat recimo dobil kozarc vode z vinom. Al pa 
vina, tistga mošta, pa smo kruh namakal not. Pa jedl. Za moč.« 

Intervjuvanci so v primarnih družinah doživljali različne vrste nasilja in zlorab: fizične, 
psihične, čustvene in verbalne.  Ena intervjuvanka pove, da jo je, ko je bila stara dvanajst let, 
spolno zlorabljal ljubimec njene mame, s katero je živela. 

TS4: »Biu sm pa skoz neki jezn, ena taka nedefinirana jeza. Sm meu pa incest z mamo, 
ker je moj fotr alkoholik, ane. Mislm incest… čustven incest. Mela me je za 
nadomestnega partnerja. Zravn me je še fotr dobesedno jebou zarad tega. Je 
lubusumje zganou.«  
TS3: »Jst sm biu zravn, k je moj fotr hotu mojo mat ubit. Ustrelit jo je hotu. Jest od 
tizga časa nism normalno spau. To je men pustl take posledice, da… ne vem. Očetu sm 
lahko edin s tem dau kontra, da nism hotu brat. Pa je mami zravn bla, pa je rekla, da 
bova neki skp brala. Pol je pa biu mau dalši stavk, pa mi ni šlo. Pol je pa fotr reku, pa 
kva že dve ure pr njem sediš, zdej bi pa že mogu znat. Ga bom jest! Umakn se! Tole 
preber! In jest sm meu tist strah od prej, a veš. Me je zabou čist. In nism mogu. Tko me 
je ustrahvou, da sm se zakrču. In pol je blo… Bum. Me je zabou z glavo ob mizo. In 
nism hotu. In jest sm sovražu brat, tud dons ne maram.« 
AA3: »Mama je mela ljubimca, k me je zlorabu. K me je božal ponoč. Moja mat ne 
vem, a je to vedla al ni. Mam še zdej zamero verjetn. Nism še to razčistla s to 
inventuro našo.« 

Opisi razmer in odnosov v primarnih družinah kažejo na to, da so jih starši povečini vzgojno 
zanemarjali in so se z njihovo vzgojo ukvarjali zelo malo ali pa sploh nič. Do njih so bili 
ravnodušni, nezainteresirani, čustveno hladni. Niso jim znali, mogli ali pa hoteli postavljati 
meja. V takšnem okolju so se kot otroci in mladostniki nekateri razvijali v manipulativne, 
samovoljne, trmaste, neposlušne posameznike. 

AA2: »Jst sm biu pa tamal od treh; od mojga brata, je bil najstarejši, pol je bil en 
bratranc, pol sm biu pa jst. In jst sm zmeri uspel dosežt svoje. Zmeri. Ker sm bil pač ta 
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najmlajši. Ker jst sm znou igrat že kot otrok. Tm, k je blo treba trmart, sm trmaru. Tm, 
k je blo treba bit žalostn, sm bil žalostn. Tm k je blo treba milo pogledat sm to jest… se 
hitr nauču.« 
AA4: »Jest sm lohk počeu kar sm hotu. Moja mama je mela fermo, obrt. Ona je mela 
šest zaposlenih. Kje bo ona imela čs, da se bo z mano ukvarjala? Ona je bla po cele 
dneve u delavnc, jst sm biu pa svobodni umetnik, a veš. In to je tista svoboda, ki te 
potlej lohk zapele na bilo kej.« 
AA5: »Jst nisem meu avtoritete doma. Jst nism upoštevou nobenga.« 

Moja sogovornica pove, da so bili v družini med seboj nepovezani in odtujeni. Večino časa je 
preživljala sama. Staršev ni zanimalo kje hodi, s kom se druži in kaj počne, še manj pa sta jo v 
njenih aktivnostih omejevala. Za to nista imela časa, ker so imeli gostilno in sta po cele dneve 
delala v njej. Alkohol je redno pila že v osnovni šoli.  

AA1: »Z eno prjatlco, vrstnico z istega razreda, sva hodile v mesto. To je bla kao 
glavna scena; po šoli z avtobusom v mesto in po teh lokalih. Tm so se pa tud prdružl 
tko, mal starejši, pa tud velik starejši. Pol pa u bistvu sm prvi letnik še ful popivala 
tko.« 

V družini je pogrešala nek sistem vrednot, v katerem bi jo starši vzgajali in ki bi ji kasneje v 
življenju dajal ustrezno usmeritev.  

AA1: »Jst tko včas gledam, da jst u bistvu nism mela nobenih smernic. Jst nism dobila 
u družini nobenih vrednot, takih s katerimi bi se jst strinjala, pa za katere bi mi blo 
vreden živet.« 

Eden izmed sogovornikov poleg očetove zasvojenosti z alkoholom izpostavi svojo čustveno 
prikrajšanost v odnosu z mamo v zgodnjem otroštvu, za katero meni, da ga je zelo 
zaznamovala. Njegovo razmišljanje je skladno s psihoanalitično teorijo, po kateri otrok v 
svojem prvem življenjskem letu preko faze avtizma in faze simbioze z materjo pridobiva 
poglavitne gradnike svojega psihičnega aparata. Če je mati v tem obdobju fizično in/ali 
čustveno odsotna, otrok ne razvije občutkov temeljnega zaupanja, zaradi česar kot odrasla 
osebnost ne zaupa v lastne sposobnosti in je nezaupljiv, sumičav in odklonilen tudi do drugih 
ljudi. Ali pa je pretirano zaupljiv in naiven, zaradi česar ima težave pri vzpostavljanju in 
ohranjanju odnosov (Praper, 1999). Vse to lahko predstavlja ugodne pogoje in obenem 
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izhodišče za izoblikovanje različnih zasvojenosti in osebnostnih ter duševnih odklonov in 
patologij. 

TS5: »Moj oče je skoz več piu. Živel smo u en sob u hiš s staro mamo od mame. Jest 
od mame pru let sm meu verjetn zlo mau. Takrt, k bi mogu met največ varnosti, 
topline, ljubezni tega verjetn ni blo nč dost. Mož je biu pijanc. Nena mama je bla 
bouna. Zano je mogla skrbet. Pa je bla nč uredna. Sevede je bla zlomlena. Nen nečak, 
zanga je tud skrbela od njenga dvanajstga al šestnajstga leta. Tud pijanc. Mislm; supr 
razmere za odraščanje. Tko da bi blo čudn, če jest neb...« 

V nadaljevanju intervjuja sogovornik pripoveduje o svojih hudih notranjih stiskah, ki po 
njegovem mnenju izvirajo iz strahu pred življenjem in občutkov lastne nezmožnosti in 
nesposobnosti preživeti. Ker je odraščal v alkoholni družini, ta njegova doživljanja povezujem 
z raziskavami, ki kažejo, da se pri otrocih in mladostnikih odraščajočih v takšnih družinah 
kasneje lahko razvijejo občutki krivde, osamljenost, občutki nemoči, strah pred zapuščenostjo 
in kronična depresija (Berger, 1993, v Rapuš Pavel in Kobolt, 2008). Zaradi doživljanja 
drugačnosti ti otroci izoblikujejo in ohranjajo nizko samopodobo in se na ta način prilagodijo 
patologiji staršev (Perko, 2011). 

TS5: »Normalno; pol pa u tisti zasvojenosti tiste stiske utaplaš. Oziroma jest sm jih. 
Šport, pa alkohol, pa zabava, pa namest da bi tri pire spiu… To je blo ena runda, pa 
druga runda, pa doma me nobena ni čakala. Če je pa bla, je bla pa zoprna. To so ble 
moje slike realnosti takrat, ne. Sevede. Tko da… Zapiu sm se, kako bi reku, čist lepo 
po normalnmu programu fanta, ki ni znou živet. K se je bau živlena. Jst sm se bau 
žensk. Sevede. K mama me je zlomila, ne. Mama me je potlačla. Delala je tko, kt je 
znala. Tko, kt so delal z no.« 
TS5: »Šele zdej mi ratuje jasn, kašne stiske sm jest vse z alkoholom odplaknu« 

Zanimiv in nenavaden se mi je zdel zorni kot sogovornika, ki sebe doživlja kot popolnoma 
nekompetentnega  in nepripravljenega za vzgojo lastnih otrok. Odraščal je ob z alkoholom 
zasvojeni mami. Meni, da tudi njegovi starši niso znali vzgajati njega in da je neprimerna 
vzgoja pravzaprav problem celotne sodobne zahodne družbe in sistema, v katerem živimo. 

TS1: »V današnem svetu in družbi, vsaj tko kt smo bli mi vzgajan, ne more bit drgač. 
Če bi biu jst član kkšne, ne vem, meščanske elite nekje v tujini, kjer bi me vzgajali 
načrtno, tko, s kvalitetnimi šolami, kvalitetno družbo, me usmerjal… Recimo starši bi 
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mel pomočnike, recimo guvernante, usposobljene za vzgojo in tako dalje, pol bi bla 
tud druga pesem, ane. Tuki, kjer si pač prepuščen situaciji družbeni in ekonomski, 
kakršna pač je, brez neke podpore, brez tega, da je v osnovnih šolah sploh kakršnakol 
izobrazba za vzgojo otrok, za partnerstvo in tako dalje. Človek si enostavno ne more 
poiskat pametne družbe in pametno delat, če ni tega naučen, ane. In tega se ne more 
kr tako, z lufta naučit. Za to rabiš zgled. In če ga nis dobiu u osnovni družini, ga tud 
dobit iz knjig ne boš mogu kr tako. Lahko jih prebereš, ampak mislm, da je to tko. 
Zgled, skratka. Jst, k sm dobiu dva mejhna otroka, sm ugotoviu, da nism usposobljen 
za vzgojo. Zakaj so me fopal dvejset let u šolah z razno matematiko in takim sranjem, 
če pa ne vem kaj nardit, k se otrok meče po tleh, a razumete?! Ne, ne razumete! Kr 
naenkrat stojiš pred meglo. V današnem svetu in družbi, vsaj tko kt smo mi vzgajan, 
druge možnosti kt Perkota jst zase sploh ne vidm.« 

Terapevtsko skupnost doživlja kot nekakšen prostor zapoznelega odraščanja in samovzgoje; 
kot priložnost in hkrati v okolju v katerem živi, oziroma v današnji družbi, edino možnost za 
nadoknadenje vzgojnih primanjkljajev iz otroštva. Na njegovo pripovedovanje lahko navežem 
stališča Rapuš Pavlove in Koboltove (2008), ki pravita, da so otroci staršev, ki so zasvojeni z 
alkoholom brez dvoma obremenjeni. S posledičnimi travmami pa se kasneje bolj ali pa manj 
uspešno spoprijemajo. Nezdrav družinski življenjski stil in vzorce lahko prenašajo v kasnejša 
obdobja svojega življenja, to pa pomeni, da so bolj dovzetni za različne zasvojenosti, še zlasti 
od alkohola. Pogosto se pojavljajo tudi težave v partnerskih odnosih. Svojih poklicnih karier 
ne razvijajo skladno s svojimi sposobnostmi, zaradi česar sami sebe doživljajo kot 
nepomembne in neuspešne. Pogoste so zlasti težave pri lastnem starševstvu, saj ti 
posamezniki nimajo zdravega temeljnega doživljanja lastne varnosti in gotovosti, poleg tega 
pa niso imeli primernega zgleda starševstva. 
Spomini na odraščanje in odnose v primarni družini pri večini mojih sogovornikov niso 
prijetni. Doživljali so nasilje in zlorabe, nekateri so bili vzgojno zanemarjeni, ena izmed 
sogovornic pa je bila spolno zlorabljena. Večji del mojih sogovornikov je odraščalo v 
družinah, v katerih je bilo pitje alkohola del vsakdana in je vsaj eden izmed staršev redno 
zlorabljal alkohol. Izjave mojih sogovornikov potrjujejo prepričanje o veliki verjetnosti, da bo 
posameznik, ki je odraščal ob z alkoholom zasvojenih starših, kasneje v življenju tudi sam 
zlorabljal alkohol.  
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 Vzroki za zasvojenost  3.5.2
Pod to kategorijo sem združevala tiste dele odgovorov mojih sogovornikov, v katerih 
razmišljajo o tem, zakaj so postali zasvojeni z alkoholom ali pa sem iz njih razbrala dejavnike, 
za katere menim, da so vplivali na razvoj zasvojenosti pri njih.  
Skupnost AA zasvojenost z alkoholom pojmuje kot bolezen oziroma »alkoholno alergijo« 
(Silkworth, 1939; str. 30). Skladna s tem nazorom so bila tudi razmišljanja mojih 
sogovornikov iz skupnosti AA, ki menijo, da ni neke vzročno posledične dinamike v 
posameznikovem življenju, po kateri bi lahko razvili neko teorijo o tem, zakaj je nekdo postal 
zasvojen. Člani AA zagovarjajo stališče, da je zasvojenost posamezniku prirojena in gre 
vzroke zanjo iskati v genetiki. Člani TS vpliva dednosti ne zanikajo, ne pojmujejo pa ga kot 
osrednji dejavnik zasvojenosti, temveč le enega izmed njih. 

AA1: » Sm rekla, da mene ful zanima, zakaj sm jst taka. Zakaj? Jst sm hotla razumet. 
Pol mi je pa en reku: ja lej, bolana si, ane.« 
TS5: »Jst sm se po moje zapiu… moj oče je biu alkoholik in pol maš sedemkrat večjo 
šanso, da tud ti postaneš zasvojen z alkohlom.« 
AA3: »Nimajo varovalke. Al majo pa pokvarjene, tko kt jih mam jz. S tem se rodiš. To 
je čist gensko. Moj oče je pijanc. U moji žlahti je bratranc umru zarad alkohola. Dve 
sestrični tud… mislm, ni da ni.  Jst mislm, da tega ne morš preprečt. Ne morš.« 
AA5: »Sam oče je tut… je pa invalid ostou po tisti nesreči in ga je pa tuki štrafal. Pa 
pol sm kasnej zvedu, da je biu ženskar. Pa tut kartou je rd. Tko da… mogoče res ni 
piu, sam je biu pa verjetn od drugi stvari odvisn. Stvari so podobne, te vzorci… tko da 
sm verjetn vseen tud od njega kej podedvou.« 

En od sogovornikov je bil zelo zadržan v najinem pogovoru. Njegovi odgovori so bili kratki 
in odsekani. Ker sem se zavedala, da ga pravzaprav sprašujem o zelo intimnih stvareh in 
predvidevala, da mu o lastni zasvojenosti in svojem notranjem doživljanju ni prijetno 
pripovedovati nekomu, ki ga ne pozna, sem se trudila spoštovati meje, ki jih je s svojimi 
kratkimi odgovori med intervjujem postavljal. Zato me je presenetilo, ko sem ob vprašanju o 
vzrokih dobila kar izčrpen odgovor. 

TS1: »K pridejo obremenitve, mejhni otroci, neprespane noči… seveda, ob zakoncu te 
stvari pol izbruhnejo. Jst kr sprejemam to Perkotovo razlago. Najprej bi pa dodal, da 
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neki sigurno je genetskih vzrokov, ane. Podedovanih. Potem pa na to pridejo sevede 
neurejene razmere u partnerskih razmerjih u primarni družini, se pravi odtujenost in 
hladen odnos med očetom in mamo. Drugo je, da se potem zarad tega tud na 
poklicnem področju ne uspeš izpovnt, ane. Jst sm računalničar po poklicu. Pa nism lih 
zadovoln, da morm bit za ekranom vsak dan osm ur zaprt u eni pisarni. Tko da upam, 
da bom u prihodnosti najdu kej tacga, da me bo bolj veselil.  Tretje pa je, da je družba 
taka, da je pretirano tolerantna do alkohola in da dejansko ni neke družbe, razn 
mogoče kkšnih muslimanov, ki ne bi pil.«  

Sogovornik torej kot vzroke svoje zasvojenosti vidi obremenitve vsakdanjega življenja v 
sodobni družbi, obremenitve, ki jih prinese družinsko življenje, dednost, neurejene razmere 
tako v svojem sedanjem odnosu s partnerko, kakor tudi v odnosu med njegovimi starši v 
primarni družini, v frustracijah, ki jih doživlja v službi in nenazadnje v družbi, ki je do 
alkohola pretirano tolerantna. Okolje in visoka tolerantnost družbe do pitja alkoholnih pijač 
sta dva izmed pogosteje omenjenih dejavnikov tudi pri ostalih intervjuvancih. 

AA2: »Jst takrat nism pil. Ampak to je blo čist domače, vse je blo pjan na Dolenjskem. 
Tm pr Dolenjskih toplicah, pa še šmarnca je bla takrat, pol je pa človk rest čist blesov. 
Ampak jst nism pil. Jst sm sam gledou, kaj so te ljudje nori. Dobesedno nori.« 
TS3: »Oče je piu. Mama tud. Pr ns so usi pil. To je blo tko. So šli na nivo delat, pa je 
biu alkohol tm prsotn. En ta kratek zjutri, pa pol ob delu al pa po delu je bil šnopc.Pa 
je blo že kr tko, normalno je blo, da so vsi pil. Ne vem, če bi reku tko; so se mi blj 
nenormalni zdel uni, k niso nč spil, recimo, če so šli delat.« 
AA4: »Jah, da bi nekdo reku zaradi tega… Jest ne morm rečt. Tud zase ne morm rečt. 
To je pršlo spontano z načinom življenja in okolco. Tako, kt sm jo pč imeu. Kamorkoli 
si pršou, se je pilo. To je biu način življenja.  To te čez življenje spremlja in ti pride u 
navado.«  

Okolje je lahko tako ogrožajoč dejavnik, da je posameznik prisiljen razviti strategijo, s katero 
pred njim pobegne. Uživanje alkohola in beg v omamo je vsekakor ena od takšnih strategij. 
Moj sogovornik je odraščal ob z alkoholom zasvojenim očetu, ki je zelo pogosto izvajal 
nasilje nad njim in njegovo mamo. Ob neki priložnosti jo je poskušal ubit, intervjuvanec pa je 
bil kot majhen otrok ob tem navzoč. Njega je oče psihično in fizično trpinčil. Ostale so mu 
hude travme, s katerimi se ukvarja še danes. Ob terapevtovi pomoči je ugotovil, da je bil 
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razvoj zasvojenosti pravzaprav njegov obrambni mehanizem; strategija, ki mu je omogočila 
preživetje v danih okoliščinah. Človek ima namreč kot fizično bitje in hkrati duhovna instanca 
v sebi potrebo in nagon po preživetju, zato v kriznih situacijah izbere vedenje, ki mu bo 
preživetje omogočilo z večjo verjetnostjo. V primeru mojega sogovornika je bila zanj in 
predvsem za njegov duševni svet manj ogrožajoča in škodljiva zasvojenost, kakor soočenje s 
travmami, ki mu jih je povzročilo očetovo vedenje in ravnanje. 

TS3: »Jest po en stran… dobr, da sm se zapiu u bistvu. Da sm prežvel tist, kar sm meu 
doma, a veš. Men je Perko dostkrat reku, da dobr, da sm prežveu, tko kukr sm. Dobr, 
da sploh zgledam tak, kukr sm, za tiste razmere, k sm jih pač jest doma preživu. To je 
biu u bistvu obrambn mehanizm.« 
TS5: »U bistvu smo tok podobni, tok ranjeni. Vsi so mel… Vsak, k je alkoholik, pivski 
brat, je boh ve kva težkega doživlou. U bistvu so pa vsi nekej rabl, da so lažje prežvel. 
Da sploh so prežvel.« 

Vzrok za zasvojenost je po mnenju nekaterih lahko tudi v odsotnosti odločitve za vzdržnost in 
pomanjkanju trdne volje. Ali pa jim to, da so preveč pili, ni predstavljalo problema, s katerim 
bi se veljalo ukvarjati, oziroma so bili do svojega pitja precej indiferentni. 

TS2: »Zatu, k jst se nism prej odloču. Jst sm takat mislu, de bu tu še lahk. Nism biu 
taku odločen. Ka sm se pa adloču… Po moje čist brez veze, kr nekej. Ni mi blu tok 
važn, al pijem al ne.« 
TS3: »Za kadit sm reku, zdele ne bo. Ne bom več. In sm nehou kadit. To je blo en dan 
in gotovo. In nism več pržgau. Pr alkoholu je blo pa tko, da sm pa reku, da ne bom 
nikol reku, da ne bom nikol več, se prav, nism nikol reku alkoholu ne.« 

Moji sogovorniki so govorili še o enem dejavniku, ki prav tako pomembno vpliva na razvoj 
zasvojenosti pri posamezniku; to so osebnostne lastnosti posameznika samega. Ključnega 
pomena pri tem je samopodoba; torej način, kako posameznik sam sebe doživlja, kakšne 
predstave in občutke ima o sebi, kako sam sebe vrednoti in tudi kako je na podlagi teh 
predstav  potem naravnan do svojega socialnega okolja oziroma kako v njem funkcionira. 

AA2: »Jst sm u bistvu biu že kot otrok zelo občutljiv, ranljiv. Mene je vse prizadel in 
sem seveda to tud kazou. Vrstniki so se norca delal iz mene, tko da sm pol se zateku u 
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nek svoj svet knjig in tko naprej. Zlo redke prjatle sm meu, ponavadi pa take, ki so bli 
tud tko al pa drgač mejhn hendikepirani. Ne mislm navzve. So mel pč svoje probleme.« 
AA2: »Jst nism pil zato, ker bi men bil alkohol ušeč. Mi ni bil niti ušeč, niti ni bil ušeč. 
Ampak učink je bil tist. Problemi so se zmanjšal, čutu sem se sprejetga, s kkšno punco 
sm lohk kej spregovoru« 

Nekdo torej lahko začne zlorabljati alkohol zato, ker je njegova samopodoba tako nizka, da je 
pitje alkohola in s tem otopitev njegovih občutkov manjvrednosti, strahov in depresije edini 
način, na katerega v družbi zmore funkcionirati. Lahko pa problem tiči v vzgoji  in se razvije, 
ker starši otroku ne znajo ali pa nočejo postaviti mej. Starši otroku preko postavljanja meja 
sporočajo, kakšna so pravila, ki se jih je potrebno držati in kakšna so pričakovanja, ki jih 
imajo do njega v različnih situacijah. Odsotnost mej lahko povzroči, da se otrok ne nauči 
sprejemljivega vedenja in pa, kar je pri zasvojenosti ključno; ne nauči se postaviti svojih 
notranjih meja. Brez notranjih meja posameznik ni sposoben samonadzora ali pa je ta zelo 
oslabljen. 

AA5: »Pr men je po moje to povezan s tem mojim pohlepom. Ker jst sm vse hotu velik: 
velik dnarja, veliko bajto, vsega več in še več in pol je tud pr alkotu najbrž tko. 
Nobenih mej. Meje so pr men čist porušene. Jasno. Če bi jst meu te zdrave meje…« 
AA5: »Men je blo zmer smešn, k smo pil u družbi, na kkšni jadrnici, pa so ljudje spil 
po en kozarček, pol pa flašo zaprl, da bojo mel za drugič. In takih ludi je ogromn, 
ampak jst to šele zdej vidm. Prej, k sm pa piu, pa teh ludi nism vidu. Al sm se jim pa 
smejou. Ampak eni ljudje zanjo pit, ane. Jst pa ne. In verjetn je res povezan s tem 
mojim mejam, k jih nimam.« 

Navajam še stavek moje prve intervjuvanke, ki mi pove, da ne ve zakaj je pri njej prišlo do 
zasvojenosti. Niti ne ve, zakaj do tega pride pri komerkoli. Da pa se ji to niti ne zdi 
pomembno. Pomembno pa je, da ko nekdo ugotovi, da to bolezen, zasvojenost, ima, da potem 
nanjo ustrezno odreagira. Da se nauči, kako naj živi, da bo preživel kljub temu, da je bolan. 
Da se nauči živeti, pri tem pa ne dovoli, da bi bolezen zasvojenosti prevzela nadzor nad 
njegovim življenjem. 

AA1: »Tega ne vem. Bolj je važn, ko vem, da mam to, kako žvet, da me ne bo to oviral 
u lajfu, ne. Zdej pa zakaj… To je pa tisoč teorij, ane.« 



62 
 

Mnenja in stališča o vzrokih za lastno zasvojenost med mojimi sogovorniki se pri članih AA 
in članih TS razlikujejo. Vsi člani skupnosti AA so vzroke za lastno zasvojenost v največji 
meri pripisovali dednosti. Menijo, da je zasvojenost z alkoholom bolezen oziroma nekaj, s 
čimer se rodiš. Člani TS vplivov dednosti sicer ne zanikajo, niso pa mnenja, da gre za osrednji 
dejavnik, ampak da je razlogov več. Njihovo stališče je skladno s Perkovim, ki pravi: 
»Kolikor je alkoholikov, toliko je tudi vzrokov alkoholizma« (Perko, 2013, str. 40).  Kot 
osrednji dejavnik za razvoj lastne zasvojenosti tako štirje od petih članov TS pojmujejo 
odraščanje v disfunkcionalni primarni družini. Med ostalimi vzroki za nastanek zasvojenosti 
govorijo tudi o vplivu dednosti, življenjskih obremenitvah, družbeni toleranci do alkohola, 
notranjih stiskah, stresu, nezadovoljstvu, težavah v partnerskih odnosih itd. Velik pomen tako 
pri razvoju zasvojenosti, kakor tudi pri vzdrževanju abstinence, pa pripisujejo tudi lastni 
osebnosti. 
 

 Razvoj zasvojenosti  3.5.3
Vsi moji sogovorniki so odraščali v okolju, v katerem je bilo pitje alkohola del vsakdana. 
Sami so poskusili in pridobili prve izkušnje z alkoholom v različnih starostih; nekateri že v 
otroštvu, drugi v najstniških letih, tretji pa šele na pragu odraslosti.  

AA3: »Prvič? U petem razredu osnovne šole. Smo pil na enmu dvorišču v snegu 
mentol liker.« 
AA2: »Prvič sem se pa sreču jst z alkoholom, ko sm hodu u gimnazijo. D sm jst pil. In 
prvič k sm piu, sm se napiu. In ko sem potem bil star enaindvajset let, vem, da smo mel 
obletnco mature in jez sm se ga napil do konca. In sm si oblubu nikol več. K to je pa 
zdej konc, ane. Kje pa. Takrat se je šele dobr začel.« 
AA1: »Prvič je blo v osnovni šoli pri gospodinjstvu. Smo delal banane z bananinim 
likerjem.« 

Zadnjo izjavo sem navedla, ker lepo ponazarja družbeno tolerantnost do alkohola. Otroci so 
namreč alkohol, ki je droga, uporabljali v šoli pri pouku gospodinjstva.  
Z uporabo alkohola so intervjuvanci nadaljevali preko najstniških let v odraslo dobo. 
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AA4: »Ne bi zdej vedu točno, kdaj sm začel pit. To se je pol začel pr šestnajstih, 
sedemnajstih letih, k sm enkrat hodu u kovinarsko šolo, pa vajensko, pa taku.« 
TS1: »Moj alkoholizm se je razvijou počas, od konca osnovne šole. Se prav, to je blo 
cerka dvejset let s prekinitvami.« 
AA1: »Vem, da sm bla že večkrat do konc osmga tok pijana, da so me nesl domov. 
Prov tko, nezavestno. Da so me nesl in da sm že mela take scene recimo, da sm čist 
zgubila spomin.« 

Pitje se stopnjuje pri enih hitreje, pri drugih počasneje. To pomeni, da uživajo vedno večje 
količine alkohola v med seboj časovno vedno manj oddaljenih intervalih. Preizkušajo svoje 
meje in meje svojega telesa. Eksperimentirajo z delovanjem različnih vrst in količin alkohola 
in z omejitvami lastnega telesa pri opijanju.  
Vsi moji sogovorniki so na neki točki ali pa v nekem obdobju poskušali sami nehati s svojim 
pitjem ali pa ga vsaj omejiti. Tega so se lotevali na različne načine in z uporabo različnih 
strategij. 

AA2: »Jst sm piu tko, de od začetka je blo neki časa, tud par mescou je minil. Pol se je 
pa pojavu nek nemir. Ne vem, kako bi to opisu. In takrat me tud tank ne bi ustavu. 
Ampak zmeri sm si reku samo… sevede. Samo eno pivo spijem, sej ne bom več. Ampak 
glih tist en je problem. Kt praujo; za alkoholika je en kuzarc preveč, pa tisoč premal., 
To je zame točn res.« 
AA5: »Pa spet nism štrnajst dni, en mesec. Pa so spet rekl: aha, je spet nehou. Ampak 
nism zmogu, ane.« 

Posameznik pitju prilagodi svoj življenjski slog. Iz strahu pred nesprejemanjem in kritiko 
okolice išče družbo podobnih ljudi, med katerimi bo lahko nemoteno pil. 

TS5: »Ja, skoz več. Pr dvejstih, petindvejstih so žurke, pol je blo pa že po službi, pa 
trideset, pa petintrideset, pa povsod, pa fuzbal, pa hokej, pa smučajne… Za vikende sm 
biu pa sploh čist na glavo. Se spomnm, od januarja do avgusta dva-deset sm si delou 
klicaje za vsak dan. Trije klicaji so bli, da sm biu kanta, klicaj al pa dva sta bla pa, da 
sm biu fejst pijn, ane. Pol je blo pa še tko; nasledn dan, da sm ležou, pa sam seb šou 
na kurac, pa namest da bi šou sam al pa s prjatli vn, se pa nism upou ne na Krvavc, ne 
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nikamr. In pol tisto bilanco pregledam. Pu leta je blo adijo. Petek, sobota, nedelja. To 
sm stran metou živlene, energijo, čas, use, use, use.« 

Svoje stanje si zanikajo in pri tem uporabljajo celo vrsto obrambnih mehanizmov, 
najpogosteje zanikanje, racionalizacijo in zmanjševanje.  

TS4: »Vedu sm, da sm alkoholik, da mam težavo. Sam pa še nism biu tok prepričan, da 
bi kr sam si poiskou pomoč. Mislm, da še nism biu tok deleč. Sm še skoz mislu, da lohk 
neham, kdr čm. A veš, pol pa mislš:  še dons, pol pa nom več.  Take te pol nesejo.« 

Zdelo se mi je zanimivo, da eden izmed mojih sogovornikov svoje pitje racionalizira in 
minimalizira še danes. Pil je 37 let, abstinira pa zadnja štiri leta. Od vseh mojih sogovornikov 
je imel najbolj očitne fizične znake dolgoletnega prekomernega pitja. 

AA4: »Jst  zdej lahko naglas povem, da jest nism biu tist odvisnik, k bi res padu čist 
na podn, da bi padau u delirije pa ne vem kaj še vse. Blo je že dostktkrat blizu, ampak 
to je blo od pretiranega  žuriranja, ne zarad pijače. No dobr, blo je tud na momente, 
da smo se ga nalil tok, da nismo vedl drug dan nč. Ampak to ni blo vsak dan.« 
AA4: »Jst se nism nikol smatrou, da sm pijanc. Al pa da sm odvisn od alkohola. Pač, 
tako se je živelo« 
AA4: »Jst sm meu doma pijačo zmerej. Po par sto litrov vina. Sam sm skuhou tud do 
petsto litrov šnopca. Samu jst ga nism nikol sam piu. Niti v svojo klet nism nikol sam 
šou. Je mogu nekdo pridt na obisk, da sm šou zaradi nega u klet. Doma sm meu pa 
pijačo v hladilniku, pa se je nism dotaknu.« 

Življenjske zgodbe mojih sogovornikov se med seboj razlikujejo. Njihove zgodbe o razvoju 
same zasvojenosti pa so si med seboj zelo podobne in lahko brez težav iz njih povzamem 
skupno. S stopnjevanjem pitja vedno bolj zanemarjajo svoje obveznosti, družino in službo. 
Svoje stanje vedno težje obvladujejo in skrivajo pred okolico. Njihova zasvojenost postaja 
vedno bolj očitna, vedno bolj vidne so tudi negativne posledice, ki jih zasvojenost povzroča 
na fizičnem, psihičnem in socialnem nivoju. Vse redkeje se svobodno odločajo o tem ali bodo 
pili; uživanje alkohola preraste v psihično in fizično nujo. Pogosto se dogaja, da s pitjem 
začenjajo že zjutraj in nato pijejo (dolivajo) preko celega dneva. Pri tem jim ni pomembno ali 
pijejo doma, v službi ali na drugih javnih prostorih. Niso več pozorni na količine popitega 
alkohola; nad njimi pravzaprav v celoti izgubijo nadzor. Vse v njihovem življenju postane 



65 
 

manj pomembno od alkohola. Uživanju alkohola je podrejeno vse. Zlorabljanje alkohola 
postane način življenja, ki ruši njihova življenja na vseh ravneh. Brez alkohola ne morejo več 
živeti. 

AA1: »In pol sm u bistvu takrat tri leta ful pila. Ampak res tist; vsak dan. Nism bla 
zdej vsak dan totalka prbita, ampak pila sm pa čist usak dan in to že zjutri. Od 
triintridesetga pa do sedemintridesetga. Šter leta. Ampak tist sm res na orto, skoz, sej 
pravm, vsak dan, že od zjutri.« 
AA3: »Pol sm pa začela pit tud u službi. Sm pršla u službo, se spomnm, sm mela eno 
vekijo v omari.  Pa sm najprej ruknla.« 
AA3: »Sm mela svojo firmo, pa je to tud vse šlo u maloro. Z eno prjatlco, k se je pol 
odselila u Gorico. Takrat je blo pol še hujš. Takrat sm pa že dopoldne mogla pit. Pol 
se je pa zgodl, da to ni mel več meje. To sm že dopoldne pila. Pa sploh nism vedla, kje 
sm, pa kok je ura, pa kam morm it, da morm it kej domov.« 
AA2: »Potem, k je blo pa čist na konc; jest se niti nism mogu velikrat sestavt, da bi u 
službo šou.« 

Zasvojenost z alkoholom se sicer lahko razvija počasi in postopno, vendar kontinuirano in 
zagotovo napreduje. Moje sogovornike je po določenem obdobju pripeljala do točke, ko so 
popolnoma izgubili nadzor nad svojim uživanjem alkohola in posledično nad svojim 
življenjem. 

AA3: »Jst sm sam še pila. Pila in pila, nepretrgoma. Hodila sm sam še od hladilnika, 
pa do kavča pred televizorjem, pa do WC-ja. To je bla vsa moja pot.  Ne vem kok časa. 
Mogoče dva tedna, al pa tri, al pa dva mesca, pojma nimam. In sm pol… Sploh ne 
vem, kva se je zgodl. A je bil epileptični napad al pa, ne vem, delirij. Sm padla in si 
celo glavo razbila. Sploh se ne spomnm. Sam tok vem, da tok sm še bla, da sm lohk 
hčero poklicala. In so me takrat dal u Polje, pa pol na Poljanski nasip in sm bla tri 
mesce tm.« 
AA5: »Pr tridesetih, k sm pa pol obležou na tračncah,  takrat sm pa pač, se mau usedu 
dol in začeu mal razmišlat, da to res ni normaln, k so me zaprl, ane. Ne vem, kako sm 
bluzil, u glavnm sm se ulegu notr in tm pač obležou na tirih. To je blo ponoč. Sm biu 
res srečnež. Pol sm se zbudu nekak, k je blo vse razsvetljen. Sm mislu, d kkšn film 
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snemajo. Nč mi ni blo jasn. Ampak u momentu sm biu nekak trezn. Sm hotu jt, ampak 
so rekl: ne, ne, vi greste z nami. So me zaprl tm na Trdinovo z nekimi brezdomci, 
klošarji, pijanci. Pol sm šou pa še na zdravljenje u Begunje. Tko da s pomočjo tud 
tega, k sm se odmaknu, sm biu tm ene tri, šter mesce, sm jim pol tud povedou tm, da 
sm se zdej pa resno odloču, da se bom poslovu od gostilne« 

Vsi intervjuvanci so odraščali v okolju, v katerem je bil alkohol stalnica, uporaba alkohola pa 
normalizirana. Sami so alkohol začel uživati pri različnih starostih, pri vseh pa se je pitje 
alkohola sčasoma stopnjevalo. Alkohol jim je s stopnjevanjem pitja v vedno manjši meri 
predstavljal sredstvo za dosego lepih občutkov in ugodja. Postajal je nujno potreben za 
njihovo normalno počuje in funkcioniranje. Njihovo uživanje alkohola je postalo 
kompulzivno. V zadnjem obdobju so vsi intervjuvanci nad uživanjem alkohola bolj ali manj 
izgubili nadzor. Zaradi pitja so imeli vse več težav na vseh življenjskih področjih. Alkohol je 
postal osrednji predmet njihovega zanimanja, pitju pa so prilagodili svoj življenski slog v 
celoti. Svoje stanje so dolgo zanikali tako sebi kakor tudi okolju. Vsi so na neki točki v 
življenju poskušali sami prenehati ali pa vsaj omejiti svoje pitje. Lahko sklenem, da je pri 
vseh intervjuvancih razvoj njihove zasvojenosti potekal podobno, kot ga opisujejo 
strokovnjaki (Rugelj, 2000; Jellinek, 1952, v Može, 2002; Auer, 2002; Perko, 2013).  
Zlorabljenje alkohola jih je v življenju pripeljalo do točke, ko na takšen način niso mogli 
nadaljevati. Razlogi za to so bili v okolju oziroma v njih samih. 
 

 Odnos okolice in lastno doživljanje zasvojenosti 3.5.4
V tej kategoriji sem združila tiste dele odgovorov, iz katerih sem lahko razbrala, kako so moji 
sogovorniki doživljali sebe in svojo zasvojenost v obdobju, ko so zlorabljali alkohol. V 
poglavju o razvoju zasvojenosti sem omenila obrambne mehanizme, ki so jih intervjuvanci 
uporabljali v obdobju svojega pitja in ki so jim omogočali, da so še naprej vztrajali v svojem 
vedenju. Obrambni mehanizmi so jih varovali pred okolico in pred njimi samimi. Čeprav se v 
z alkoholom zasvojeni osebi sčasoma začnejo kopičiti sram, samoprezir, razdvojenost in obup 
tega ne sme priznati niti sebi niti drugim, saj bi to pomenilo, da mora prenehati piti.  

AA2: »Moja zdravnica me je že sprašvala. Jst sm kr naprej meu neki. Enkrat vem, da 
sm se s kolesom prevrnu, sm se ene trikrat, pa sm šou na urgenco, tko da sm prespal. 
So me pregledal zarad pretresa možganov. In tm so mi napisal u poročilo, da sm 
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"rahlo vinjen, a orientiran". Jst u moji bouni glavi sm iz tega vn potegnu, kok je to 
fajn, ane. Rahlo vinjen, pa orijentiran. Se prav: nč. Nč ni, ane. Sevede, moja zdravnica 
me je hotla mau napelat, če kej pijem, pa tko. Ma kje, jst sm to zanikou. Zaniku do 
konca. Vsi okrog mene so že vedl.« 
AA5: »K sm kot gostinc gledou te pijance, alkoholike, so bli to ljudje, k so pil na hard. 
Se prav; zlo močne žgane pijače, šnopc, pa neke konjake, pa to. Mi pa, k smo pa tko 
prefinjen pil, pa viskije pa tko, pa čez ceu dan… Se nism meu za tko, za pijanca.  To je 
blo zdravo… nekak.« 

Po več letih zlorabe so se sogovorniki vedno težje slepili, da z njimi ni nič narobe. Okolica je 
pri večini prepoznavala njihovo stanje veliko prej, preden so ga prepoznali in si ga priznali 
sami. Ni pa bilo tako pri vseh. 

AA1: »Ja vsi so vedel, d pijem, ampak noben… Jst nism bla… Alkoholik si, če si tm 
pred merkatorjem, brez zob, fehtaš za pjačo, ane. Jst nism bla, ane. Jst sm bla vseen 
lepo oblečena, urejena, z lepo hišo, lepim avtom, lepim življenjem. In pr men je to pol 
zgledal, da ga mal preveč žuram, ne da mam jz težave z alkoholizmom. Men tud sestra, 
k mi je bla  zlo bliz in je zlo vedla in kok pijem in use, pa sm ji povedala, da sm šla na 
AA, pa je rekla: a res, a tko je hudo, ja to pa jz nisem vedla, d je blo tko hudo. Pa me 
je… ona me je res velikrat vidla totalka pijano.« 

Eno izmed mojih intervjuvank je mož celo oskrboval z alkoholom in ji omogočal njeno pitje, 
ker se mu je posledično v celoti podredila. Pri drugi pa je mož njeno pitje ignoriral. Ni ga 
motilo pod pogojem, da v opitem stanju ni delala scen. 

AA3: »Jz sm pila vsak dan, skoz. In on, on je vedu. Jz sm postavla tlele prazno gajbo 
pira na hodnik. A je že prazna? Ja. A morš pit? Morm. Pa mi je prnesu celo novo, 
pouhno gajbo. On. Ker mu je pasal. Ker jz sm bla pol na knof, veš. K tutka-putka.« 
AA1: »Pa njemu se na začetku še ni zdel, mislm, njemu je blo vseen tud če zjutri, pa 
pol tud ceu dan po mau pijem. Sam da ne delam jst scen, ane.« 

 
Njihovi bližnji so v nekaterih primerih in situacijah uporabljali enake obrambne mehanizme 
kot oni sami; največkrat zanikanje, minimaliziranje in racionalizacijo. Projekcije in 
fragmentacije iz njihovih pripovedovanj nisem uspela izluščiti, kar pa ne pomeni, da nista bila 
prisotni. 
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 AA2: »Še zdej recimo, kdr jst rečem: veš k sm jz alkoholičarka, al pa mi alkoholiki… 
Pa on tko: ma neeeeee pa ti nis alkoholičarka. A veš, še zdej ne vrjame, da sm. On sam 
misl, da pač jz pretiravam, k tko rečem. On je zmer tko reku, da jst ful rada vse 
dramatiziram.« 
AA4: »Moja žena, pa sva štrdeset let skor poročena, ona ni nikol smatrala, da sm jest 
odvisnik od alkohola. Al pa da sm pjanc, po domače povedan.  Zatu, ker jst se nism po 
kanalih valau al pa ne vem kaj.« 

Eden od sogovornikov je živel s svojo mamo. Ko je bila mama še živa ni pil doma, ker ga je 
zaradi tega oštevala. Po drugi strani je njegovo pitje omogočala, saj mu je na različne načine 
dajala potuho. 

AA2: »Ona me je sam zmerjala, ane. U bistvu pa, kako bi reku, u bistvu je ona 
omogočala moje pitje. Po en stran ni blo prou, pu drug stran je pa use nardila, da bi 
prikrila to moje pitje navzvn. Pa je namest mene use nardila, pa tko naprej, ane.« 

Več intervjuvancev je povedalo, da jim je bilo težko sprejeti, da ne smejo več piti.  Še več 
težav kot z lastnim sprejemanjem tega dejstva, pa so imeli s svojci, ki niso razumeli in pri 
marsikom še danes ne razumejo, da ne smejo več piti. Ne smejo piti popolnoma nič, nobenega 
alkohola. Svojci težko razumejo, da že majhen požirek alkohola lahko pomeni relaps. 
Intervjuvanci se zato včasih počutijo nerazumljene in osamljene v svojem stanju. 

AA5: »Mamo je pa še zmer sram, da sm alkoholik in ne sprejema, da ne pijem. Ne 
razume. Pa sm jo povabu na skupino, da bi razumela tega svojga sina. Pa ni hotla it. 
Ne razume, zakaj jst čist nč ne pijem. Jest učas tud nism mogu razumet, da je enkrat 
alkoholik vedno alkoholik. Željo sm meu. Sm mislu še zmer mal, nekak kulturno, pit. 
Men je blo težko se poslovit. Moj oče je tud pridelvou vin dol na Dolenjskem. Smo mel 
svoj cviček, ane. In jest sm na Dolenjskem zlo rad bil. In ni mi blo jasn, kako bom 
lahko sploh živu, če ne bom piu, če ne bom vpleten v to, če ne bom probou vina. Bivša 
žena me je skoz podpirala. Sam je pa, tko kt sm tud jez, prčakvala, da bom pa enkrat, k 
bo minil dost cajta, lahko spet normalno piu. Ni razumela. Jst tud takrat še nism.« 
AA5: » Če bi jst lohk čist mal piu, ane, pa tko zmerno, tko kt on, bi blo vse u redu, 
ane. Ne razume, d jz bi, če bi lohk. Pr men je pč res tista klasika, tko k se u AA-ju reče; 
k enga spijem, je konc. Jst nimam več nadzora. In to je problem. Zato morm pač 
abstinirat u celoti.« 
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Vsi intervjuvanci so imeli težave pri prepoznavanju svoje zasvojenosti. Pri vseh so se, da so 
nekako uspevali ohranjati svojo samopodobo in samospoštovanje, pojavljali obrambni 
mehanizmi; tako individualni, med katere strokovnjaki (Ramovš, 1981; Ziherl, 1989; Rugelj, 
2000; Može, 2002; Auer, 2002; Perko, 2013) prištevajo zanikanje, racionalizacijo, projekcijo, 
fragmentacijo, zmanjševanje itd., kakor tudi odnosni, ki so značilni za družine posameznikov 
zasvojenih z alkoholom. Nekateri intervjuvanci povedo, da bližnji njihovega drsenja oziroma 
padca v zasvojenost sploh niso prepoznali in so jih imeli za zmerne pivce, njihovo pitje pa 
podpirali oziroma omogočali.   
 

 Razlogi za vključitev v program  3.5.5
Posameznik, ki je zasvojen z alkoholom, se za zdravljenje redko odloči sam od sebe. V 
teoretičnem delu sem povzela mnenje strokovnjakov (Ziherl, 1989; Može, 2002; Auer, 2002), 
po katerem se posameznik za zdravljenje največkrat odloči, ker mu grozi odpoved z 
delovnega mesta, ker mu partner postavi ultimat ali zaradi zdravstvenih težav. V empiričnem 
delu me je zanimalo, zakaj so se za prenehanje pitja odločili intervjuvanci. Vsi so alkohol 
zlorabljali precejšen del svojega življenja (v povprečju 23,5 let). V tem poglavju sem 
poskušala strniti razloge, ki so vplivali na njihovo odločitev za vključitev program. 
Izjave intervjuvancev potrjujejo stališče strokovnjakov, da zasvojene osebe ni mogoče 
zdraviti brez njenega privoljenja oziroma s prisilo (Ziherl, 1989; Može, 2002; Auer, 2002 ). 
Četudi je prva spodbuda za zdravljenje zunanja in do neke mere prisilna, pa je v procesu 
vzpostavitve in dolgoročnega vzdrževanja abstinence bistvenega pomena zasvojenega 
posameznika pridobiti za zdravljenje in spremenjiti njegovo zunanjo motivacijo v notranjo 
(Boben-Bardutzky, 2004; Rus-Makovec, 2005; Gantar Štular, 2010). Odločilno vlogo ima vsaj 
minimalen uvid zasvojene osebe v njeno realno situacijo oziroma stanje ter njene možnosti za 
prihodnost (Ramovš in Ramovš, 2007). 

AA4: »Odvisnika al pa pijanca, kukr bi rekl v našm žargonu, ga ne boš nikol odvadu, 
če ga boš silu u neki. Če se ne bo sam odloču, sam pršou do tega, da je alkohol njegov 
problem, ne bo naredu prvega koraka. Pa tud nubenga naprej ne.« 

Nekateri intervjuvanci so se v program vključili zaradi pritiska družinskih članov. 
TS1: »Žena je zahtevala.« 
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TS3: »Na dol je šlo use, ane. Tud odnos. Vidu sm, da ne obvladam več. Tud tle pr 
poslu. Sm se neki zmenu, pa sej sm naredu, ampak zmer tik pred zdajci. Nism biu 
umirjen, k so stranke pršle. Tko me je… no, zanašal me je sm pa tje. In mi je pol žena 
pogoj dala, a se greš zdravt, al se pa ločva.« 

Nekateri so prišli v AA ali k Perku zato, ker je to od njih zahteval delodajalec in so bili 
prisiljeni izbirati med alkoholom in službo. Odločili so se za službo in abstinenco. Trije so se 
pred vstopom v AA zdravili bolnišnično. AA je zanje tako predstavljal tretjo, vzdrževalno 
fazo tradicionalnega medicinsko-psihiatričnega zdravljenja.  

AA2: »Odločba je bla že napisana, da me sunejo nekam na cesto, pa je pol takratni 
ministr ni hotu podpisat, ker sm biu njegov študent. In pol sm šou na zdravljenje in 
takoj potem sm se vkluču v AA.« 
TS2: »Socialna, kadrovska, vse te ženske so se zbrale in so me poklicale. Jst sm takrat 
delou. So me poklicale na razgovor in k sm stopu notr, takat sm pa vidu, da gre zares. 
Da je tu, ta moj pitje, res problem.« 

En od intervjuvancev je bil v opitem stanju nasilen do svoje žene. Policija ga je priprla. Pove, 
da se je za vključitev v skupnost AA odločil sam od sebe, da bo pri hiši mir. 

AA4: »Midva sva mela ene rabuke, en prepir sva mela. In jz sm jo tkole za nos prjel, 
pa stisnu, pa zavrtu. In sevede, to je sin vidu in je policijo klicou in me je policija 
odpelala. Jz sm ga pa mau imeu, ane. Jest sm od takrat pol na AA hodu. Ampak jest 
nism hodu zarad tega. Jst sm na AA začel hodt, ne zarad tega, ker sta mi žena pa 
sodnik rekla nej hodm, ampak zarad miru. Enostavno sm reku: zdej pa grem v AA, 
zato, da bo pr hiš mir.« 

Z napredovanjem zasvojenosti posameznik vedno težje prikriva posledice svojega pitja in z 
vedno večjo težavo po epizodah hudega pitja vzpostavlja stanje, v katerem bi zmogel vsaj 
približno izpolnjevati svojo družbeno vlogo. Vedno manjkrat in vse težje samega sebe 
prepriča, da z njim ni nič narobe. Postaja vse bolj jasno, da tako ne gre več naprej. 

AA1: »Tist… k sm vidla, da ne morem enostavno nč več nardit, ane. Da vedno mi uide 
izpod kontrole in se napijem takrat, ko nočem. Al pa zabluzim po cel teden, ane. Pa 
recimo kkšne obveznosti spustim. Al pa kej čist pozabm.« 
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AA2: »Potem na koncu sta ble dve zverinski popivanji. Dvakrat po štrnajst dni. Vmes 
je blo pa obdobje deset dni, ko sm jst u glavnem prhajou k seb. Z veliko muko. In u 
tisto bedo jest pol nism hotu več nazaj.« 

Z alkoholom zasvojena oseba si v prvih fazah razvoja svoje zasvojenosti ne želi prenehati piti. 
Ravno obratno. Po alkoholu hlepi, saj mu predstavlja sredstvo za dosego fizičnega in 
psihičnega stanja, v katerem se dobro počuti in ga preplavljajo občutki sreče. Ljudje, ki ne 
zlorabljajo alkohola, se morajo povečini tako ali drugače potruditi za doživetje trenutkov 
ugodja. Človeku, ki je zasvojen z alkoholom, pa občutke »bajne sreče alkoholne omame«, 
kakor jih imenuje Rugelj (2000, str. 289), ustvari alkohol. Zelo redko se zato dogaja, da se 
zasvojena oseba odloči za zdravljenje oziroma nek drug način soočenja s svojo zasvojenostjo, 
dokler se zaradi svojega pitja ne znajde v tako hudi duševni stiski, da iz nje ne vidi več 
izhoda. Nekateri začnejo razmišljati tudi o samomoru.  

AA1: »Nemoč. Nemoč totalna. Pa obup. Zlo močn obup. Da nč ne morm in da se ne 
morm vn zvlečt in da… nemoč. Jst sm komi čakala. Jst sm sam čakala, da bi lahko 
nehala. Jst sm si tok želela nehat. Res. Men je blo tok mučno, da ti sploh ne znam 
povedat. Jst sm sam čakala, da bi neki, nečesa, česarkoli se lahko oprijela, da bi mi 
pomagal, ane.« 
TS3: » Jest se spomnm, sm biu takrat čist na tleh. Jest sm biu čist podrt. Jest sam zase 
več nism vedu. Jest sm se hotu že prej enkrat navezat (narediti samomor op. a.), 
oziroma sm se navezou, pa me je stara mat dobila.« 

Povzamem lahko, da se posameznik za zdravljenje odloči, ko pride do tiste točke svojega 
dolgoletnega pitja, v kateri učinki alkohola ne odtehtajo več negativnih posledic pitja.  
Pri tem je zanimivo, da strokovnemu mnenju navkljub, ki pravi, da zasvojene osebe ni 
mogoče zdraviti na silo, zasvojenec očitno vseeno potrebuje nek zunanji poriv, ki bi ji v 
nekaterih primerih lahko rekli tudi prisila, da sploh začne razmišljati o prekinitvi svojega 
zlorabljanja alkohola. Le dva od mojih intervjuvancev sta se za vključitev v program odločila 
v celoti samoiniciativno. Ostalih osem se je vključilo zato, ker je to od njih zahteval 
delodajalec, ker je tako odredil sodnik za prekrške ali pa ker so jim žene postavile ultimate. 
Njihovo ponotranjenje programa kot načina življenja ter želja po življenju brez zasvojenosti, 
so prišli postopoma in kasneje. 
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 Vzdrževanje abstinence in recidiv 3.5.6
Abstinenca je v življenju posameznika, ki je zasvojen z alkoholom, osrednjega pomena. 
Odločitev zanjo je verjetno najpomembnejša odločitev, ki jo je takšen posameznik sprejel. 
Vse življenje, ki je pred njim in vse kar v življenju ima in mu nekaj pomeni, je odvisno od 
tega ali je njegova odločitev dovolj trdna, da bo v njej tudi vztrajal.  
Abstinenca je predpogoj za kakršnokoli nadaljnje zdravljenje ali terapevtsko delo. Človek, ki 
je z alkoholom zasvojen, ni več zmožen zmerno piti. Zato po mnenju strokovnjakov (Rugelj, 
2000; Može, 2002; Auer, 2002; Rus Makovec, 2005; Ramovš, 2007; Židanik, 2007; Perko, 
2013) do konca življenja ne sme več piti alkohola. Popolnoma in v celoti mora abstinirati, 
sicer tvega padec nazaj v začarani krog zasvojenosti. 
Intervjuvanci so večinoma takoj po vstopu v program začeli abstinirati.  

AA1: »Takoj  prvi dan sm začela abstinirat in nikol več nism pila.«  
V skupnosti AA je abstinenca zgolj priporočilo. AA namreč nima pravil, ki bi se jih člani 
morali držati. Ima pa vrsto priporočil, s katerimi novinca postopoma seznanijo. Abstinenca je 
vsekakor eno izmed njih. V Perkovi TS je režim drugačen; abstinenca je osnovni pogoj za 
vstop v program.  

TS1: »Abstiniram. Absolutno. To je predpogoj za vključitev.« 
Pa ne le abstinenca od alkohola. Če posameznik, ki želi vstopiti v TS, kadi, so cigareti in 
zasvojenost z nikotinom ena prvih stvari, od katerih se mora posloviti. Moj sogovornik pove, 
da nihče v TS ne kadi. Pred leti je imel možnost od daleč opazovati člane enega izmed KZA 
in je bil nad dejstvom, da kadijo, osupel in zgrožen. Nič manj ni bil presenečen tudi nad tem, 
da v KZA nimajo terapevtskih sredstev, ki bi  jih bili dolžni izpolnjevati. Pove tudi, da so se 
mu člani KZA zdeli otopeli. Člani TS se mu zdijo veliko bolj polni življenja.  

TS2: »KZA, klub zdravljenih alkoholikov, je biu u Idrji. Majo enkat na let ena 
skupščina. Tu je prov kt en občn zbor al neki tazga. So hadil vn, tis cejt, k sm čakou 
tm. In kadejo, kt turki! Pol sm pa prašou mal, k moj kolega je vodja te skupine, sm ga 
prašou. Pa kak? Pa kej migaja? Mislm, k pagledaš naše skupina, k je tu use na 
abratih, uoni pa… Ti pavem, kt bi gledou na pu mrtve ludi.  Prov tist… otapelost. K ih 
čutiš, nabenga žiulejna ni u nih. Marbit u enih parih. Pa kadeje! Ku turki kadeje! Ti 
pavem, tist cejt so prhajal vn, pa kadil, pol pa hit notr nazaj. Pol sm pa prašou, ane.  
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Kak je? A kej zahtevaja? Je djau, ni šans, je djau. Če bi zahteval, de bi šli km u grič, 
jih še tok nb blu. De tu obstaja, je djau, tm teh osemdeset ludi obstaja samu zatu, k od 
nih nč ne zahtevaja. Kukr bi kej zahteval od nih, takoj jih usaj polovica gre.« 

Sogovornik ima v TS najdaljši staž in spada med veterane. V skupnost sta bila z ženo prvič 
vključena že, ko se je TS še formirala. Vmes je skupina zaradi pomanjkanja interesa za nekaj 
let razpadla, potem pa jo je Perko ponovno ustanovil. Pove mi, da v začetku Perko ni bil tako 
zelo strog in da je on sam, navkljub vključenosti v TS še nekaj časa kadil in tudi pil. Meni, da 
je bilo tako zato, ker svojega pitja še ni dojemal kot problem in ker se sam pri sebi ni odločil 
za abstinenco. Sicer je oboje zelo omejil, ni pa abstiniral. Ostala terapevtska sredstva je vestno 
izpolnjeval. Pisal je, tekel, bral in zelo rad je hodil tudi v gore. Sčasoma je v njem izzvenela 
potreba po nikotinu. 

TS2: »No pol sem se pa ene parkrat za vikende spet zapiu. Pol, k se je pa tu razpadl, 
sm jest kr taku, po več mescou nism nč piu. U službi se sploh nism upou, k so mi 
oblubl, de če bom piu, de me bojo ruknl in pol sm se držou. Če je biu vikend, sem se 
mau za vikend zapiu, drgač sm pa kr držou. Nism, de bi djal, de bi po ceu teden piu al 
pa štrnajst dni. Po več mescou sm biu trezn.« 

Da bo opustil tudi alkohol in začel abstinirati, se je odločil po nekem hudem popivanju, zaradi 
katerega ga je bilo pred ženo in otroki zelo sram. Ko je odločitev o abstinenci enkrat sprejel, 
ni z vzdržnostjo imel nobenih težav več. 

TS2: »In takat se spomnm, k sm biu gor, sm ležou u dnevn, otroc pa žena sa pa hadil 
adspod. Jst sm biu kt pazablen reklc. Čist nabedn me ni nit agavuru. Sm reku; ne, ne, 
zdej je pa konc. In takat sm reku: nč, streznt se morm, pa  zrihtat. Tak da zdej že 21 let 
nč.«  

Tudi en izmed članov AA pove, da čeprav je priporočeno, naj bi ob vstopu v program začeli 
abstinirati, on tega v začetku ni upošteval. Na sestanke AA pa je kljub temu redno hodil. 

AA4: »K sm na AA hodu, sm še pou leta sm pa ke spil kej, kkšno malenkost. Pijn pa 
nism biu več. In po tok in tokih srečanjih, tud tako, ku govorijo ta naša navodila AA-
jevska, da naj bi vsaj tm osem do destkrat obiskou skupino, pa da vidiš če je to zate. In 
k sm jz tm ene petkrat biu in sm sam sebe vidu u temu. U bistvu, da je tudi pri meni v 
življenju delal alkohol probleme. Me je začel vlečt in sem začel samodejno hodit. Brez 
da bi mi kdo kej reku. Pit sm pa tud pol čez pu leta čist nehou.« 
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Največji problem pri vzpostavitvi in vzdrževanju abstinence zasvojenim posamezikom 
pogosto predstavljajo ljudje, s katerimi so se družili, ko so še pili in ki nočejo, ne morejo ali 
ne želijo sprejeti njihove odločitve za vzdržnost od alkohola. 

AA4: »Jst sm imeu največ problemov s tem prvega pol leta, k sm reku, da bom nehou 
pit. Največ problemov sm meu s svojimi namišljenimi prijatli. Tistimi, k smo se stalno 
skp družl. Sm pršou u gostilno, pa sm naroču kafe. Ma kašn kafe?! Zdele boš viski piu! 
In tista moja odločitev je pol najblj važna. Pa sm imou tud po tri pijače na šanku, jst 
sm pa čaj naroču. To je blo najhujš. Nekdajne moje prjatle prepričat, da jst resno 
mislm in da hočem nehat z alkoholom.« 

En od intervjuvancev pove, da je po desetmesečni abstinenci v njem še vedno želja po 
alkoholu. Počuti se prikrajšanega, ker ne pije oziroma ne sme piti. Za vključitev v TS se je 
odločil, ker mu je žena dala ultimat.  

TS2: »Jst zdej pr seb vidm, da  ta prikrajšanost in ta alkoholna žeja u men ostaja, 
kljub temu, da več hladnega piva ne sanjam, tko kt sm ga na začetku.« 

Pojavlja se vprašanje, kako nevarni so ti njegovi občutki. Pa ne želja po alkoholu; ta v 
zasvojeni osebi lahko ostaja še zelo dolgo, več let, tudi desetletij potem, ko je že uspešno 
vzpostavila abstinenco. Enako velja tudi za sanje. Sanje o hladnem pivu v orošenem kozarcu 
so pri abstinirajočih odvisnikih prej pravilo kakor redkost. En izmed intervjuvancev iz TS je 
povedal, da jim je njihov terapevt pred časom pripovedoval, da se tudi njemu še vedno kdaj 
sanja o kozarcu hladnega piva. Pot Perka kot terapevta se je začela z njegovim vstopom v 
Rugljev program, ker je bil sam zasvojen z alkoholom. Da sanja sanje o pivu me je 
presenetilo, saj abstinira že dvaintrideset let. Je klinični psiholog, ki že dvajset let vodi 
terapevtsko skupnost namenjeno ljudem v različnih stiskah, med njimi tudi zasvojenim z 
alkoholom. Rehabilitiran v celoti torej, pa vendar se mu še vedno lahko zgodijo sanje o 
hladnem pivu. Vse to zgolj potrjuje vse, kar sem doslej prebrala v knjigah; da je zasvojenost z 
alkoholom dosmrtna.  
O sanjah, da so pili alkoholno pijačo pripovedujejo tudi ostali moji sogovorniki, večjih stisk 
ali kriz zaradi odtegnitve alkohola pa niso doživljali. 

AA2: »Kkšne resne krize nisem imel. Ble so kkšne sanje, tik pred tem, de pijem, pa sm 
se zbudu vs mokr, drgač pa nism meu krize.« 
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TS4: »Sm pa mu sanje. Glih zanč sm jih na skupini razlagu. Sm meu dve slike sebe, 
poleg tega, da sm biu še ta tretji jz, k sm spau, ane. Ena je držala kozarc in tist, da bo 
pila, ta druga je pa govorila ta prvi: ne. Ampak se ena druge nista slišale. In pol sm 
biu pa še jest zravn, k sm spau. A bom res piu? In jest sm se zbudu pijn. Jest sm tist 
kozarc pol do konca popil, niti se ne spomnm, al je biu žganje al pir. Jest sm mogu 
prov orng pogledat, kje sm, k sm se zbudu. Ene trikrat se mi je zgodl, da sm tko živo 
sanjou.« 

Večina intervjuvancev je, ko so se enkrat za abstinenco resnično odločili, pri tej svoji 
odločitvi vztrajala in niso več pili. Nekateri izmed njih izpostavljajo pomen te odločitve. 
Menijo, da je lastna odločitev bistvena. Brez tega trajna treznost ni mogoča.  

TS3: »Ampak jest sm se zdej odloču. A veš, jest grem lohka tud zdej s fanti u gostilno. 
To bivšo družbo sm pa pustu čist. Pa me vidjo k laufam, pa ni nobenmu nč jasn. Jst sm 
odrezou. Jst sm reku ne bom več in to je to. To morš pr seb narest. U glau. In jst sm to 
pr seb naredu.« 

Ni pa le trdna odločitev tista, ki intervjuvancem pomaga v vztrajanju pri njihovem sklepu, da 
ne bodo več pili. Močan motivator je lahko tudi strah pred izgubo tega novega, boljšega 
življenja, ki ga živijo, odkar so se odrekli alkoholu in obenem strah pred ponovnim padcem na 
življenjsko dno, na katerem se je večina izmed njih znašla pred vključitvijo v program. 

AA3: »Strah. Strah pred tem, da bom šla nazaj na tak lajf, kokr je biu prej. Strah. Al 
pa ne vem, mogoče ni bil sam strah. Želja, da bi drugač živela. Dost sm mela. Jst sm 
se hotla itak ubit. Sm hotla umret. Tko nism hotla, niti mogla več žvet.« 
AA1: »Tak  globok obup ane, ko čutš. K enkrat dožviš tok globoko to črno jamo. Ma 
en vpliv name še zdej. Jst k sam pomislm na to… Dej bejš stran! Mi ni pol težko niti it 
na miting, niti nč od tega delat, kar delam.« 

Pri vzdržnosti vsem zelo pomaga program, v katerega so vključeni, še posebej druženje z 
ostalimi ljudmi v programu. Nekateri izpostavijo športne dosežke, preko katerih počasi 
pridobivajo nazaj izgubljeno samozaupanje. V TS ima veliko vlogo terapevt. Mojemu 
sogovorniku je bila v veliko oporo zavest, da terapevt verjame vanj in v njegov uspeh.  

TS3: »Program je tist, k te drži. Pa družba. Družba, k jo tle dobiš, je zdrava. Velik mi 
pomen, k gremo tkole u hribe, da si del nečesa. Da si brez enih, ne vem kako bi to 
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povedou, brez da bi mogu neki investirat u nekoga, da se lohka z njim družiš, ane. To 
se prav; ni treba pridt v gostilno, pa dt za rundo, da se lohk z enim pogovarjaš.«  
TS5: »Maraton mi je dau verjetn eno potrditev, nevede, da pa bom neki le zbrcou. 
Men je pol vedno, k sm meu krizo, neki rekl: ja pizda, če Perko vrjame, bo pa že. Če 
on vrjame, pol pa mogoče bom le spelou.« 

Vsi sogovorniki so, potem ko so ugotovili, da ne zmorejo zmerno piti in preden so dosegli 
sedanje stanje trajnejše abstinence, večkrat poskušali prenehati s pitjem in abstinirati sami, 
brez vključenost v program. Nekateri so v abstinenci zdržali krajša obdobja, drugi pa tudi po 
nekaj mesecev ali celo let skupaj. A je pri vseh vedno znova prihajalo do recidiva in 
ponovnega pitja.  Intervjuvanci so enotnega mnenja, da posameznik sam, brez skupine, ne 
zmore vzdrževati abstinence.  

TS1: »Ni mi uspeval zato, ker nism poskrbeu, da bi energija u moje življenje pritekala 
na druge načine. Na ta prave načine: od družine, od dela, od športa, od podporne 
skupine. Od družine zdej že dobivam nazaj. Vlagam sevede ta trud in tud dobivam;  
neko toplino, ki naju z ženo nekak rešuje. Na področju dela sm zagrabu. Ampak nism 
zadovoln, še zdaleč ne. Na področju družbe pa… Izven TS-a neke pametne družbe 
provzaprov nimam, tko da mi zlo dosti pomenjo vsak teden srečanja s skupino.« 

Po tem, ko so se vključili v program, so težav z abstinenco imeli bistveno manj ali celo nič.  
Recidivi se jim niso več dogajali. Pri nekaterih se je sčasoma do alkohola razvil odpor.  

TS5: »Marca sm se prkluču Perkotu, julija mislm, da sm šou pa že na morje na 
Karpatos. Tm je bla pa tud srfaška drušna. In to je blo pjančvanje in srfanje. Zdej pa 
te drušni povedat, da ne pijem več. Veš, da sm biu party animal! Res smo ga fajn sral, 
dobre žurke. Prou žou mi je, k se vsega ne spomnm. Je blo pa pol takat zanimiu. Uni 
so ga pil, jst sm biu tud na žurki, normalno. So bli pjan, jst pa nism piu. Ni blo 
problema. Jim ni blo pa nč jasn. In sm se meu super.« 
AA2: »Nikol nism recidivirou. Najbliži recidivu sm biu na destletnco moje treznosti. 
Takrat sem se odloču, da jo bom preživu na duhovnih vajah tlele pri jezuitih. Jst sploh 
nism vedu, ker jst nism bil vern niti prakticiran katoličan, deleč od tega, da majo 
navado, tisto hostjo namočt u vin. In jst sm dau to na jezik in takoj dau vn. To je blo 
tako ogabn! Ne da se popisat tistih občutkou.« 
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Le enemu izmed intervjuvancev, s katerimi sem se pogovarjala, se je zgodil recidiv potem, ko 
je že bil tri leta vključen v AA in ves ta čas ni popil nobenega alkohola. Do recidiva je prišlo, 
ker je napačno domneval, da bi morda brez večje škode vseeno lahko zaužil alkoholno pijačo. 
Akutna faza njegove zasvojenosti se je ponovila in je trajala dve leti. Doživljal je občutke 
globoke krivde. Ni si zmogel odpustiti svoje napake. V tem času so se obdobja pitja 
izmenjavala z obdobji, ko je poskušal sam prenehati piti. Pri tem ni bil uspešen, zato je po 
dveh letih spet začel obiskovati srečanja AA. Ker se je do tedaj preživljal z gostinstvom, kar 
je imelo na njegova prizadevanja za abstinenco negativen vpliv, se odloči, da gostinstvo 
opusti. Od takrat je minilo dvanajst let, v katerih ni več spil alkoholne pijače. 

AA5: »Pol sm pa tm naredu neko fešto, mal vn z Lublane. Sm si mislu, sej zdej sm pa 
jest že zdrov, ane. Pol sm meu recidiv, pol sm se pa dve leti skrivou okol, tok me je blo 
sram. A kuko sm se pučutu? Grozn. Zlo globoka krivda. Sam seb nism mogu pol 
odpustit, k sm mislu, da bom res sam enga spiu. Al pa na vsake tok časa po enga. Sm 
se pa pol končn poslovu od gostinstva. Pol pa u dvanajstih letih nism niti enkat meu te 
skušnjave po alkoholu. Gibam se v normalnem svetu, ne delam več u lokalih in 
neverjetno, kako mi je ta alkohol biu odvzet.« 

Tisti, ki od svoje vključitve v program niso recidivirali, na recidive drugih gledajo kot na neke 
vrste učno lekcijo o tem, kakšne so posledice ponovnega pitja.  

AA4: »Recidiv je samo pomoč. Zanjga in za nas. Za nas je predusm vzgled, kaj se 
lahko nardi.« 
AA3: »Kaj nardi recidiv? To ti pa jst ne znam povedat, k ga nism nardila. Vidla pa sm 
pr drugih. Katastrofo. Še slabš počutje, kokr je blo kdajkol prej. Slišala sm enga 
Rajkota, k je po osmih letih naredu recidiv. Totaln podn je doživu. Sebe je razbou, 
avto, firma je propadla.« 

V skupnosti AA in TS se stališča do abstinence razlikujejo. Medtem ko je v TS abstinenca 
osnovni pogoj, ki so ga člani dolžni izpolnjevati, je v AA popolna vzdržnost od alkohola 
priporočilo. Posamezniki se lahko udeležujejo sestankov AA tudi če ne abstinirajo. Srečanj se 
smejo udeležiti celo v alkoholiziranem stanju, če želijo. Edini pogoj je, da mitinga7 na noben 
način ne motijo. Največ težav ob prenehanju pitja so intervjuvanci imeli z okolico, zlasti z 
ljudmi, s katerimi so pred abstinenco skupaj pili. Tudi po daljšem obdobju abstinence se še 
                                                 
7 Izraz, ki ga člani AA uporabljajo za svoja srečanja. 
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vedno lahko pojavlja želja po pitju. Skoraj praviloma se pri zasvojenih posameznikih, ki 
abstinirajo, pojavljajo sanje o vabljivem kozarcu alkoholne pijače oziroma pitju alkohola. 
Večji del intervjuvancev odločilno vlogo za uspešno abstinenco pripisuje lastni odločitvi 
zanjo. Kot še en odločilen dejavnik omenjajo tudi strah pred ponovnim padcem v zasvojenost. 
Relaps lahko za zasvojeno osebo pomeni strmoglavljenje na vseh področjih življenja, še 
posebej, če gre za dlje časa trajajoč recidiv in ne le zdrs. Kadar recidivistu uspe spet 
vzpostaviti abstinenco, pa se iz svojega relapsa lahko veliko nauči. Če ponovne vzpostavitve 
abstinence ne zmore, potem je recidiv prvi korak k običajno prezgodnji smrti. 
 

 O programu 3.5.7
Kakšna programa sta AA in Perkova TS, katere so njune osnovne premise in kako poteka delo 
v njih, sem teoretično opisala v prvem delu naloge. Iz pogovorov z intervjuvanci pa sem 
poskušala izluščiti podobo programov skozi njihove oči. Zanimalo me je, kako oni vidijo in 
doživljajo program, v katerega so vključeni in kakšno vlogo ima program v njihovem 
življenju.  
Za večino od intervjuvancev program AA oziroma TS nista bila prvi poskus urejanja samega 
sebe, svojega življenja in predvsem svojega odnosa do alkohola. Nekateri so v obdobju, ko so 
prišli v stik s programom, imeli za seboj več obdobij abstinence in eksperimentiranj z 
različnimi taktikami, ki bi jim omogočile zmerno pitje. Nekateri so se zaradi svoje 
zasvojenosti predhodno zdravili v bolnišnici.  
Kaj jih je v enem ali drugem programu tako pritegnilo, da so začeli verjeti, da z vključitvijo 
vanj lahko uspešno opustijo alkohol?  
Člani obeh skupnosti navajajo iskrenost, sprejetost ter občutke varnosti, ki so jih začutili v 
skupini. Člani AA izpostavijo dejstvo, da v njihovi skupnosti ni strokovnega kadra; ni 
terapevtov, ki bi vodili srečanja. Odsotnost tovrstne avtoritete dojemajo kot prednost, saj jim 
omogoča možnost svobodne izbire in odločitev. To je v skladu z osnovnimi premisami 
skupnosti AA; program namreč temelji na preteklih izkušnjah zasvojenih posameznikov, ki 
uspešno abstinirajo, in njihovih priporočilih.  

AA4: »AA-jevci drug drugmu resnično želijo pomagat, da bi alkohol opustli totalno. 
Smo u glavnem tuki z neprisilo. To je naša želja. In sami povejo, te, ki so se zdravli, da 
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na zdravljenje ne bi nikol več šli. Marsikdo ima napačno mišljenje o AA-ju, ker se je 
enkrat že nekje zdravu in je bla tam prisila in kontrola. Tle u AA žihr prideš tud pijan, 
samo ne smeš traparij zgajnat. Ampak lahko prideš pijan. Ti ne bo noben nč reku. 
Hvalabogu, da si pršou, da si želiš pomoči. Da veš, de jo rabiš. Pač, si zabredu tist 
moment.« 

Gre za še eno postavko, po kateri se skupnost AA razlikuje od TS. TS temelji na natančno 
določenem terapevtskem programu s točno določenimi terapevtskimi sredstvi. Posameznik, ki 
vstopi v TS, sprejme terapevtski pakt, ki ga brezpogojno obvezuje k izpolnjevanju programa 
in izvajanju terapevtskih dejavnosti.   
V skupnosti AA imajo veliko terapevtsko vrednost zgodbe, pripovedovanja drugih članov o 
sebi, svojem življenju, svoji izkušnji z zasvojenostjo. Ostali člani v njihovih zgodbah lahko 
prepoznavajo sebe bodisi v preteklosti bodisi v morebitni prihodnosti. Gre za nekakšno 
posredno izkustveno učenje, ki nekoga, ki (še) nima realnega uvida v svoje stanje oziroma 
stopnjo lastne zasvojenosti, pripelje do tega uvida. Posameznik ima po tej poti možnost učenja 
o samem sebi in za sebe na  podlagi izkušenj drugih. Te metode se poslužuje tudi TS v okvirih 
rednih tedenskih srečanj, vendar je v TS manj izrazita. V AA skupine niso vnaprej formirane 
in se vsak član lahko kadarkoli želi, udeleži katerekoli skupine. Tako ima možnost slišati in 
spoznati zgodbe in razmišljanja neomejenega števila različnih ljudi. V skupnosti TS pa 
skupine po lastni presoji določi in oblikuje terapevt. Vsak član pripada eni izmed šestih 
skupin znotraj TS, vsaka skupina, sestavljena iz vedno istih članov, ima srečanje ob točno 
določenem dnevu in točno določeni uri. Člani TS imajo možnost za druženje z ostalimi člani 
na mesečnem srečanju, ki se ga udeleži vseh šest skupin v istem terminu in na enem mestu. 
V skupnosti AA se združujejo ljudje  z »istim sovražnikom«8, tj. izkušnjo enake zasvojenosti. 
TS pa združuje ljudi z različnimi stiskami. V tem pogledu je AA bolj enotna, medtem ko je 
TS konglomerat raznovrstnih izkušenj in pričakovanj, znotraj katerega v primerjavi z AA 
težje prihaja do identifikacij članov drug z drugim. Člani so namreč med seboj precej različni 
že zaradi raznovrstnosti problematik, ki jih vsak izmed njih z vključenostjo v program 
poskuša razreševati. Povezuje pa jih zavest, da so kot člani skupnosti TS, ne glede na to, zakaj 
so tam, vsi v takšni ali drugašni stiski. Povezujejo jih tudi skupne aktivnosti, zlasti pohodi v 
hribe in tek, nekateri pa se družijo in obiskujejo tudi izven skupnosti in so med seboj razvili 
pristne prijateljske vezi. 
                                                 
8 Večkrat uporabljen izraz članov AA za alkohol oziroma zasvojenost z alkoholom. 
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AA2: »Iskrenost je mene potegnila, iskrenost teh ljudi. Sm mou pa res srečo, de sm jst 
pršou u eno skupino dol na morju, kjer mi ni nihče pametvou. Ker če bi mi pametval, 
bi jih nekam poslou, pa bi šou. Spodbujal so me. Ponudl so mi takoj, da mi pomagajo 
po tej poti dvanajstih korakov in jst sm to sprejel. Ker u uno bedo nism hotu več jt. 
Predvsem pa to, da mi nihče ni neki pametvou. Ker jst velikat pravm: pa ne alkoholika 
farbat, ker alkoholik je lahko vse; svinja, prasec, pa ne vem kaj še vse mu lohk izrečeš, 
ampak neumn pa ni«. 
AA3: »Pa šla sm jest ene parkrat na klub (KZA op. a.). Tist ni blo zame. Tm je neka 
avtoriteta. Tista psihiatrinja je bla in pol sam modrujejo. Ona pa tisti pacienti. Pa 
večinoma so bli zakonski pari. Pa jz. Sama. Pol mi je pa še tm en, k je biu z mano na 
zdravljenju, začeu pametvat, zakaj nism tko pa tko nardila. Ne, ne, to ni blo zame.« 
AA4: »In k sm jz sem pršou u AA, sm biu ene petkrat, nism nč vidu kej tacga 
pametnega. Samo vidu sm, da so eni res reveži, k so povedal svoje zgodbe. Jz sm šele 
tm četrto, peto srečanje z AA-jevci začel razmišljat o seb, o svoji preteklosti. Na 
njihovih pričevanjih in njihovi življenjski in alkoholni izkušnji sem začel iz dneva v 
dan videvat samga sebe. In me je prtegnil. Zarad tega, ker sm vidu, ker sm prvič sebi 
pripoznal, da je pr meni tud problem alkohol. Jz nism prej vedu, da je. Ker to sm jz 
mogu od drugih slišat. Ampak ne da mi je reku, ti si pa pijanc. Al pa ti si odvisnik. 
Ampak s svojimi izkušnjami, s svojimi doživljaji mi je dokazau, da je to to. Jst sm ga 
sam poslušou, kaj je on govoru, in sm v njegovem govoru dobil sebe. Sej meni ni 
noben reku: ti, posluš, tole si. Noben mi ni reku. Vsak je govoru svojo zgodbo. Sm jest 
točno meu podobne zgodbe. Hvalabogu, de se moja ni tako končala kt njegova.« 
AA5: »Pri AA-ju mi je blo pa všeč, ker sm lahko povedou o sebi in ni blo nobenga 
pregovarjanja. Biu je sam mir in sprejetost. In nobedn ni posiljeval v mene. Dubu sm 
ogromno nekih napotkov, k vsak pove svojo zgodbo in iz tega lohk jst razberem, pa ne 
direktno, da bi men govoru, ampak on govori o seb in jst lohk svojo situacijo 
primerjam z njegovo in se iz tega učim zase.« 
TS4: »Zato, ker noben ni tak narjen. Od večine veš tiste pikantne podrobnosti. Vsi smo 
razgaljeni in ne čut se, al je doktor, al je delovc. Vsi smo tm-tm. U enmu sranju, ane.« 
TS5: »Vem, da mi je blo tok narodn, k se nism znou izražat. Teško sm pisou. K sm se 
ke pelou na pru sestank, mene je kr koža bolela. Kam grem jest zdej, Cudo, frajer, med 
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ene čudne ludi, k jih ne poznam, pa bojo mislil, kva je z mano. Tko se spomnm pruga 
sestanka. In nikol nom pozabu pogleda, ljubečga, od ene sošolke9. Nikol. Žarala je in 
tist nen pogled, nene uči: samo radi te mamo in še dobr, da si tuki, sej bo use dobr. To 
se spomnm.« 

Po vključitvi v program je uspešnost posameznika v njem v veliki meri odvisna od tega, kako 
intenzivno se bo ta posameznik posvetil izpolnjevanju programa. Ključno je, v kolikšni meri 
bo sprejel in ponotranjil sredstva in orodja pomoči, ki mu jih posamezen program ponuja. V 
AA so ti temeljni elementi pomoči priznanje višje sile, sprejetje mentorstva, sledenje 
dvanajstim korakom in redno ter čim bolj pogosto obiskovanje srečanj.  

AA2: »Enim uspe takoj, drugim ne. Ampak moja izkušnja v vseh teh letih je, da pr 
tistih, ki redno hodjo, prej al slej prime.« 
AA2: »So rekl zber si to… višjo silo. Men pa ta njihova višja sila ni šla. Teško je šlo. 
Pol sm pa jest seb hotu pojasnt boga. Pa sm isku u knigah, pa u cerku hodu… Sicer 
maše mi niso kej dost dišale, ampak sm probou tud to. Pa ga nism najdu. Z bogom je 
šlo pr men res teško. Ampak je šlo. To se prav, če je pr men šlo, pol gre lohk pr 
vsakmu. Sam odprt morš bit.« 
AA5: »Potem sem resno delal. Dobil sem mentorja in sva šla čez korake. Povedal mi 
je, da brez tega ni okrevanja. Literaura mi ni dišala, ker nikol nism brau. Sm začel 
brat šele k sm pršu u AA. Pa morm rečt, da mi tud to pomaga. Mentor me je pa skoz 
usmerjal. Ni pa me preganjal. Se mu je zdel najbl važn, da ne pijem in da se soočim s 
svetom,  v katerem sem nekoč živu in da bom prestopu v nekaj, kar se hočem naučit. In 
da bom srečno živu in se mi nou treba bat za tok in tok let, ki sem jih zasrou.« 
AA2: »Je pa res, de sm se teh korakou resno lotu. V primerjavi z vsem unim 
alkoholizmom, pa kako alkohol dobit, kako prikrit, laži in tako dalje, je to v bistvu 
minimalen vložek. Skratka, jz sm skoz te korake dobil neko orodje, da se lahko še 
taprav čas ustavm. Da ne gre to naprej, te stvari, k so ble: kritizerstvo, opravljanje, 
zavist, ma kaj vem kaj še vse. To je vse pr men blo. Skoz te korake je to šlo iz mene vn. 
Jz tega nočm več. Zakaj bi se ukvarjal z ljudmi in jih gostil u moji glavi, pa jim dajou 
prostor, uni pa sploh ne vejo, da gostujejo u moji glavi? Zakaj? Nasvidenje! Živjo! 
Zdravo! Jz se z vami ne bom več ukvarjou! Včasih sm se pa.« 

                                                 
9 Tako člani AA kakor tudi člani TS med sabo drug drugega imenujejo sošolci. 
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V AA je uveljavljeno in pogosto uporabljano orodje za pomoč pri ohranjanju abstinence 
telefonski klic. Ob prvem obisku novinca v skupnosti AA je ustaljena praksa, da ostali člani 
skupnosti, ki so na sestanku navzoči, na zato namenjen, manjši list papirja izpišejo svoje 
telefonske številke in mu jih izročijo. Listek je dovolj majhen, da ga novinec brez težav 
pospravi v denarnico, nosi s seboj in ga ima tako vsak trenutek pri sebi. Še posebej so te 
številke namenjene članom za trenutke morebitne krize, v katerih se ponovno oglaša želja po 
alkoholu. Stik z nekom, ki razume, kaj preživljajo in glas nekoga, ki se bori z enakimi 
skušnjavami, pogovor z drugim »AA-jevcem«10je marsikomu pomagal prebroditi te hude 
trenutke in premagati željo po pijači ter ostati trezen. Nepisano pravilo v skupnosti AA je, da 
lahko drug drugega pokličejo kadarkoli, ne glede na dan ali uro dneva.  

AA3: »To je ta moč, da jst pokličem kadarkol, pa tud če se samo mal slabo počutm. 
Ker to je stalnica, da jst rabm pogovor s človekom iz programa. Sej mene noben drug 
ne razume. Noben ne more ns razumet.« 
AA4: »Jst se spomnm AA-jevcev, pa telefon imam. Pokličem nekoga, k ga mam na 
telefonu. AA-jevcev mam sigurno dvejset al pa trideset. Pa kogar prtisnem, kdor se mi 
javi, se lohk z njim pogovorim. In čim sem aparat v roke vzel, je šla misel. Tista. In to 
je res, to drži. Ni pa zmer ajnfoh poklicat.« 
AA5: »Pa itak smo nekak štrindvejst ur navezani en na druzga in pol dobiš tko neko 
mrežo, k je zmer kkšn, k ga lohk pokličeš ob kerikol uri dneva. K mi to rabmo. Kr neki 
časa sm biu jst tko… zlo prvezan na svojga mentorja, pa še kkšne druge te prjatle iz 
AA-ja.« 

V TS strategije ohranjanja abstinence temeljijo na terapevtskih sredstvih. Člani TS so dolžni 
redno prakticirati vzdržljivostni tek in se udeležiti vsaj treh maratonov na leto. Obvezna je 
udeležba na maratonu v Radencih, na ultramaratonu Celje – Logarska dolina in na 
Ljubljanskem maratonu. Obvezani so tudi redno hoditi v hribe, redno pisati različne spise 
(dnevnike, tednike, mesečnike, utrinke o različnih dogodkih, pohodih, maratonih), se vsako 
leto en do štiri tedne terapevtsko postiti, pripravljati različne pregledne referate itd.  
Ob vstopu v program TS vsak član piše dnevnike, ki jih vsak dan sproti pošlja terapevtu. Pri 
vsakem novincu v TS se pojavi nuja po prestrukturiranju njegovega prostega časa in po 
drugačni, bolj smotrni izrabi le tega, če želi izvajati vsa obvezna terapevtska sredstva in 
                                                 
10 Tako člani skupnosti AA imenujejo dug drugega in sami sebe. 
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izpolnjevati program. Za razmišljanje o alkoholu in pitju mu tako ne ostaja več veliko časa, so 
mi povedali sogovorniki. Povedo pa tudi, da zaradi novih obveznosti ne smejo zanemarjati 
dosedanjih. Ravno nasprotno; izboljšali naj bi svoje delovanje tudi na ostalih področjih npr. v 
službi in v družini. V začetku člani TS dodatne obveznosti praviloma doživljajo kot naporne 
in obremenjujoče. Še posebej, ker je redkokdo med njimi že pred vključitvijo v program tekel, 
veliko bral ali redno pisal. Prej ali slej pa ugotovijo, da jim te  dejavnosti koristijo in jih 
ponotranjijo. Postanejo del njih in njihovega načina življenja. 

TS4: »Zlo mi paše pisanje dnevnikov. Se počutm, kt da stvari nekam odložim, k 
napišem. Eno jezo al kar kol te že muč, da res nekam odložiš. Pa šport. Sej športou sm 
pa že prej. Ene parkrat umes, k sm zmanjšou alkohol. Vedno sm teku. Vedno sm se 
spravu tečt. Dve, tri leta sm kr redno laufou. Paše mi. Tek mi res glavo spuca, ane. 
Verjetn je fajn, če maš tok kondicije, da se ne mučš, ane. K pol sam na to mislš, kakšn 
revež si. Ampak mene res spuca. Kokat sm res bentiu. Pol sm šou pa laufat, pa sm 
mejhn blj u hrib laufou, pa pol res prideš prou lahek nazaj.« 

Aktivnosti v okviru TS so tudi priložnost za vrhunska doživetja, ki človeka pustijo brez besed 
in ki jih ne bi doživeli, če ne bi bili vključeni v program. Člani TS se preko dosežkov pri 
izpolnjevanju terapevtskih sredstev samopotrjujejo in s tem izboljšujejo svojo samopodobo, ki 
je ob vstopu praviloma slaba. Sčasoma začnejo na sebi, svojih bližnjih in v svojem življenju 
opažati pozitivne spremembe, kar jim daje zagon za vztajanje v vzdržnosti od alkohola in 
polni, vsestranski življenjski angažiranosti.  

TS2: »Moj živlejne sigurn nebi biu tak kt je dns. Nikol nism razmišou, de bi od žiulejna 
kej več naredu. Taku sm se pa pol odloču za izobrazba. Sm tapru za gostinskega 
poslovodjo naredu, že prej sm hodu na tečaje angleščine pa nemščine, no pol sm tista 
šola kančou in čeprou je bu en kp enga matra, je živlejne zdej čist drug. Hribe sm prej 
sam na slikah gledou. Me je blu strah u gore. Evo, in pol sm pršu u skupino in pol je 
blu pa konc. Pol smo pa use zlezl. Pa nobene panike. Pol je u skupina še Mitja pršu, k 
je biu alpinist. On nas je vodu pa na Mont Blanc, pa u use te centralne Alpe, k sma šli. 
Usak let sma enga štertisočaka zlezl. Mitja je organizerou in sma lezl, ane. Pa 
maratoni tud; tu sa bla vrhunska doživetja. In teh sm jest ogromn doživu s skupina. 
Vsak posebej, vsak vrh hriba, k sm prlezu je biu tak doživetje. Jest sm prej sam sajnov, 
pa še k sm sajnou, me je blu strah, ne d bi biu še gor. Pa pol takat, k sma na Mont 
Blanc šli, Mitja ns je pelou, dvakat po štirje smo bli navezan. In tu je blu… K sma 
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začel sestopat; veš kuga je tu notr delal (se potreplja po prsih op. a.)? Tu ne morš 
opisat. Ne morš. Ga ni; tist občutje, k se lom (spet pokaže na prsi op. a.), k ti gre na 
jok pa na smeh obenm.« 
TS3: Ja, vse je drgač. Če mojo ženo zdele prašaš; k noč pa dan. Tud možgani drgač 
delajo. K sm jest ta pru mesec hodu v skupino k Perkotu, jst sm mislu, d sm nekam na 
en Mars pršou. So čist en drug jezik govoril. Recimo, tud zdej, k novi prhajajo, vidm 
da isto čutjo, kt sm jest takrat. Se spounm, sm reku, kam sm zdej tuki jest not pršou, 
čist neki X so se pogovarjal. Kt ena komuna, ena skupnost, k drug jezik govorijo, a 
veš. Tok pametno blj vse skupi, čist na enm drugm nivoju, de sploh nism mogu verjet.« 

Program TS zahteva, da se poleg osebe, ki je zasvojena z alkoholom, vanj vključi in ga v 
celoti izpolnjuje tudi njegov/njen življenjski partner oziroma zakonec ali v primerih, ko nekdo 
ni v partnerski zvezi,  pomembni drugi (npr. mama, najboljši prijatelj, brat). To je ena izmed 
zahtev terapevtskega pakta, ki mora biti izpolnjena, sicer se oseba ne more vključiti v 
terapevtski program.  Razlog za to zahtevo je v prepričanju, da za trajno abstinenco ni dovolj, 
da se spreminja in uči novih vedenjskih vzorcev in strategij za zdrav življenjski slog le tisti, ki 
je zasvojen, pač pa se mora (morajo) skladno z njim spreminjati in rasti tudi njegov(i) 
pomembni drugi. Z drugimi besedami; če se spreminja zasvojena oseba, se mora skladno z 
njo spreminjati tudi okolje v katerem živi, sicer so možnosti za trajno vzdržnost alkohola 
bistveno manjše. 
Od skupnosti AA pa TS loči še ena, zelo pomembna, pravzaprav bistvena razlika. Gre za 
način, kako sta skupnosti organizirani.  AA je skupnost, ki so jo osnovali in jo vodijo oziroma 
organizirajo uporabniki sami. Njeno osnovno orodje je deljenje svojih izkušenj z drugimi in 
učenje iz izkušenj drugih.   
TS vodi in organizira terapevt, ki je avtoritativni vodja skupnosti, s svojimi varovanci pa 
izvaja program po načelih psihoanalize. Njegovi osnovni orodji sta terapevtska sredstva in 
lastna osebnost.  

TS5: »Jest sm Perkota doživlou tko… sm meu transfer na očeta in na mamo, pa sploh 
nism vedu. Pol po ene dveh letih, k je mela ena druga transfer sm šele dojel. Zato je 
men zmeri nerodn. Zato se men zmeri zdi, da sm jest niko in ništa, on je pa bog i 
batina. In dejansk ga doživljam kot enga poglavarja. Sevede, zdej vem, on je men 
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mentor. Ni nek nad super človek ampak je tko bojevnik kot jest, je tud sam človk in sva 
tko povezana. Te povezave jst tko doživljam. Mi smo vsi bojevniki u TS.« 

AA se v primerjavi s TS manj ukvarja s poglobljenimi analizami, potlačenimi vsebinami in 
iskanjem vzrokov razvoja zasvojenosti. Ena izmed sogovornic AA opiše kot zelo 
pragmatičnega, saj osebi, ki ima problem z alkoholom, preko svojih načel ponudi orodja, ki 
jih ta oseba potrebuje za rešitev tega problema. Načela AA so napisana zelo preprosto, zato da 
jim vsak lahko sledi v vsakdanjem življenju. In kar se ji pri vsem skupaj zdi najbolj 
pomembno je, da delujejo. 

AA1: »Men je všeč AA, k je tak res pragmatičn. Lej, pač ne veš točno zakaj, veš pa 
kakšno je stanje in kaj zdej nardit, da ko je stanje tako, da bo to laufal kljub temu. Ni 
potrebn razumet. Tko kt piše u naši knjigi; tud elektriko uporablaš, pa ne razumeš, 
kako deluje elektrika, pa točno vse, kako to pride, pa iz kje pa zakaj. Ampak veš, da je 
in znaš jo uporablat.  Veš kako žvet z njo in ti lahko fuuuuul olepša življenje. Tko isto 
je AA. Pač ne veš, zakaj tko je, pa kako to deluje. Ampak lahko ti pa res ful olepša 
živlenje, če se naučiš, kdaj je treba pržgt, kdaj ugasnt, pa da ne primeš, da te ne 
strese.« 

Tako člani TS kakor tudi člani AA večkrat izpostavijo moč oziroma pomen, ki jo ima s 
svojim delovanjem sama skupina in ljudje v njej. 

TS5: »Jst sam boga hvalm, da me je dostavu k Perkotu. Zdej šele res vidm, kakšno 
posebno pleme smo TS-ovci in kakšn blagoslov mamo vsi, da smo pršli do Perkota, pa 
da smo lohk u tem plemenu. Da smo povezan in da en za druzga navijamo in se 
podpiramo in bodrimo. U bistvu se mi ceu živlejne na nov odkriva, odkar sm se 
najprej zapiu, pa pol pršu k Perkotu in u TS.« 

Vsi intervjuvanci so zadovoljni in hvaležni, da so vključeni v skupnost AA oziroma TS. 
Priključitev programu je njihova življenja spremenila na bolje, spremenila je njihove 
vrednote, način njihovega doživljanja sebe in sveta ter način njihovega delovanja.  

AA3: »AA je najboljša stvar, k se mi je zgodila u življenju. Jst sm hvaležna za to. Ker 
drgač bi jst živela še ne vem kok let kot eno govedo, tko kt sm prej. Če ne bi hodila v 
en program, če bi mogoče sam abstinirala. Bi bla jezni abstinent. Ne predstavljam si 
življenja brez tega programa. Al pa ljudi, k so mi podobni. To je pa sigurno blagoslov. 
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Jst skoz govorim, da jst sm zdej u bistvu stara šestnajst let. Ker jst sm šele u tem 
programu začela sploh dojemat sebe. Da sploh sm. Da živim.« 
AA5: »V AA-ju je zdej res življenje, kukr bi mogu bit življenje. Tle odraščam in se 
spoznavam. Res, da gre počas, srečanje na srečanje, izpoved na izpoved. Ampak je. Je 
neki oprijemljivga, kar prihaja u mene. Tud ta veselost in volja do življenja. Jst sm 
sprejel zdej to, to je del mene.« 

Temeljna razlika skupnosti AA in Perkove TS je v sami naravi posamezne skupine. AA so 
skupina za samopomoč in podporna skupina, njena bistvena značilnost pa je druženje 
posameznikov na prostovoljni ravni z namenom reševanja problematike zlorabe in 
zasvojenosti z alkoholom. Članom so poleg doživljanja podobnih stisk in prizadevanjem za 
dosego enakega cilja skupne tudi podobne pretekle izkušnje, zaradi česar drug drugega lahko 
bolje razumejo in se medsebojno podpirajo. TS po modificirani socialno andragoški metodi 
vodi psiholog in psihoterapevt, njegovo delo z uporabniki pa temelji na disciplini in 
aktiviranju posameznikovih fizičnih, mentalnih in duševnih kapacitet na osnovi terapevtskega 
dogovora. TS je namenjena pomoči posameznikom, ki se soočajo z različnimi življenjskimi 
stiskami: zasvojenostjo, partnerskimi težavami, težavami v odnosih z drugimi ljudmi, 
tesnobo, depresijo idr. Člani obeh skupnosti povedo, da sta vključenost v program in 
izpolnjevanje le-tega v njihova življenja vnesla nov pomen in smisel.  
 

 Odgovori na raziskovalna vprašanja  3.5.8
Zakaj po mnenju oseb, ki so zasvojene z alkoholom, nekateri lahko ostanejo zmerni pivci 
alkohola, drugi pa od alkohola postanejo odvisni? 
Vsi intervjuvanci so odraščali v okolju, v katerem je bilo pitje alkohola običajno. Starših vseh 
intervjuvancev so redno uživali alkohol, šest od desetih pa jih je povedalo, da je bil vsaj eden 
izmed staršev z alkoholom zasvojen. Na moja vprašanja o vzrokih njihove zasvojenosti so 
člani AA odgovarjali bolj enoznačno kakor člani Perkove TS. Osrednji dejavnik za razvoj 
zasvojenosti je intervjuvancem iz skupnosti AA predstavljala dednost. Zagovarjajo namreč 
stališče, da je zasvojenost z alkoholom bolezen, s katero se rodiš. To je tudi osrednji razlog, 
da nekdo postane zasvojen. Genetska danost in kasnejši pojav bolezni sta dejstvi, na kateri 
posameznik nima vpliva. Višji sili pripisujejo moč, da lahko posamezniku bolezen v 
določenem trenutku odvzame. V moči posameznika je pa ozavestiti to svojo bolezen, sprejeti 
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voljo višje sile in se naučiti živeti s svojo boleznijo tako, da ga le-ta ne uniči.  Okolje je 
dejavnik, ki ga kot zelo pomembnega pri razvoju zasvojenosti izpostavijo člani obeh 
skupnosti. Poleg vseprisotnosti alkoholnih pijač in visoke družbene tolerance do alkohola, v 
tem kontekstu navajajo še nefunkcionalnost primarnih družin, neprimerno in pomanjkljivo 
vzgojo, nasilje, trpinčenje in nezanimanje staršev zanje. Eno izmed intervjuvank je spolno 
zlorabljal družinski član. Člani TS vplivu okolja pripisujejo večji pomen kakor člani AA. 
Pripadniki TS so se v svojem pripovedovanju veliko ukvarjali z odraščanjem v primarni 
družini ter odnosi v njej. Štirje od petih so bili mnenja, da so bili le-ti nezdravi, njihove 
primarne družine pa nefunkcionalne. V okvirih družinske dinamike sta se dva od petih 
sogovornikov izmed članov TS še posebej veliko ukvarjala z odnosom z materjo v času 
njunega odraščanja. Prvi zato, ker meni, da ga je v otroštvu pomembno zaznamovala čustvena 
prikrajšanost v odnosu z mamo. Drugi pa zato, ker svoj odnos z materjo v otroštvu in zgodnji 
mladosti prepoznava kot incestoiden. Meni, da ga je mati čustveno zlorabljala. Med vzroki 
svoje zasvojenosti člani TS navajajo tudi dednost, stres in obremenitve vsakdanjega življenja, 
neurejeno oziroma konfliktno partnersko razmerje, notranje stiske in tesnobe, ter 
nezadovoljstvo na delovnem mestu. Eden izmed članov TS svojo zasvojenost z alkoholom 
pojasnjuje kot obrambno strategijo, ki jo je razvil, da je lahko preživel s travmatičnimi 
posledicami, nastalimi zaradi očetovega fizičnega in psihičnega trpinčenja. Člani TS 
pomemben dejavnik za razvoj zasvojenosti prepoznavajo tudi v osebnostnih lastnostih 
posameznika. Še zlasti pomembna je v teh okvirjih posameznikova samopodoba in 
doživljanje samega sebe. Na vprašanje zakaj nekateri ljudje postanejo zasvojeni  z alkoholom 
drugi pa ne, nihče izmed intervjuvancev ni znal odgovoriti. Pri vsakem posamezniku, ki se mu 
zasvojenost zgodi, so vzroki za to subjektivni in drugačni. Tako kot so različni tudi oni sami. 
Skladno s tem stališčem je vsak izmed intervjuvancev nastanek in razvoj zasvojenosti razlagal 
nekoliko drugače. Lahko pa povzamem, da so odgovori članov AA v večji meri temeljili na 
dednostnih razlagah vzročnosti in razvoja zasvojenosti z alkoholom, medtem ko so se člani 
TS bolj nagibali k iskanju vzrokov zasvojenosti med negativnimi vplivi okolja. 
 
Zakaj se oseba zasvojena z alkoholom odloči spopasti s svojo zasvojenostjo in kateri so 
dejavniki uspešnosti pri tem? 
Intervjuvanci so se za prekinitev pitja in vzpostavitev abstinence odločali iz različnih 
razlogov. Trije so se v program vključili, ker se je njihovo zlorabljanje alkohola vedno bolj 
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odražalo v zmanjšani delovni storilnosti, zanemarjanju dolžnosti ter neizpolnjevanju 
obveznosti na delovnem mestu. Vključitev v program je zato od njih zahteval delodajalec. 
Dva sta se v program vključila, ker sta jima ženi postavili ultimat in ju primorali izbrati med 
pitjem alkohola in partnersko zvezo. Enemu je vključitev v program pomoči odredil sodnik za 
prekrške, potem ko ga je policija pridržala zaradi nasilnega izpada nad ženo v 
alkoholiziranem stanju. Dva intervjuvanca sta bila hospitalizirana po posredovanju svojcev in 
sta v skupnosti AA nadaljevala program predhodnega bolnišničnega zdravljenja. Dva 
sogovornika pa sta se odločila poiskati pomoč in podporo pri Perku oziroma v skupnosti AA 
na podlagi lastnega spoznanja, da svojega življenja ne želita in ne moreta več nadaljevati na 
način, kakor sta ga živela do sedaj. Večji del intervjuvancev je prenehal s pitjem zaradi 
zunanjih pritiskov in motivov, ki pa so jih sčasoma ponotranjili. Danes vsi, razen enega, ki 
alkohola ne pije krajši čas desetih mesecev, že dlje časa abstinirajo. Ključni pomen pri 
vzpostavitvi in vzdrževanju abstinence intervjuvanci pripisujejo podpori okolice, zlasti 
družine. Poudarjajo tudi pomembnost lastnega uvida in priznanja sebi in drugim, da so 
»alkoholiki« ter sprejetje dejstva, da nikdar ne bodo preudarni pivci. Zato ne morejo oziroma 
ne smejo uporabljati nobenega alkohola. Upoštevanje pravila o doživljenjski in popolni 
abstinenci je odločilnega pomena. Pomembno je tudi, da oseba, ki je zasvojena z alkoholom, 
razvije notranjo motivacijo za abstinenco. V nasprotnem primeru bo zelo težko dolgotrajno 
vztrajala v odrekanju alkoholu. Člani skupnosti TS kot odločilen dejavnik pri vzpostavitvi 
abstinence in uspešnem vzdrževanju le-te izpostavijo vlogo terapevta in pomen vztrajanja pri 
svoji odločitvi o prenehanju pitja. Slednja v TS velja za odraz trdnosti posameznikovega 
značaja. Pripadniki obeh skupnosti posebej poudarijo vlogo skupine in podporo ostalih 
uporabnikov v njej oziroma pomembnost lastne vključenosti in pripadnosti AA oziroma TS.  
 
Kakšni so vzroki in kakšne so posledice recidiva?  
Po vključitvi v progam je recidiviral le en intervjuvanec. Do recidiva je prišlo, ker je zmotno 
domneval, da bo po obdobju dveletne abstinence zmogel spet zmerno in kontrolirano piti. 
Recidivu so sledili hudi občutki krivde in sramu, obenem pa je spet zapadel v akutno fazo 
zasvojenosti. Vsi ostali intervjuvanci pripovedujejo o svojih izkušnjah s številnimi neuspehi 
pri prizadevanjih, da bi s pitjem alkohola prenehali sami, brez vključenosti v program, ki so se 
vedno znova zaključevali z recidivi. Pripovedujejo o podobnih občutkih, ki so spremljali te 
ponovitve aktivnega pitja. Doživljali so občutke poraženosti, nemoči, sramu, krivde in strahu. 
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Pojavljale so se tesnobe in depresivna obdobja. Intervjuvanci so enotni v stališču, da recidiv 
ni nujno le negativna izkušnja. Za ostale uporabnike v programu lahko recidiv posameznika 
namreč pomeni učno lekcijo in priložnost za učenje na tujih izkušnjah. Iz recidiva se lahko 
veliko nauči tudi sam posameznik, ki je recidiviral. Seveda pod pogojem, da je njegov relaps 
ustrezno analitično predelan v smislu iskanja in učenja konstruktivnejših strategij vzdrževanja 
abstinence. 
 
Kako lahko soočenje posameznika z odvisnostjo vpliva na njegovo življenje? Kakšna je pri 
tem vloga vključenosti v enega izmed programov pomoči?  
Za večino sogovornikov vključitev v skupnost AA oziroma TS nista bila prva poskusa 
opustitve pitja in urejanja sebe in svojega življenja. Povečini so imeli za seboj več različno 
dolgih, neuspešnih abstinenčnih obdobij, s katerimi so poskušali sami obvladovati svojo 
zasvojenost. Tako v enem kot v drugem programu jih je najprej pritegnila iskrenost in 
odprtost ostalih uporabnikov in pa občutki sprejetosti in varnosti, ki so jih v skupini dobili. 
Program in skupina v katero so vključeni, jim predstavljata pomembno oporo pri vzdrževanju 
abstinence in pri zapolnitvi praznine, ki je nastala potem, ko so prenehali piti. Srečevanje s 
ljudmi, ki se spopadajo z enakimi težavami kot oni sami in s člani, v katerih vidijo vzor, da 
sprememba na bolje dejansko je mogoča, je dragocena opora vsem članom programa, še 
posebej novincem. Člani AA kot pomembno pozitivno značilnost programa izpostavljajo 
dejstvo, da so AA skupnost za samopomoč, ki kot takšna pri svojem delovanju ne vključuje 
strokovnjakov, »ki bi jim pametovali«11. Po drugi strani pa člani TS kot izrednega pomena 
izpostavljajo ravno prisotnost, vlogo in delovanje terapevta. Ne glede na to, v katerega izmed 
programov so moji sogovorniki vključeni, se strinjajo v ugotovitvah, da so z vključitvijo v 
program zelo veliko pridobili. Ne le da so uspeli izstopiti iz začaranega kroga zasvojenosti; 
hkrati so zaživeli tudi novo življenje. Program jih je notranje obogatil in jim približal lastne 
duhovne dimenzije, ki jih prej niso poznali. S prestrukturiranjem njihovega načina življenja, 
delovanja in dojemanja tako sebe kot okolice, jih usmerja v polnejše, tvornejše in srečnejše 
življenje ter boljšo prihodnost. Intervjuvanci so mnenja, da so z izkušnjo zasvojenosti v 
življenju veliko pridobili. Verjamejo, da je prav zaradi nje njihovo življenje danes lepše in 
boljše. 

 
                                                 
11 Večkrat uporabljena besedna zveza intervjuvanih članov AA. 
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4 ZAKLJUČEK 
V raziskavi sem poskušala preučiti značilnosti, lastnosti in delovanje skupnosti Anonimnih 
alkoholikov in Perkove Terapevtske skupnosti. Zanimala sta me programa, po katerih ti dve 
skupnosti delujeta in sta v osnovi namenjena pomoči ljudem, ki se soočajo z zasvojenostjo od 
alkohola. Še zlasti me je zanimalo, kako posamezno skupnost in program doživljajo 
uporabniki. V teh okvirjih sem poskušala ugotoviti, zakaj nekateri ljudje zmorejo vse življenje 
zmerno uživati alkohol, medtem ko pri drugih pride do razvoja zasvojenosti.  
Člani obeh skupnosti različno razlagajo vzroke razvoja zasvojenosti z alkoholom. Člani AA 
zagovarjajo stališče, da je zasvojenost z alkoholom prirojena čustvena, telesna, predvsem pa 
duševna bolezen, na katere nastanek nimamo vpliva. Ne moremo torej z gotovostjo 
predvidevati, ali se bo in pri kom se bo pojavila. Prav tako je ne moremo preprečiti. Lahko pa 
na podlagi nekaterih dejavnikov sklepamo na večjo, oziroma manjšo verjetnost razvoja 
zasvojenosti. Med temi dejavniki člani AA največji vpliv pripisujejo dednosti. Pomembno se 
mi zdi, da razumevanje zasvojenosti kot bolezni, po mnenju AA, zasvojeni osebi ne odvzame 
odgovornosti za posledice njenega obolenja. Po drugi strani pa je ne prikrajša za možnost 
zdravega in polnega življenja obolenju navkljub. AA v ta namen zasvojenemu posamezniku 
nudi orodja, ki mu lahko pomagajo nadzorovati in obvladovati njegovo bolezen. Gre za zbirko 
preprostih načel v obliki dvanajstih korakov, ki jim vsakdo lahko sledi v svojem vsakdanjem 
življenju. Bistvo korakov je duhovno prebujenje in rast. Da sistem teh preprostih načel deluje, 
potrjuje podatek, da skupnost AA šteje več kot dva milijona članov v 180 svetovnih državah.  
Člani Perkove Terapevtske skupnosti vzroke za razvoj zasvojenost z alkoholom utemeljujejo s 
stališči sodobne psihoanalize, po katerih gre vzroke za razvoj zasvojenosti iskati v 
predojdipski fazi razvoja osebnosti, konkretneje v motnjah v zgodnjem odnosu z materjo. 
Nagnjenost k zasvojenosti izvira iz narcisističnih motenj posameznika, osrednji dejavnik za 
razvoj le-teh pa je odraščanje v patološki primarni družini. Člani TS menijo, da se zasvojenost 
pri posamezniku razvije zaradi dednosti in nezdravih odnosov v primarni družini, pri čemer 
večjo težo pripisujejo slednjim. V TS so posamezniku kot orodja za obvladovanje njegovega 
hlepenja po alkoholu ponujena terapevtska sredstva v obliki rednega teka, pisanja, branja, 
hoje v gore itd. Vestno izpolnjevanje programa znatno pripomore k temu, da posameznik v 
kratkem času popolnoma prestrukturira svoje vrednote in način življenja. Razvije nov 
življenjski slog, zaradi česar se izboljšajo njegova samopodoba, partnerski odnos, družinsko 
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življenje. Zgodi se vsesplošen dvig posameznika in njegovega življenja. Vse to pripomore k 
lažjemu vzdrževanju abstinence. 
V skupnosti AA ima osrednjo vlogo entiteta, ki jo imenujejo »višja sila«. Kako jo bo razumel 
posamezen član, je v celoti odvisno od njega. Višjo silo osebi tako lahko predstavlja bog, 
narava, skupina, družina, urejeni odnosi z drugimi ljudmi itd. Kako si kdo razlaga višjo silo ni 
tako pomembno, kakor je pomembno, da to višjo silo v prvi vrsti sploh priznava in s tem 
sprejema nazor, da obstaja nekdo ali nekaj, kar je nad njim in ima večjo moč kot on sam. 
Višja sila ima tudi moč, da mu odvzame njegovo hlepenje po alkoholu, njegovo 
nezadovoljstvo s samim seboj in svojim življenjem, njegove pomanjkljivosti in slabe 
lastnosti, itd. V tem je doktrina AA drugačna od izhodišč TS. V programu TS kakršnakoli 
oblika višje sile ni omenjena. Iz tega sklepam, da za rehabilitacijo zasvojene osebe tudi ni 
pomembna. Kar pa je pomembno in na čemer je v socialno andragoškem pristopu velik 
poudarek, je trdnost odločitve in moč lastne volje. Če je torej v AA na prvem in najvišjem 
mestu vsemogočna Višja sila, bi lahko bil njen ekvivalent v TS vsemogočni Jaz. Iz teh dveh 
stališč pa izhajata dva zelo različna sistema prioritet in vrednot ter dva popolnoma različna 
življenjska nazora.  
Tako člani AA kakor tudi člani TS menijo, da je pri razvoju zasvojenosti pomemben odnos, ki 
ga ima do alkohola okolje, v katerem posameznik odrašča. Tveganje za razvoj odvisnosti se 
še poveča, če alkohol zlorablja en ali oba starša. Strinjajo se tudi v tem, da sta slovenski 
prostor in kultura do alkohola preveč tolerantna.   
Ljudje zasvojeni z alkoholom se za soočenje s svojo zasvojenostjo odločajo iz različnih 
razlogov. Intervjuvanci so se za vzpostavitev abstinence in vključitev v program pomoči 
odločili, ker so to od njih zahtevali družinski člani (običajno žena), ker je to od njih zahteval 
delodajalec, ker jih je v program AA napotil sodnik za prekrške, nekateri pa so se za vstop v 
program odločili sami. Vsem je bilo skupno, da so ob vključitvi v program na svoji alkoholni 
poti prispeli do točke, ko ni šlo več naprej, bodisi zaradi pritiskov okolice ali pa lastne 
duševne stiske. Vzpostavitev abstinence in vključitev v program pomoči pa je bil zgolj 
začetek; prvi korak na dolgi poti urejanja, do katerega je v primerih mojih sogovornikov 
večinoma prišlo zaradi zunanjih vplivov. Bistvenega pomena pri spopadanju z zasvojenostjo 
ni sama vključitev v program, temveč odločitev in želja po prenehanju pitja, ki izhaja iz 
zasvojene osebe same. Pomembno je, da zasvojeni posameznik razvije notranjo motivacijo za 
življenje brez zasvojenosti, sicer trajna abstinenca ni stvaren in dosegljiv cilj.  
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Čeprav tako stroka kakor moji sogovorniki zagovarjajo stališče, da je zdravljenje zasvojenosti 
z alkoholom smiselno izključno pod pogojem, da je prostovoljno, se mi je ob zgodbah 
intervjuvancev porodilo vprašanje o morebitni koristnosti in potrebnosti zunanjih pritiskov. 
Šest od desetih intervjuvancev se je namreč  vključilo v program, ker so bili v to prisiljeni. 
Vseh šest po povprečno sedmih letih vključenosti v program še vedno abstinira. Sami povedo, 
da je stopnja njihovega zadovoljstva z lastnim življenjem bistveno višja, kot pred abstinenco. 
Po vključitvi v program so sčasoma ponotranjili nazore in vrednote programa. Pomembno 
vlogo so odigrale tudi skupine v katere so vključeni, predvsem pa ljudje v njih. Člani TS 
izpostavljajo tudi vlogo in pomen terapevta, ki ga vidijo kot nekakšen steber skupnosti. Vse to 
je, poleg pozitivnih odzivov okolice, pripomoglo, da so vzpostavljeno abstinenco vzdrževali 
naprej in v programu napredovali do točke, kjer so danes. Menim torej, da je vključitev s 
prisilo v nekaterih primerih potrebna in koristna, saj za posameznika lahko predstavlja 
možnost in priložnost, da sčasoma razvije lastno notranjo motivacijo in uvidi vrednost 
življenja brez zasvojenosti.  
Bistven pomen pri vzdrževanju abstinence ima podpora družine in socialnega okolja, v 
katerem posameznik živi. Še pomembnejši dejavnik za uspešno abstinenco, ki so ga moji 
sogovorniki večkrat izpostavili, je zavedanje in sprejetje dejstva, da nekdo, ki je z alkoholom 
zasvojen, nikdar ne bo zmogel nadzorovati svojega pitja. Zato ne sme nikoli več piti alkohola. 
Pri tem težavo pogosto predstavljajo ravno posameznikovi bližnji. Mnogokrat namreč 
minimalizirajo njegove težave z alkoholom, hkrati pa ne razumejo mehanizmov in zakonitosti 
zasvojenosti ter posledične nujnosti vseživljenjske abstinence. Zmotno predvidevajo, da bo 
posameznik po določenem časovnem obdobu spet lahko zmerno pil.   
Za uspešno abstinenco je ključno, da posameznik hkrati s prenehanjem pitja v svoje življenje 
uvede tudi druge spremembe, pri čemer skupnost AA izpostavlja duhovno rast, TS pa smotrn 
način izrabe prostega časa s telesno aktivnostjo in študijem. Če posameznik dosledno živi po 
načelih ene ali druge skupnosti, je to v veliki meri lahko zagotovilo, da bo uspel ohranjati 
abstinenco in ne bo prišlo do recidiva.  
Če do recidiva vseeno pride, je ključnega pomena, kakšno stališče do njega zavzame tako 
posameznik, ki je recidiviral, kakor tudi okolica. Recidiv kot tak je nedvomno padec. 
Pomembno pa je, da se človek, ki je padel, uspe ponovno postaviti na noge in vzpostaviti 
abstinenco. V tem primeru je recidiv lahko koristna in dragocena učna lekcija tako zanj kot za 
druge člane programa. Čeprav je od mojih intervjuvancev, odkar so vključeni v AA ali TS, 
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recidiv napravil le eden, so pred vključitvijo vsi moji sogovorniki večkrat neuspešno 
poskušali prenehati s pitjem. Vsakemu ponovnemu pitju so sledil hudi občutki sramu, krivde 
in poraženosti, vedno večji obup in občutki nemoči. Zasvojena oseba ne more vzpostaviti 
trajne abstinence, če se obenem ne vključi v enega izmed programov pomoči. Moč, pomoč in 
podpora skupine pomembno pripomorejo k uspešni in trajni abstinenci.  
Vključitev v program za vseh deset intervjuvancev predstavlja življenjski preobrat na boljena 
vseh ravneh. Po vstopu v program, so težav z abstinenco imeli bistveno manj ali pa so v celoti 
izginile. Recidivi se jim niso več dogajali. Pri nekaterih se je sčasoma do alkohola razvil 
odpor. Na svojo zasvojenost danes ne gledajo več kot na breme ali krivico, ki jih je doletela, 
kakor so morda gledali nekoč. Predstavlja jim podarjeno priložnost za boljše in polnejše 
življenje. Nekateri so izrazili celo hvaležnost, da so postali zasvojeni z alkoholom. V 
nasprotnem primeru namreč zelo verjetno ne bi živeli življenja na način, kot ga živijo danes. 
Ostali bi brez te priložnosti za osebnostno in duhovno rast in nikdar ne bi spoznali vseh 
enkratnih ljudi, ki so danes njihovi prijatelji in njihova druga družina.  Vključenost v program 
jim je pomagala zgraditi osebni sistem vrednot, ki so ga prej pogrešali v življenju in jim 
življenje na novo osmislila. 
Zasvojenost z alkoholom je ena najbolj razširjenih problematik v Sloveniji. Etiološki podatki 
kažejo, da je na našem prostoru okrog 200.000 z alkoholom zasvojenih posameznikov (Perko, 
2011). Če  predvidevamo, da je večina med njimi poročena in ima vsaj enega otroka, lahko 
sklepamo, da zaradi alkoholne problematike trpi 600.000-800.000 ljudi. To je dobra tretjina 
slovenske populacije in 200.000-300.000 otrok (prav tam).   
Zaposlitvene možnosti socialnih pedagogov so široke; lahko se zaposlujejo tako v javnem in 
nevladnem, kakor tudi v tržnem sektorju (Krajnčan, 2007).  Izobraževanje, vzgoja, svetovanje 
in socialna terapija veljajo za štiri področja socialnopedagoških intervencij (Kobolt in Rapuš 
Pavel, 2006). V teoretičnem delu že omenjen Zakon o omejevanju alkohola določa strategije 
in ukrepe za preprečevanje negativnih posledic alkohola, med katerimi so preventivne 
dejavnosti, prizadevanje k čim zgodnejšemu prepoznavanju oseb z že razvitim škodljivim 
vzorcem pitja in njihova vključitev v ustrezne programe, promoviranje zdravega življenjskega 
sloga brez uživanja alkohola, strokovna podpora institucijam, NVO, lokalnim skupnostim in 
posameznikom (ZOPA, 2013). Delo socialnega pedagoga razumem kot nekakšno fuzijo vsega 
naštetega; zaposlen v različnih sektorjih naj bi na področjih, ki jih opisujeta Kobolt in Rapuš 
Pavel deloval s strategijami, ki jih našteva ZOPA po načelih Etičnega kodeksa delavcev na 
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področju socialne pedagogike12. Socialni pedagog naj bi svoje delovanje usmerjal v 
učinkovito nudenje pomoči uporabnikom različnih starosti iz različnih socialnih okolij, ki so 
se iz različnih razlogov znašli v kriznih razmerah (Škoflek, 1993). Pri tem je njegova 
prvenstvena naloga posameznika opolnomočiti, tj. pomagati mu in ga podpirati pri razvoju 
lastnih zmožnosti obvladovanja njegovih stisk in kriznih razmer (prav tam). To pa pomeni 
ponuditi čim več informacij o možnih strategijah izhoda iz problematične situacije v kateri se 
je posameznik znašel in krepiti njegovo motivacijo za spremembe in lastno aktivnost. 
Nedvomno je prvi pogoj za korektno in kompetentno socialno pedagoško delo obširno 
splošno teoretično znanje, ki ga posameznik pridobi na fakulteti, pa tudi specifična znanja, ki 
jih kasneje postopoma pridobiva ob usmerjanju na določeno področje dela. Menim, da je 
izobraževanje o zasvojenosti z alkoholom in redno pridobivanje informacij o ustreznih 
programih pomoči zaradi visoke pojavnosti z alkoholom povezane problematike, dolžnost 
vsakega socialnega pedagoga, ne glede na to, na katerem področju ali sektorju deluje oziroma 
je zaposlen. Zdi se mi pomembno, da nekdo, ki je zaradi alkohola tako ali drugače v stiski in 
išče pomoč (ali pa tudi ne) naleti na strokovnega delavca, ki mu bo ponudil ustrezne 
informacije in ga pravilno usmeril. Golo informiranje pa ni dovolj. Teoretično znanje 
predstavlja zaledje in oporo strokovnemu delavcu pri delu z uporabniki in mu hkrati 
omogoča, da izbere ustrezen model sodelovanja. Vendar je to znanje potrebno znati tudi 
primerno umestiti. To pa, brez razumevanja posameznika kot edinstvene osebe v specifični 
subjektivni situaciji in temu ustrezno prilagojenega lastnega delovanja, ni mogoče. Pri delu z 
uporabnikom je pomembno spoštovati in poskušati razumeti njegovo mnenje in stališča ter 
mu ponuditi možnost enakopravnega sodelovanja v postopku ocene potreb in načrtovanju 
intervencij. Uporabnik na ta način dobi možnost spoznavanja sebe, obenem pa prevzame 
odgovornost zase in postopek obravnave. Vse to pozitivno pripomore k njegovi motivaciji in 
njegovemu odnosu s socialnim pedagogom. 
Delovanje socialnega pedagoga naj ne bi bilo usmerjeno le v kurativne ukrepe in ukvarjanje s 
simptomatiko. Enako pomembno, če ne celo bolj, je preventivno delo.  V razvitejših državah 
EU se v ta namen vse pogosteje pojavljajo različna usposabljanja za učinkovito starševstvo 
(Podgornik, 2011).   
                                                 
12 Po Etičnem kodeksu delavcev na področju socialne pedagogike naj bi socialni pedagog posamezniku pomagal 
pri razvijanju njegovega odnosa z okoljem in vključevanjem vanj, ga opolnomočil, opogumljal ter ga usmerjal k 
uresničevanju njegovih temeljnih potreb. Prav tako naj bi ga podpiral in usmerjal pri razvoju njegovih 
potencialov in ustvarjanju sožitnega odnosa med njim in njegovim okoljem. Socialni pedagog naj bi pri svojem 
delovanju v prvi vrsti izhajal iz potreb, želja in osebnostnih potencialov posameznika, pri tem pa upošteval 
svojevrstnost posameznikovega socio-kulturnega okolja (Etični kodeks, 2006).   
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V nalogi sem opisala štiri programe pomoči pri spoprijemanju z zasvojenostjo z alkoholom. 
Menim, da gre za temeljne programe iz katerih pa je na našem prostoru izpeljana cela vrsta 
programov in metod z manjšim številom članov. Kateri program bo ustrezal kateremu 
uporabniku je nemogoče predvideti. Razlogov za razvoj zasvojenosti je toliko, kolikor je 
zasvojenih oseb in prav toliko je poti iz nje, pravi Perko (2013). Vsaka je edinstvena in lastna 
vsakemu posamezniku posebej, prehoditi pa jo mora sam. Podpora okolice je po besedah 
mojih sogovornikov velikanskega pomena, nihče pa ne more delati korakov iz zasvojenosti 
namesto osebe, ki je zasvojena.  
Delovanje v teoretičnem delu naloge omenjenih programov je v prvi vrsti kurativno in kot 
takšno usmerjeno k abstinenci. V socialno pedagoški praksi pa je velikega pomena tudi 
preventiva. Pomembne so organizirane in kontinuirane preventivne dejavnosti z otroki in 
mladimi. Mednje sodijo izobraževanja o škodljivih učinkih in posledicah zlorabe alkohola z 
izvajanjem različnih delavnic, preko katerih se preko socialnega učenja otrokom in 
mladostnikom na življenjski način oblikujejo stališča in navade do opijanja oziroma 
zasvojenosti. Tudi vzgoja otrok in mladostnikov k zdravemu načinu življenja preko 
ustvarjalnega in konstruktivnega preživljanja prostega časa ima preventivni namen. 
Upoštevajoč dejstvo, da živimo v družbi, v kateri je pitje alkoholnih pijač del kulture, se mi 
pri delu z mladostniki zdi zanimiv, uporaben in morda vreden razmisleka tudi pristop, ki ga 
kot primer dobre prakse na Danskem opisujeta Kolind in Elmeland (2009). Avtorja med seboj 
primerjata dva diskurza o pitju alkohola med mladimi. Prvi je avtoritativen, medicinski in 
zdravstveno preventivni. Izhaja iz programov javnih ustanov in je naravnan strogo 
prohibicionistično. Drugi pa izhaja iz vsakodnevne prakse staršev. Ti so se za svoje najstniške 
otroke odločili sami organizirati zabave. Veliko staršev je mnenja, da strog nadzor in 
prepovedi pitja alkohola ne delujejo in da se mladostniki zmernega pitja in odnosa do 
alkohola nasploh lahko naučilo le tako, da jim je dovoljeno eksperimentirati in doživeti stanje 
opitosti. S tem namenom starši sami organizirajo zabave za mladostnike, na katerih jim je 
omogočeno varno eksperimentiranje in pridobivanje izkušenj z učinki alkohola. Ob tem si 
prizadevajo za izobraževanje mladih o alkoholni problematiki preko dialoga in interakcije in 
ne s pristopom strokovnega poučevanja nestrokovnjakov. Na Danskem uspešno soobstajata in 
se udejanjata oba diskurza, čeprav sta v svojih osnovah izključujoča. Obe stališči pa 
predstavljata zgled aktivnega sodelovanja pri preventivnemu delovanju z mladimi na področju 
problematike zasvojenosti z alkoholom.  
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PRILOGE 
Vprašalnik 

1. OSNOVNI PODATKI  Starost?  Spol?  Koliko časa ste zlorabljali alkohol?  Kako dolgo abstinirate? 
 

2. VZROKI IN RAZVOJ ZASVOJENOSTI  Kakšen in kdaj je bil vaš prvi stik z alkoholom?   Kdaj in kako ste začeli prekomerno piti?   Kje vidite razloge za svoje pitje?   Zakaj menite, da nekateri lahko ostanejo zmerni pivci alkohola, drugi pa postanejo 
odvisni? 

 
3. ODNOS DO LASTNE ZASVOJENOSTI  Ste sami sebe videli kot nekoga, ki pije preveč?  Ste menili, da lahko s svojim pitjem kadarkoli prenehate?  Ste kdaj poskušali zmanjšati količine zaužitega alkohola?  Kako in na kakšen način ste poskušali regulirati oz. nadzirati količine popitega 

alkohola?  Ste poskušali sami popolnoma prenehati s pitjem? 
 

4. SOCIALNA VLOGA  So v službi vedeli za vaše pitje?  Ste imeli na delovnem mestu zaradi alkohola kdaj težave?  Kako ste skrbeli za dom in gospodinjska opravila?  Kakšni so bili vaši odnosi z ljudmi izven vaše družine v obdobju vašega pitja?  So vedeli za vašo zasvojenost?  Ste imeli znance in prijatelje?  V kakšnih odnosih ste bili z njimi? 
 

5. O PROGRAMU  Kdo ali kaj vas je pripeljalo do odločitve za zdravljenje oz. da poskušate nehati piti?  Zakaj ravno AA/TS?   Kako ste prišli do AA/TS?  Kakšen pomen ima program za vas?   Kako je program vplival na vaše življenje?   Zakaj v vašem primeru program deluje? 
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6. VZDRŽEVANJE ABSTINENCE  Kako ste se počutili v začetnem obdobju abstinence?  Kako je vašo abstinenco sprejela okolica?  Ste kdaj recidivirali?  Kaj je pripeljalo do recidiva?  Kako dolgo je trajal recidiv?  Kako ste se ob tem počutili?  Kako so na recidiv odreagirali vaši bližnji?  Kako se je na recidiv odzvala skupnost, v katero ste vključeni?  Ste imeli težave pri ponovni vzpostavitvi abstinence?  Kaj vam je bilo pri tem najbolj v oporo?  Menite, da vam je recidiv v večji meri škodoval ali koristil? 
 
7. NAČIN ŽIVLJENJA DANES  Ali abstinirate?  Kaj vam danes pomaga pri vztrajanju v abstinenci?  Ste zadovoljni z življenjem, ki ga živite danes?  Bi lahko rekli, da ste z izkušnjo zasvojenosti tudi kaj pridobili?   Kaj?  Kako danes vidite svojo zasvojenost z alkoholom? 
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Kodiran intervju 

 Enote kodiranja Kode 1. reda Kode 2. reda  

1. 

Lažje je, ko nehaš to skrivat. Čeprav jaz 
tudi ne povem, če pridem nekam v novo 
družbo ali pa novo službo ali pa nekam Ne 
grem tja in rečem jaz sem alkoholičarka. 
Ampak drugače pa večina ve. Vsi moji 
bližnji vedo. 

Svoje zasvojenosti ne 
skriva, niti je ne 
razglaša. 

Odnos okolice in lastno 
doživljanje zasvojenosti 

       

2. 

Kar nekaj časa pa pa sem rabla, da sem 
mami povedala. Zato ker ona pravzaprav 
ni vedla da pijem. Niti nisva mele takih 
stikov tok bližnjih, da bi to ona zaznala, 
ane. In pol ji tud nism povedala, da zdej pa 
ne pijem. Ker niti ni vedla, da pijem. 

Z mamo si nista bili 
blizu. Mama ni vedela 
za njeno zasvojenost. 

Razmere v primarni 
družini 

       
3. Sm dost pozn začela pit, ane. Tm ene 33 k 

sm bla stara šele. 
Zasvojenost z 
alkoholom se je razvila 
v njenih srednjih letih. 

Razvoj zasvojenosti 

 
  
 
 

    

4. 
Prvič je blo v osnovni šoli pri 
gospodinjstvu. Smo delal banane z 
bananinim likerjem. Mislm, dons bi blo to 
sigurn prepovedan, ane. Ampak takrat pa 
ni blo.  

Alkohol je prvič 
poskusila pri uri 
gospodinjstva v OŠ. 

Razvoj zasvojenosti 
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5. 

Sm prvič začutla pijanost in sm bla tko… 
razigrana, vesela. Pa kr učitlci sm se upala 
nazaj odgovarjat, k se ji ponavad 
nikoooool ne bi. K sm bla drgač tko 
piflarka. Pa nč si nism upala. K sm pa mal 
tizga bananinga likerja spila, sm bla pa… 
Jst sm bla tooook dobre vole, res. Kt da bi 
mi vse odpadl, vsi problemi, ane. In sm kr 
učitlci neki odgovarjala, pa tko, se 
smejala, pa noben ni nč reku. Ker to je blo 
itak smešn, da jst odgovarjam. K drgač 
nikol nism in tko. In je blo to u redu in sm 
mela u lepem spominu, ane. Da je to fajn, 
če mal popiješ in da si pol vesel, ane. In da 
se pol usi drugi še smejijo in tko ne. K nek 
klovn, al kaj jst vem kaj, sm bla.  

Prva izkušnja z 
alkoholom je bila 
prijetna.  

Razvoj zasvojenosti 

       

6. 

To je blo u sedmem razredu. Al pa u 
osmem. No ampak pol vem, da sm na 
konc osmga pa že tko… fajn pila. Zdej, ta 
prehod se pa ne spomnm kako se je zgodil 
iz tega nedolžnega pa smešnega, da smo se 
smejal, ane, do tega da sm proti koncu 
osmga vem, da sm že tok pila, da so me 
tko, na pou mrtvo dam nosil. Da so me 
nesl… 

Vedno večkrat se ji je 
dogajalo, da se je napila 
do nezavesti in izgubila 
spomin. Drugi dan jo je 
bilo zaradi tega zelo 
sram. 

Razvoj zasvojenosti 

     

7. 

Šla sm popoldne po šoli u mesto, ane. So 
ble tm pač… Takrat je bil ta Koper, pa 
Šumi, pa Lipa, pa Lovc pa to ane. Pač nek 
tak krog sm mela, ane in tm smo prov šli 
sedet u gostilno in sm si… in smo si 
naročil pijačo. In vem, da sm bla že 
večkrat do konc osmga tok pijana, da so 
me nesl domov. Prov tko, nezavestno, da 
so me nesl in da sm že mela take scene 
recimo, da sm čist zgubila spomin, ane. In 
recimo da… recimo, da me je blo pol ful 
sram zarad tega ane.  

Razvoj zasvojenosti 
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8. 

Mešano. Mislm, z eno prjatlco vrstnico z 
istega razreda sva hodile v mesto, ane. To 
je bla kao glavna scena po šoli. Z 
avtobusom v mesto in po teh lokalih. Tm 
so se pa tud prdružl tko, mal starejši. Al pa 
velik starejši. Kukr je blo, ane. Ampak tko, 
če zdele pomislm, smo bli večinoma 
najstniki, tm petnajst do devetnajst recimo. 
Recimo, če je biu kdo devetnajst, je bil že 
blazno str. 

Na začetku, kot 
najstnica, je pila zunaj 
doma. Njena pivska 
družba je bila različne 
starosti; od vrstnikov, 
pa do starejših. 

Razvoj zasvojenosti 

       

9. 

Pol pa u bistvu sm prvi letnik še ful 
popivala. Pol sm pa nehala, zato k sm 
travo odkrila ane. Pol sm pa dolg časa 
travo kadila, ane. Trava mi je bla pa ful 
ušeč, zato k nism pa nobenih takih 
neumnosti počela, kt pr alkotu,ane. Niti mi 
ni blo slabo niti nč, pač. Bla sm zadeta, 
ampak ni blo tistih odklopov. Pa nobene 
scene nikol nism nardila. 

S pitjem alkohola 
preneha v prvem 
letniku, ko odkrije 
travo. Travo je imela 
raje kot alkohol, ker 
kadar je bila pod 
njenim vplivom, ni 
delal scen.  

Razvoj zasvojenosti 

       

10. 

Ker ko sm pila, sm pa kr ful scene delala, 
ane. Tko, take grozne. Tko da pol pa u 
bistvu, k sm bla triintrideset, sm spet 
začela pit, ane. Sm tko zaštekala, da mi 
paše ane. Da mam dost teh pomirjevalnih 
učinkov trave. Teh, ko u bistvu zatolčeš 
ane. Te k majo… hmmm… kako se že 
temu teče ammmm… no to… naming 
efekt (numbing effect, op.a) Pri 33. letu starosti spet 

začne piti, ker se 
naveliča 
pomirjevalnega učinka 
trave. 

Razvoj zasvojenosti 

     

11. 

K sm parkrat spila, mi je pa začel pa bit 
ušeč spet tist, da sm mal bl tko energična. 
Da mal bl, ane, isto k u osnovni šoli, 
ane… Tist občutek, da vn pridem. Da 
vauuuuu, ane, da nism tko zadržana pa vsa 
umirjena. Pa da vse umirjeno delam pa 
tko. Neka ta divjost, ane, mi je postala pa 
kr ušeč, tko.  

Razvoj zasvojenosti 
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12. 
In pol sm u bistvu takrat tri leta ful pila, 
ane, tko. Ampak res tist… vsak dan, ane. 
Nism bla zdej vsak dan totalka prbita, 
ampak pila sm pa čist usak dan. In to že 
zjutri. 

Alkohol začne vsak dan 
piti že zjutraj. Razvoj zasvojenosti 

       

13. 
Ne nism, ne u službo ne u šolo hodila. 
Doma sm bla, ane. Jst sm bla dvanajst let 
doma. K sm rodila, ane, sm pol dvanajst 
let doma ostala in takrat nism hodila sploh 
ne u službo ne nč. 

V obdobju, ko je vsak 
dan pila, ni hodila v 
službo; bila je mati in 
gospodinja.  

Odnos okolice in lastno 
doživljanje zasvojenosti 

       

14. 
Od triintridesetga pa do sedemintridesetga. 
Šter leta. Ampak tist sm res na orto, skoz, 
sej pravm, vsak dan, že od zjutri. 

Aktivno je pila štiri 
leta. Razvoj zasvojenosti 

       
15. Pa si žvela takrat s partnerjem? 

Ja, ja… 
Imela je parterja, s 
katerim je živela. Odnos okolice in lastno 

doživljanje zasvojenosti 
       

16. 
Usi so opazl, ane. Mislm, men alkohol res 
tko deluje, da to je nemogoče, da ne bi 
opazu. Ker sm totalno podivjana, ane. Vsi 
so opazl. 

Vsi so opazili, da 
prekomerno pije. Odnos okolice in lastno 

doživljanje zasvojenosti 

       

17. 

Še zdej recimo, kdr jst rečem, veš k sm jz 
alkoholičarka… Al pa mi alkoholiki, 
ane… pa on tko… m-neeeee… pa ti nis 
alkoholičarka. A veš? Še zdej ne vrjame, 
da sm. On sam misl, da pač jz... On je 
zmer tko reku, da jst ful rada vse 
dramatiziram, ane. 

Parter ni prepoznaval in 
priznaval njenih težav z 
alkoholom. Njeno pitje 
še danes minimalizira.  

Odnos okolice in lastno 
doživljanje zasvojenosti 

     

18. 
Njemu se na začetku še ni zdel, mislm… 
Njemu je blo vseen, tud če zjutri pijem. 
Sam da ne delam jst scen, ane. 

Odnos okolice in lastno 
doživljanje zasvojenosti 
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19. 

Nikol mi ni težil. Sam te izpadi so mu šli 
na živce, ane. Ker občasno me je pa pol 
tko zanesl, ane, da sm se ga tok napila, da 
sm sceno nardila. Al pa kej razbila. Al pa 
se s kom skregala. Al pa stepla,al pa… tko 
grozne… Mislm take stvari… mislm vidu 
si totalno, da je neki narobe z mano, ane.  
To ga je motl. Drgač pa niti ne. 

Partnerja njeno pitje ni 
motilo, motili pa ga 
njeni vedenjski  izpadi, 
do katerih je običajno 
prihajalo, kadar je bila 
pod vplivom alkohola. 

Odnos okolice in lastno 
doživljanje zasvojenosti 

       

20. 

Da je to pač, da če bi jst lohk čist mal pila 
ane, pa tko zmerno, tko kt on, bi blo vse u 
redu, ane. Ne razume, da jz bi, če bi lohk, 
ane. Pr men je pč res tista klasika, tko k se 
u AA-ju reče, ane, k enga spijem, je konc. 
Jst nimam več nadzora. In to je problem. 
Zato morm pač abstinirat u celoti, ane 

Njeni bližnji niso 
razumeli, da oseba 
zasvojena z alkoholom 
ne zmore nadzorovati 
svojega pitja.  

Odnos okolice in lastno 
doživljanje zasvojenosti 

       

21. 
Nemoč… nemoč totalna. Pa obup. Zlo 
močn obup. Da nč ne morm in da se ne 
morm vn zvlečt in da… nemoč. 

Zaradi svojega pitja se 
je počutila popolnoma 
nemočno. 

Razvoj zasvojenosti 

       

22. 

Hčerka. To je blo vedno, pr vseh mojih 
stvareh, je bla… je bil zlo močn moment. 
Ker, ko sm njo pogledala, tud če sm bla še 
u taki… K sm njo zagledala, me je vedno 
prizemljil, pa streznl. K sm se vidla u 
njenih očeh… 

Največ ji je, poleg 
alkohola,  pomenila 
hčerka. 

Razlogi za vključitev v 
program 

       

23. Ja, njo je pa ful motl. Ona je pa tud pol… 
ona je pa edina vedla, da ni u redu.  

Hčerko je njeno pitje 
zelo motilo. Odnos okolice in lastno 

doživljanje zasvojenosti 
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24. 

In edin ona je tko recmo res vedla, kok je z 
mano narobe, pa tko da sploh ni bla u AA-
ju, ne nč, pa je vedla, da tud bombon z 
alkoholom ne smem, ane. Tok je bla 
natančna, ane. K tud jst se nism spomnla, 
recimo, aha, mogoče pa jst ne smem 
bombona zarad alkohola al pa… Ona je pa 
takoj planla, ane. Ona je najbol vedla. Čist 
tist… po zdravi pameti. Je vedla, kaj se z 
mano zgodi, če pijem, ane. 

Hčerka je bila edina, ki 
je čutila in vedela, kako 
velik je pri njej problem 
z zasvojenostjo. 

Odnos okolice in lastno 
doživljanje zasvojenosti 

       

25. 

Ja velik sm… sm bla… to je blo men 
važn… sm bla in sem se trudla. Sem se, 
ampak, vedno mi je spodrsnl. Vedno me je 
odnesl. Vedno sem bla slabša, kot bi si 
želela. Vedno sm nardila neki tko, k nism 
u bistvu s tem zdej glih zadovoljna. Al pa 
k nism hotla. 

Čeprav se je zelo 
trudila, da bi bila dobra 
mama, ji to ni  
uspevalo.  

Odnos okolice in lastno 
doživljanje zasvojenosti 

       

26. 

Ja, vsi so vedel, d pijem. Ampak noben… 
Sej pravm, velik je pr ns tud tko, ane… Jz 
nism bla… Alkoholik si, če si tm pred 
merkatorjem, brez zob, fehtaš za pjačo, 
ane. Jst nism bla, ane. Jst sm bla vseen 
lepo oblečena, urejena, z lepo hišo, lepim 
avtom, lepim življenjem, ane. In pr men je 
to pol zgledal, da ga mal preveč žuram, ne 
da mam jz težave z alkoholizmom.  

Vsi okrog nje so vedeli, 
da prekomerno pije. 
Zaradi njene urejene 
zunanje podobe, pa tega 
niso prepoznavali kot 
problem. 

Odnos okolice in lastno 
doživljanje zasvojenosti 

       

27. 

Men tud sestra, k mi je zlo bliz bla in zlo 
vedla in kok pijem in use, pa sm ji 
povedala, da sm šla na AA, pa je rekla: a 
res, a tko je hudo, ja to pa jz nisem vedla, 
d je blo tko hudo. Pa me je… Ona me je 
res velikrat vidla totalka pijano. 

Da je zasvojena ni 
uvidla niti njena sestra, 
ki jo je velikokrat 
videla opito. 

Odnos okolice in lastno 
doživljanje zasvojenosti 
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28. 

Ampak sej pravm… Pr ns je bl tko, 
zunanje, ane. Če nimaš zunanjih znakov… 
Sej drugač pravmo, ane, tud u programu, 
da maš zunanjo pa notranjo 
neobvladljivost, ane. Zunanja 
neobladljivost… A poznaš kej korake? 
Priznali smo, da smo pred alkoholom 
nemočni in da je naše življenje postalo 
neobvladljivo. Prvi korak, ane. Ampak to 
ni šlo men nikol u račun, zato ker… Men 
je tko življenje blo obvladljivo, ane. Pač 
sm vse mela postlan. Ampak notranja 
neobvladljivost, ane… Tist, da maš 
napačno u bistvu perspektivo na vse stvari. 
Pa napačen pogled. Ta občutek za 
razmerja kva je pomembno, kva ni 
pomembno, napačno sliko o seb, napačno 
sliko o življenju, ane… da je na notr vse… 
kako bi rekla… napačno sestavljen 
notranji svet. 

Prišla je do spoznanja, 
da pri zasvojenosti niso 
pomembni le zunanji 
znaki zasvojenosti; 
večji problem 
predstavlja notranje 
doživljanje in 
čustvovanje 
zasvojenega 
posameznika.  

Odnos okolice in lastno 
doživljanje zasvojenosti 

       

29. 
Kako je blo to z Ruglom… a si bla najprej 
pri Ruglu…? Ne vmes sm bla. Sm že bla u 
AA-ju, pol sm šla pa še k Ruglu. 

Leto in pol je bila 
vključena v Rugljevo 
TS. V TS se je počutila 
dobro. Med 
programoma AA in TS 
izpostavi razliko v 
odsotnosti/prisotnosti 
avtoritete. 

O programu 

     

30. 

Jaaaaa… tud pr Ruglu je blo u redu. 
Mislm, jst sm mela dobro izkušno, ane. 
Sm pa u bistvu pol dojela par stvari, ane.  
Da sm jst iskala… Men je bil AA preveč 
abstrakten, ane. U AA-ju delaš sam tist, kr 
delaš sam, kar si sam izbereš. Delaš vse 
zarad sebe. Nobenga ni, k ti bo govoru, 
ane. Jst sm si u bistvu želela… jst sm si 
želela eno avtoriteto, enga k mi bo 
povedou, kaj nej delam, kako nej delam in 
pol bom pa u redu. 

O programu 
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31. 

Jst sm bla en let pa pou pr Ruglu, ane. U 
bistvu ful sm… še zdej… takrat sm nehala 
kadit, kr mi je en največjih dosežkov u 
lajfu. Res. To mi pomen neskončno velik 
in ne bi uspela drugač, tko pa sm. Ker je 
blo tm pač to pogoj in sm un dan, k sm šla 
k njemu, nehala. 

V času vključenosti v 
TS opusti kajenje, kar 
je Rugelj postavljal kot 
pogoj za vključenost v 
njegov program. 
Opustitev kajenja ji 
predstavlja enega 
največjih dosežkov v 
življenju. 

O programu 

       

32. 
Tečt sm začela, ane. To mi je tud ostal. Še 
zdej tečem, ane. Sicer ne tko, maratone pa 
to, ampak rada tečem. To mi je ena taka 
stvar… ta disciplina, al neki… To mi je 
ostal, ane, tm od Rugla. 

V Rugljevem programu 
je začela tudi redno 
teči. Tek ji še danes 
predstavlja 
razbremenilno 
dejavnost.  

O programu 

       

33. 
Drgač sm pa u bistvu pol, na koncu 
dojela… čez čs ane sm tko vidla;  
manjkala mi je duhovna komponenta.  

V TS je pogrešala 
duhovno komponento. O programu 

       

34. 

Js sm tko vidla pol na konc, recimo; ljudje, 
k so bli najbolj uspešni u programu pr 
njemu, ane, so največ pretekl, največ 
hribov osvojil, največ use to pa ne vem 
kaj, največkrat na dan seksal, ane… U 
bistvu sta pa kradla, ane. Za en par vem, 
da sta se prov z goljufijami preživljala. 
Ampak to ni, o tem se ni zdej to govoril, 
ane. To ni blo pomembn. Jst sm bla pa 
vseen že tok AA-jevka takrat, ane, da to 
me je šokiral, k sm to zvedla, ane. Pol en 
par, k jih je on predstavu na televiziji kot 
uspešno okrevan par, ane, je pol čez tri 
leta je šel on u zapor, k je vse tri hčerke 
njene  spolno zlorabljal, ane. On jih je pa 
dal na televizijo u polnočni klub kt primer 
urejenga para, ane.  

Vedno bolj se ji je 
zdelo, da Rugelj v 
okvirih svoje TS 
poudarja napačne 
vrednote.  

O programu 
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35. 

Nikol nismo niti govoril o tem recimo… 
kaj pa poštenost, kaj pa iskrenost, kaj pa 
duhovne vrednote ane… potrpežljivost… 
to… pomoč drugim, ane… Sam 
dosežkarstvo; kok knjig si prebrau, kok si 
preteku, kok tist, kok un, ane… zdej si pa 
uspešen, ane!  

O programu 

       

36. 

In tud Rugel je biu sam tak. Tle ni mogu 
dlje, ane. Zato, ker on je bil bog. On je bil 
bog. On je prišel daleč, ampak tle naprej 
pa ni mogu prestopit, ane. Zato ker… 
Nikol nismo o kkšnih teh duhovnih 
vrednotah govoril in to je pa mene začel 
motit. Poleg tega mi je takrat spontano 
enkrat pršlo tko, ane, d kva jst Rugla na 
najvišje mesto postavlam, a veš. K bog je 
pa več kt Rugl. Prov s temi besedami se 
mi je tko misel oblikvala: da Rugl ni bog, 
ane. Bog je več kt Rugl. 

Ustvarila si je mnenje, 
da Rugelj ne priznava 
Boga, ker je imel 
pravzaprav za boga 
sebe. To jo moti.  

O programu 

       

37. 

In takrt sm pol nekak bla zrela, da 
sprejmem program, kjer ni avtoritete, kjer 
mi noben ne bo povedal, kaj naj delam, 
kjer bom mogla sama poiskat svojga boga, 
svoje vodstvo. Notr u seb. Ne pa iskat 
zuni, kdo bo men povedu, kaj nej nardim, 
ane. 

V njej se pojavi potreba 
po vključenosti v 
program brez avtoritete 
in z večjim poudarkom 
na duhovnosti.  

O programu 

       

38. 

Tko da pol jz, ko sm v AA pršla, sm točn 
vedla, zakaj ga cenm, kaj mi je najvažnejš. 
Razumela sm, ane. Prej mi je blo pa to tko 
abstraktn. Kr neki se mi je zdel, da 
delamo. Kva pa jz vem kaj, ane… Nism 
bla zrela za to. 

Ko se vrne v AA, 
začuti, da je zdaj zrela 
za ta program, ki nima 
avtoritete.  

O programu 

       

39. To je bla pa višja sila, ane… tle se pa 
pozna. Verjame, da jo je do 

točke, ko se odloči 
poiskati pomoč zaradi 
svoje zasvojenosti 
pripeljala Višja sila. 

O programu 

     

40. 
In k je tok hudo, je tist bog čist ena taka 
uau... k prej pč to nism razmišlala. No 
ampak tud pol ne vem, če bi šla. Ampak 
tle je bla res višja sila a veš. 

O programu 
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41. 

Glih začela sm tle rihtat (pokaže prostor 
pred hišo, v kateri živi op. a.). Še tko, 
gradbena faza je bla, ane. In sm bla tok 
obupana, tist k sm vidla, da ne morem 
enostavno nč nardit, ane. Da vedno mi 
uide izpod kontrole in se napijem takrat, 
ko nočem, al pa zabluzim po cel teden ane. 
Pa recimo kkšne obveznosti spustim. Al pa 
kej čist pozabm. Itak, ane…  

O tem, da mora nekaj 
spremeniti začne 
razmišljati tudi zaradi 
spoznanja, da vedno 
težje obvladuje svoje 
življenje.  

Razlogi za vključitev v 
program 

       

42. 

In pol mi je dal ta urnik in tko na zadnji 
strani je bla ta naša molitvica: Bog daj mi 
sproščenost… In vem da ko sm vidla, k je 
vn potegnu in mi je dal, sm vidla tko takoj 
besedico bog In sm prov tist občutek 
dobila, tko:  sej res, sej je še bog, ane… K 
to se pa nikol nism spomnla… Mislm 
splooooh. To je res uno, k si tok obupan, 
da več… Kt če si bolan na smrt. Ko prideš 
do točke, k ti lohk sam še bog pomaga, 
ane.   

K programu AA jo 
pritegne spoznanje, da 
je Bog tisti, ki ji lahko 
pomaga. 

O programu 

       

43. 
Vem, da sm rekla, da mene ful zanima, 
zakaj sm jst taka. Zakaj? Jst sm hotla 
razumet. Pol mi je pa en reku: ja lej, 
bolana si, ane. 

Zasvojenost z 
alkoholom razume kot 
bolezen. 

Vzroki za zasvojenost 

       

44. 

To tud mene zlo zanima: zakaj mislš, da 
eni lahko ostanejo normalni pivci, tko kt 
recmo tvoj mož, drugi pa postanejo 
alkoholiki, pč ne morjo več nadzorvat? 
Kaj je razlog? Tega ne vem. Bolj je važn, 
ko vem, da mam to, kako žvet, da me ne 
bo to oviral u lajfu, ane. Zdej pa zakaj… to 
je pa tisoč teorij, ane.  

Ne pozna razlogov, da 
nekdo postane zasvojen 
in nekdo drug ne. Niti 
se ji to ne zdi 
pomembno.  
Pomembneje se ji zdi 
znati živeti z boleznijo 
odvisnosti. 

Vzroki za zasvojenost 

       

45. 
Men je všeč AA, k je tak res pragmatičn 
ane. Lej, pač ne veš točno zakaj, veš pa 
kakšno je stanje in kaj zdej nardit, da ko je 
stanje tako, da bo to laufal kljub temu, ane.  

AA ji zelo pomaga pri 
vztrajanju v abstinenci.  O programu 
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46. 

Ni potrebn razumet. Tko kt piše u naši 
knjigi: tud elektriko uporablaš, pa ne 
razumeš, kako deluje elektrika, pa točno 
vse, kako to pride, pa iz kje pa zakaj. 
Ampak veš pa, da je in znaš jo uporablat. 
Veš kako žvet in ti fuuuuul olepša 
življenje. Tko isto je AA. Pač ne veš, zakaj 
tko je, pa kako to deluje. Ampak lahko ti 
pa res ful olepša živlenje, če se naučiš, 
ane, kdaj je treba pržgt, kdaj ugasnt,  pa da 
se ne primeš, da te ne strese, ane. 

 O programu 

       
47. 

Ko si pršla u AA, si takoj začela 
abstinirat? Ja, takoj. Prvi dan. In nikol več 
nism pila.   

Po vključitvi v AA je 
takoj vzpostavila 
abstinenco. 

Vzdrževanje abstinence 
in recidiv 

       

48. 

Jst sm komi čakala. Jst sm sam čakala, da 
bi lahko nehala. Jst sm si tok želela nehat. 
Res. Men je blo tok mučno, da ti sploh ne 
znam povedat. Jst sm sam čakala, da bi 
neki, nečesa, česarkoli se lahko oprijela, 
da bi mi pomagal, ane. 

Zelo si je želela nehati 
piti. 

Razlogi za vključitev v 
program 

       

49. 

Veš kokrat se jz to sprašujem, veš 
kolkrat… res. Ne vem… Jst temu rečem 
višja sila, ne vem… ne znam povedat. In 
jz sm in tko, kar se tiče tega, da neke 
skupinske… te skupine za samopomoč… 
mi gre na živce, vse tko… Ni recimo, da bi 
to že biu moj stil, da bi jst u tem uživala. 
To je men groooozn, vse… Ne maram bit 
u večjih skupinah. Vse to mi gre na živce. 
To na mitingu pred vsemi govort. Men gre 
vse to na živce. Ampak neki je blo lepga u 
tem sistemu teh vrednot pa tacga načina 
dojemanja sveta. Jst sm se u bistvu zalubla 
u te principe, na katerih deluje. Recimo 
men je to Bog kakor ga vsak sam 
razume…  

Ne ve natančno, kaj je 
pripomoglo k temu, da 
ji ni več treba piti. V 
AA pa jo po njenem 
mnenju  pritegne Višja 
sila in pa AA-jevski 
način razmišljanja, 
delovanja in načina 
življenja.  

O programu 
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50. 

Pa jst sm šla pol u London pa na te 
mitinge, k so dejansko multikulturn folk, k 
maš ti vse, arabec, pa indijc, pa žid, pa 
komunisti, pa vsi se za roke držimo pa 
skupi zmolmo. Men je to… ne znam ti 
povedat, res… To je blo men… uau… a to 
res obstoja folk, k resno to jemlje in ne 
govori moj bog je boljši kt tvoj al pa… 
ane… Tok tolerantni ljudje. To, ane. Pa te 
principi, duhovni, da ti nardiš svojo 
moralno inventuro, da sebe popravlaš, ne 
druge… mislm… vsi te koncepti so men 
tko… Ma k bi pršla u eno oblubleno 
deželo. In k sm še vidla, da to folk resno 
jemlje in tko živijo, po tem sistemu in da 
ni nč zdej, kdo je pomembn, kdo ni 
pomembn, kdo je kaj… ne vem… ne znam 
povedat. Kot ena taka družba, k živi po 
principih,  k so men bliz, k jih jst 
zagovarjam. 

O programu 

       

51. 
Jst sm hodila na poljanca, k itak je u bistvu 
ena skupina, ampak je vsak dan miting. 
Večkrat na teden sm hodila. Pa tko sm se 
tud družla.Tle je folk ful hodu (pokaže na 
svoje stanovanje). Rabla sm to. 

Na AA-jevska srečanja 
je v začetku hodila zelo 
pogosto. Z AA-jevci se 
je družila tudi izven 
skupin.  

O programu 

       

52. 

Mene je groza recidivirat. Tko, ene 
parkrat, k sm na začetku sanjala, a veš, o 
tem ne, da sm nardila recidiv. Vem, da sm 
se enkrat zarad tega ceu dan jokala od 
groze, od tistga… Pa sej prej sm tisočkrat 
recidivirala, ane. A veš tist, da sm se 
odločla da nam, pa nism dva dni, pol sm se 
pa spet tok natoukla… in tist občutek 
poraza, ane… Tko, da tud po unih sanjah, 
k sm se sam spomnla… joooooj… un 
občutek… spet… spet sm use zajebala… 
Mislm, men je to tok grozn, da res… 
mislm… sam bejš stran od mene, ne mi 
sploh bliz dajat pijače! 

Recidivirala, odkar je v 
AA-ju ni, jo je pa tega 
zelo strah. Večkrat je 
sanjala da pije. Pred 
AA  je večkrat sama 
poskušala prenehati s 
pitjem, a ni bila 
uspešna. 

Vzdrževanje abstinence 
in recidiv 
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53. 

Psihične pa ja, ane. Tak globok obup, ane. 
Ko čutš, k enkrat dožviš tok globoko to 
črno jamo, ane… ma en vpliv name še 
zdej… Sej pravm… Jst k sam pomislm na 
to… Dej bejš stran… Mi ni pol težko niti 
it na miting niti nč od tega delat, kar 
delam. Pol si tud mislm, ane, sej tud to je 
posledica, da sm zdej AA-jevka, da žvim 
po teh principih. Po takih, za katerimi 
stojim, k jih odobravam, k jih… Tud to je 
posledica. Pozitivna. 

Alkohol ji je pustil 
hude psihične 
posledice. Nobena AA-
jevska aktivnost ji ni 
odveč, da le ostane 
trezna. 

Vzdrževanje abstinence 
in recidiv 

       

54. 
Jst tko včas gledam, da jst u bistvu nism 
mela nobenih smernic. Jst nism dobila u 
družini nobenih vrednot, takih s katerimi 
bi se jst strinjala, pa za katere bi mi blo 
vreden živet.  

Zdi se ji, da v njeni 
primarni družini ni bilo 
pravih vrednot.  

Vzroki za zasvojenost 

       

55. 

Pa bi lohk rekla, da je bil tud to razlog, da 
si pila… ne vem… neko pomanjkanje 
smisla? Al pa dolgčas? Ja… gotov. Vse. 
Jst sm mela vse napačne predstave o vseh 
stvareh, ane. To je ta notranja 
neobvladljivost, a veš… K nimaš ta pravih 
pogledov. Ne veš. Ne vidš dobr. Stvari, ki 
so mejhne, se ti zdijo velike. Stvari, ki so 
velike, se ti zdijo mejhne. Tko… notranja 
neobvladljivost. Drgač na zun noben ni 
nikol vedu. Jst sm mela krasn lajf; potvala, 
lepo hišo, lep avto, delala sm kar sm hotla, 
moj je bil prjazn, ni pil, ni me tepu, ni me 
varal… Ampak Bog ni mel u mislih tacga 
živlenja zame. Jst sm si tacga izoblikvala, 
ker to je kao kul, to je fajn, to je varno. 
Blo je pa tok brez veze, da sm na konc 
rekla raj crknem, kt da še naprej tko žvim. 
In takrat je pršla pomoč. Prov k sm bla tok 
na konc, da sm si res rekla raj crknem, kt 
pa da še naprej tkole žvim… 

Meni, da je v 
zasvojenost zapadla 
zaradi dolgčasa in 
pomanjkanja smisla v 
življenju. 

Vzroki za zasvojenost 
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56. 

V AA-ju je pa folk, k res dela neko to 
moralno samoinventuro u programu. In je 
to resna stvar, ki jo resno delaš z 
mentorjem in se to čist resno vzame, ane. 
Al pa značajske hibe, ane. Da jih poiščeš 
in da jih prov čist zares odpravlaš. In da 
zato nisi nč ne vem zdej kaj. Sam navadn 
človk si, k po tem žviš. Anonmen. Nč nis 
ti zdej junak, pa hitr knigo napisat o tem, 
pa ne vem kaj še vse, ane. AA je en tak lep 
model, k je men zlo na kožo pisan. Kt da 
sm to celo življenje iskala. 

Program AA ji 
predstavlja vodilo za 
življenje in ji življenje 
tudi osmišlja. 

O programu 

       

57. 

Zdej mam s.p. Zdej maja bo eno leto. Prej 
sm bla dve leti brez službe. Isto sm eno 
tako potezo nardila, da sm šla iz službe 
stran, kjer nism hotla bit. Prov stran sm 
šla, ker je že začenjal bit isto, kt je pr men 
stara navada; k sm zarad varnosti nekje k 
nočm bit. In pol sm zbrala pogum in sm 
šla stran. In pol sm že skor čist zabluzila, 
tko, kva bo… mela sm mal prihrankov, 
ampak tist, k je blo že čist na konc, se mi 
je pol spet… višja sila… To se naučiš pol 
nekak zaupat. A ne, da u naprej vem kako 
bo, ampak uno… korak po koraku. In 
vedno so rešitve take, ki si jih ne bi mogu 
spomnt niti u najbolj divjih sanjah, a veš. 
K prov veš, da je višja sila. 

Danes živi mirno in 
urejeno življenje. Trdno 
verjame v Višjo silo.  

O programu 

 


