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POVZETEK 

 

Slovenija je po porabi alkohola na osebo v samem vrhu evropske lestvice. Alkohol je lahko 

dostopen in dokaj poceni. Pitje alkohola v Sloveniji predstavlja tradicijo, ki je ni moč 

izkoreniniti, zato ne preseneča dejstvo, da je tudi med mladimi zelo razširjen. Mladi 

večkrat po njem segajo prav z namenom opijanja. 

 

Diplomska naloga je sestavljena iz empiričnega in teoretičnega dela. V teoretičnem delu je 

predstavljeno obdobje mladostništva, značilnosti alkohola, njegove zlorabe, ter sindrom 

odvisnosti od alkohola. Temu sledi poglavje, ki se osredotoča na uţivanje alkohola med 

mladimi, kar predstavlja enega temeljnih problemov sodobne druţbe, saj alkohol zavira 

zdrav razvoj in onemogoča produktivno prihodnost mladine. Opisana sta tudi teoretični 

model zdravstvene nege po Hildegard E. Peplau in preventiva na področju problematike 

alkohola, saj v njej leţi ključ do zdravega ţivljenja. V empiričnem delu je prikazan odnos 

mladostnikov do alkohola. Raziskava je bila opravljena junija 2009 na Osnovni šoli Muta. 

Zanimalo nas je, v kakšnem obsegu osnovnošolci uţivajo alkohol ter če se zavedajo 

posledic in nevarnosti, ki jih prinaša njihovo početje. Uporabljena je deskriptivna metoda 

dela in anonimni vprašalnik. Rezultati so obdelani in prikazani s pomočjo grafov. 

Ugotavljamo, da mladostniki ţe zgodaj segajo po alkoholu in da jih je veliko ţe bilo opitih. 

Preverjali smo tudi učinkovitost Zakona o omejevanju porabe alkohola in ugotovili, da ni 

dovolj učinkovit, saj mladostniki skorajda brez teţav pridejo do alkohola. Visok je tudi 

deleţ mladostnikov, ki iščejo hitro sprostitev in se namensko opijajo. Nadalje ugotavljamo, 

da mladostniki niso dovolj obveščeni o negativnih posledicah uţivanja alkohola, zaradi 

česar bi morali okrepiti zdravstveno vzgojno dejavnost na tem področju. 

 

 

 

 

Ključne besede: alkohol, alkoholizem, mladostniki, preventiva, medicinska sestra, 

zdravstvena vzgoja. 
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ABSTRACT 

 

According to the amount of alcohol consumation Slovenia is on the top of the european 

scale. The alcohol is reachable everywhere and it is quite cheap. Drinking alcohol in 

Slovenia represents a part of a tradition that cannot be eradicated, so the fact that alcohol is 

very wide-spread among the youth is no surprise. The young often drink it with the 

purpose of being drunk. 

 

My diploma contains two parts: an empirical and a theoretical part. In the theoretical part 

the period of adolescence, the features of alcohol, its abuses and the sindrom of addiction 

are represented. After that follows a chapter that focuses on consumption of alcohol among 

youth, which represents one of the basic problems of today's society as alcohol is blocking 

the healthy development and disables the productive future of the youth. It contains also a 

description of the theoretical model of  nursing care adapted from Hildegard E. Peplau and 

prevention on the field of alcohol problems in which the key to healthy life lies. In the 

empirical part the relation of the youth to alcohol is represented. The investigation was 

made on the primary school Muta in June 2009. I was wondering in what range the 

primary school children are drinking alcohol and if they are aware of the consequences and 

risks that their actions are causing. I used the descriptive working method and an 

anonymous questionnaire. I processed and represented the results with the help of charts. I 

found out, that the youth's reach after alcohol very early and that many of them were 

already drunk. I also checked the efficiency of the institution for limited consumption of 

alcohol and the result was that it is not efficient enough because the young get alcohol 

almost without any problems. The percentage of youths that are looking for a fast 

relaxation and are intentionally drunk is very high. Further on I found out that the youths 

are not informed enough about the negative consequences of alcohol consumption, thus the 

medical educational branch on this area should be enhanced. 
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1 UVOD 

 

Alkohol je najverjetneje prva droga, ki se jo je človek naučil pridobivati. Po nekaterih 

podatkih ljudje alkohol uţivajo ţe več tisoč let. Pitje alkoholnih pijač je močno zakoreninjeno 

v naši zgodovini in kulturi. O alkoholu, predvsem vinu, so pisali ţe umetniki v Starem Egiptu, 

Grki in Rimljani. Slovenija je geografsko, ekonomsko in gospodarsko naklonjena proizvodnji 

in potrošnji alkohola, zato pitje dojemamo kot zakonito upravičeno in predvsem prijetno 

opravilo. Tudi spekter razlogov za uţivanje alkoholnih pijač je razmeroma širok. Alkohol se 

pije ob praznovanjih, doma, v sluţbi, zaradi mraza, vročine itd. (Ţidanik, 2007, str. 12). 

 

Alkohol je psihoaktivna legalna droga, ki deluje uničujoče na človekovo telo, duh in okolje. 

Zavira delovanje osrednjega ţivčnega sistema, pomaga uravnavati stres, bolečino in 

razpoloţenje ter vpliva na nastop evforije. Močno vpliva na naše vedenje in počutje. Ljudje, 

mladi pa še tem bolj, pa dojemajo alkohol predvsem s pozitivnih vidikov, čeprav v resnici 

zamegljuje sposobnosti in presojo. Ljudje, ki so nekaj spili, imajo večjo moţnost, da 

povzročijo prometno nesrečo, laţje pa jih je tudi prepričati v dejanja, ki jih pozneje obţalujejo. 

Dolgoročno pa prekomerno uţivanje alkohola povzroča odvisnost in s tem tudi telesne okvare 

in socialni propad (Prijatelj, 1992, str. 3). 

 

Mladostniško obdobje je obdobje zorenja in oblikovanja osebnosti. Mladostnik preizkuša 

svoje okolje in omejitve, ki mu jih ta postavlja. Še posebej so mu privlačne stvari, ki v sebi 

nosijo simbol odraslosti. Eden izmed simbolov odraslosti je alkohol. V adolescenci se poveča 

moţnost tveganih vedenj, med njimi tudi prekomerno uţivanje alkohola. Mladi in alkohol sta 

besedi, ki nikakor ne bi smeli biti skupaj. Vendar pa vse pogosteje slišimo, kako se mladi 

opijajo z alkoholom in tonejo v prezgodnjo smrt. Današnji pojav pitja med mladimi je v 

zgodovini človeštva nov. Zavedati se moramo, da so otroci in mladostniki bolj dovzetni za 

škodljive učinke alkohola kot odrasli, saj se njihovo telo in duša še razvijata, alkohol pa ta 

razvoj moti in upočasnjuje. Mnoge raziskave dokazujejo, da se verjetnost odvisnosti od 

alkohola veča z zgodnejšim pričetkom pitja alkoholnih pijač. Mlade bi bilo zato treba 
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usmerjati v koristno izrabo prostega časa in jih zaščititi pred destruktivnimi učinki alkohola 

(Ramovš in Ramovš, 2007, str 16). 

 

Potrebno se je zavedati resnosti in zakoreninjenosti tega pojava v naši druţbi. Uspešno 

preprečevanje se začne v druţini, z razvijanjem pravilnega odnosa do alkohola. Veliko pa 

lahko postori tudi drţava. Leta 2003 je bil sprejet Zakon o omejevanju porabe alkohola, ki naj 

bi oteţil mladoletnim osebam dostop do alkohola, vendar pa se ga vse prevečkrat ne upošteva 

dosledno. Zdravstvo lahko mnogo doseţe na področju promocije zdravja in zdravstvene 

vzgoje ljudi. Z zdravstvenim vzgajanjem posameznika ali skupine učimo krepiti, ohranjati in 

uveljavljati zdravje. Ključ do uspešne zdravstvene vzgoje leţi v dobro načrtovani in 

sistematični zdravstveni vzgoji v najzgodnejših letih, saj ima zgolj informiranje velikokrat 

prav nasproten učinek. Tukaj se pokaţe izredno pomembna vloga medicinske sestre, ki mora 

ozaveščati javnost in biti vzgled (Hoyer, 1995, str. 4). 
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2 ADOLESCENCA 

 

Adolescenca označuje dramatične spremembe in prilagoditve. Je zaključeno obdobje 

posameznikovega razvoja k intelektualni zrelosti, čustveni uravnoteţenosti, končni vrednostni 

usmeritvi, socialni vključitvi in ekonomski neodvisnosti. Obsega mentalni, čustveni, socialni 

in telesni razvoj. Svoj izvor ima beseda v latinskem glagolu adolescare, ki pomeni dorasti, 

dozoreti. Pojem adolescence, lahko tako opredelimo kot zorenje otroka v odraslo osebo in ga 

ne moremo enačiti s puberteto, ki jo lahko opredelimo kot skupek bioloških in anatomskih 

sprememb, zaradi katerih telo otroka postane odraslo in sposobno reprodukcije (Zupančič in 

Justin, 1991, str. 141). 

 

Lahko bi rekli, da se adolescenca začenja s puberteto. Mladostniki so dandanes dobro poučeni 

o puberteti, njenih znamenjih, spremembah, ki jih čakajo. Pri dekletih se puberteta začne prej 

kot pri fantih. Nanjo jih opozorita prva menstruacija in rast dojk. Mladostniku pa se podaljšajo 

roke in noge, spremeni se mu glas. Prihaja do strahov, kako obvladati svoja čustva in 

razmišljanja, če ne zmorejo niti svojega telesa (Kastelic in Mikulan, 2004, str. 29). 

 

V preteklosti je bil prehod v odraslo dobo hiter, saj so morali mladostniki ţe hitro sprejemati 

naloge odraslih in si sami omogočiti preţivetje z različnimi deli (pastirji, pestunje, rudarska 

opravila). Zanimiv je tudi prehod v odraslost pri primitivnih kulturah, ki se je izvedel s tako 

imenovanimi iniciacijskimi obredi, ki so omogočali prehod včasih kar v enem dnevu. Dekleta 

so postala odrasla ob prvem perilu, mladeniči pa so morali ujeti prvo ţival. V veliki meri je 

pot posameznika določal njegov rod ali socialno premoţenje. Ob koncu telesnega in spolnega 

zorenja je takoj sledila vključitev v ekonomsko ţivljenje druţbe. Dandanes se je podaljšal 

proces osamosvajanja mladih. Mladostnik mora spoznati pomen raznovrstnih socialnih 

razmerij in se soočiti z zapletenim sistemom vrednot (Kastelic in Mikulan, 2004, str. 29). 

 

Adolescenčni razvoj ne poteka enakomerno. Pojavljajo se vzponi in padci. Posameznik je 

telesno zrel, okolje pa od njega pričakuje odraslo vedenje. Razvija se osebnostno, socialno in 
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duševno ter postopoma postaja odrasla samostojna oseba. Pogosto je mladostnik zaradi 

pomanjkanja izkušenj in teţav pri čustvenem ter socialnem prilagajanju neuravnoteţen in 

nedosleden. Obnaša se zdaj samozavestno in agresivno, nato pa zbegano in malodušno. Loteva 

se tudi novih dejavnosti, saj išče nekaj, na čemer lahko preizkusi svoje sposobnosti in kar 

lahko sprejme za svoje. Pomemben dejavnik je občutenje lastne vrednosti, ki se gradi 

predvsem z zunanjo podobo, ki mora čim bolj ustrezati idealom njegovih sovrstnikov. Ţe v 

zgodnjem obdobju se mladostniki v skupini poenotijo glede oblačenja in zunanjega videza. V 

poznejših obdobjih pa sledi poenotenje na ravni stališč in vrednot (Kastelic in Mikulan, 2004, 

str. 30). 

 

V mladostništvu torej človek postopoma dozoreva in se sooča z različnimi razvojnimi 

nalogami, ki mu pomagajo pri razvoju v samostojno osebo. Razvije kritično razmišljanje in s 

tem nov odnos do drugih, kar lahko na dan privede očitke o uporništvu in problematičnosti, saj 

je njihova razlaga večinoma »črno-bela«. Vedno bolj se z razvojem mladostnika razvija tudi 

sposobnost abstraktnega mišljenja (Zupančič in Justin, 1991, str.142). 

 

Mladostnik ni več otrok in je v določeni meri ţe sam sposoben poskrbeti zase, vendar je še 

vedno čustveno in denarno odvisen od staršev. Nadzor staršev močno potrebuje, čeprav si tega 

noče priznati Velikokrat je do njih odklonilen. Pogosteje se takšno vedenje vzpostavi v 

druţinah, kjer starši ne upoštevajo otrokove osebnosti in imajo izredno visoka pričakovanja. 

Manevrski prostor staršev je takrat zelo ozek. Izbirati morajo med upoštevanjem zahtev 

adolescenta ali pa nepriznavanjem njegove ţelje po avtonomiji (Forget, 2002, str. 70). 

 

Celotno obdobje adolescence traja od enajstega do triindvajsetega leta. Kronološko pa je lahko 

razdelitev sledeča: 

 ▪ adolescenca ( 11/12–20/23 let), 

 ▪ predadolescenca ali predpuberteta ( 11/12–13/14 let), 

 ▪ zgodnja adolescenca ali puberteta ( 13/14–17/18 let), 

 ▪ pozna adolescenca ali doba mladeništva (17/18–20/23 let). 
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Ob koncu adolescence naj bi bil posameznik intelektualno zrel in čustveno uravnoteţen, 

obvladal naj bi abstraktno mišljenje in si vzpostavil trdne socialne vezi. Pomembno je tudi, da 

se sprijazni s svojo telesno zgradbo in si oblikuje sistem vrednot (Ţupančič in Justin, 1991, str. 

145). 

 

2.1 Razvojne naloge adolescence 

 

Adolescenca je obdobje številnih sprememb za mladostnika in njegovo druţino. Spremeni se 

čustven odnos do staršev, razume in začne obvladati spolne in druge nagone, odloči se za 

poklic in razvije vrednote, odnose in stališča do temeljnih ţivljenjskih vprašanj. Med 

procesom razvoja osebnosti si mladostnik poišče svoje vzore (pevci, športniki) in se lahko 

začne upirati merilom staršev (Smith, 1992, str. 54). 

 

Po Kastelicu (2004) naj bi mladostnik izpolnjeval naslednje razvojne naloge: 

  ▪ razvil identiteto, 

  ▪ vzpostavil avtonomnost, 

  ▪ vzpostavil odnos do spolne vloge, 

  ▪ se odločil, kaj bo v ţivljenju počel. 

 

Prva sporočila o lastni identiteti dobimo od staršev. V adolescenci pa postane najpomembnejša 

druţba vrstnikov, ki določa, kdo smo in kako se naj vedemo. Pripadnost določeni druţbeni 

skupini se kaţe v načinu oblačenja, pričeski, govoru, glasbi itd. Za zgodnje obdobje 

adolescence, ki vključuje srednješolska leta, je značilno niţje samovrednotenje in precejšen 

konformizem, ki se nanaša na koordinacijo med posameznikom in okoljem. Lahko rečemo, da 

je sebstvo v tem času sestavljeno iz »pravega sebstva«, ki ga mladostnik skriva, in »fasade«, ki 

jo kaţe drugim. Zaradi moţne druţbene neustreznosti subjektivnega realnega sebstva in 

njegovega odstopanja od ustaljenih standardov vrednotenja se pojavi tudi samoobtoţevanje. V 

odnosu do druţbe pa je najpomembnejše prizadevanje za izpolnjevanje lastnih interesov in 
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izpolnitev pričakovanj drugih. Samozavedanje in samokontrola se najbolj razvijeta v pozni 

adolescenci. Poudarek ja na motivacijskem vidiku sebstva (Zupančič in Justin, 1991, str. 143). 

 

Mladostnik je izpostavljen številnim dilemam, ki spremljajo njegov razvoj. Lahko jih reši 

uspešno in izoblikuje pozitivno samopodobo ali pa se pojavijo teţave na naslednjih področjih: 

 ▪ problem intimnosti (strah pred njo ali pretirano iskanje), 

 ▪ problem časovne perspektive (sposobnost za načrtovanje), 

 ▪ problem delavnosti (mora se naučiti biti ustvarjalen, drugače je nezainteresiran), 

 ▪ ustvarjanje negativne identitete (po navadi zaradi ţelje po neodvisnosti) (Kovačev,  

          1997, str. 62–72). 

 

Avtonomnost pomeni spremembo med odnosih v druţini. Mladostniki prevzemajo 

odgovornost zase in se postopoma osamosvajajo, kar je večkrat boleče za starše. Ti mnogokrat 

vzbujajo slabo vest, kar lahko spodbudi prikrito agresijo in uporništvo. To se še posebej kaţe v 

zgodnji adolescenci, ko je mladostnik še bolj nepredvidljiv ter ne zna preloţiti svojih ţelj na 

kasnejši čas (Kastelic in Mikulan, 2004, str.29). 

 

Telesno dozorevanje in spreminjanje prisili mladostnika, da se neizbeţno sreča s svojo 

spolnostjo. Spolno vlogo izoblikujejo njegove telesne in čustvene značilnosti. Velik vpliv pa 

ima tudi stališče druţbe do spolov in način druţinskega ţivljenja. Razvoj spolne identitete je 

tesno povezan s samospoštovanjem, zato lahko pomanjkljiva spolna vzgoja, posmeh ali 

neprimeren odnos odraslih povzročijo resne konflikte in odpor do lastne spolnosti. Za našo 

kulturo je bilo dolgo časa značilna nedotakljivost tega vprašanja. Danes pa prevladuje poplava 

različnih informacij o spolnosti, ki mladostnika pogosto zmedejo ali uţalijo. Mnogi 

mladostniki ţe zgodaj opaţajo spremembe in iščejo razlago zanje, zato se moramo znati z 

njimi odkrito in brez sramu pogovoriti (Kastelic in Mikulan, 2004, str. 30). 

 

Adolescenca je čas, ko začne mladostnik bolj sistematično načrtovati svoj čas. Začne razvijati 

lastne interese. Iz lastne ţelje prebere prvo knjigo, začne se zanimati za šport, računalništvo, 

tuje jezike itd. Oblikuje odnos do dela in ustvarjalnosti, ki naj bi se kasneje zrcalil v poklicni 
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izbiri. To je večkrat teţko, saj zahteva precej delovne discipline in prizadevanja. Večkrat se 

dogodi, da mladostniku zaradi zahtevnih šolskih obveznosti zmanjkuje časa za prijetno 

dejavnost prostega časa, čemur sledi nezadovoljstvo s samim sabo ( Tomori, 1994, str. 92). 

 

2.2 Vloga družine, vrstnikov in šole 

 

Vsakdo ve, kaj je druţina, saj leta in leta preţivimo v njenem zavetju. Od nje dobimo 

dragocena darila kot tudi največja razočaranja. Lahko rečemo, da je druţina sistem z notranjim 

dogajanjem, ki je ves čas v stiku s svojim okoljem. Odvisna je od socialnih in ekonomskih 

faktorjev, hkrati pa jo označujejo notranji odnosi. Od druţine so odvisne prve vrednostne 

ocene človeka o sebi in vrednotah nasploh. Ne glede na starost nosimo druţino v sebi. Ostaja 

nam v obliki sporočil, ki smo jih dobivali o sebi in svetu. Druţina je vedno bila in bo bojišče 

in pribeţališče, prostor za intimno izraţanje sebe, za povezovanje generacij in spolov ter 

prostor za rojevanje in umiranje (Ščuka, 2007, str. 189). 

 

Druţina je vključena v širši socio-kulturni prostor, katere del je sama. Druţina je medij, prek 

katerega se otrok srečuje s svetom. Obdaja jo nekakšne vrste membrana, prepustna v obe 

smeri. Druţina varuje, omogoča določeno avtonomijo in svobodo, hkrati pa prek nje prehajajo 

zunanje spodbude. Omogoča tudi nasproten tok, iz druţine v okolje (Tomori, 1994, str. 93). 

 

Nobena druţina ni popolnoma idealna. Vsaka ima tako svoje srečne in lepe kot tudi ţalostne in 

neuspešne trenutke. Kadar govorimo o druţini, ki na ustrezen način opravlja svoje naloge, 

uporabljamo izraz funkcionalna druţina, ki mora po Tomorijevi (1999) izpolnjevati naslednje 

naloge: 

 ▪ dajati članom moţnost zaupanja vase in v druge ljudi, 

 ▪ pomagati posamezniku zgraditi ustrezen vrednostni odnos do sebe, drugih in sveta, 

 ▪ naučiti posameznika navezovati pomembne čustvene odnose in razvijati bliţino, 

 ▪ omogočati razvoj avtonomije (samostojnega razmišljanja), 

 ▪ naučiti posameznika razvijati komunikacijske spretnosti, 
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 ▪ naučiti posameznika prisluhniti svojim čustvom, 

 ▪ dajati vzglede, napotke, 

 ▪ seznaniti posameznika z okoljem in njegovimi zakonitostmi, 

 ▪ učiti posameznika, kako reševati stiske in jih obvladati, 

 ▪ uriti posameznika v prevzemanju odgovornosti, 

 ▪ učiti propadanje posameznika večji skupini. 

 

Mnoge druţine pa svojih funkcij na posameznih področjih ne opravljajo dovolj učinkovito. Za 

to, da druţina ni funkcionalna, so številni vzroki, ki imajo večinoma svoj izvor v neustreznih 

ţivljenjskih razmerah. Teţjim ţivljenjskim razmeram po navadi sledijo neizpolnjene čustvene, 

razvojne in socialne potrebe članov. Veliko breme predstavljajo tudi nerešene teţave staršev, 

kot so alkoholizem, duševne motnje in stalni pritiski. Tudi neustrezna delitev vlog, ki se 

pojavlja v alkoholnih druţinah, kadar otrok prevzame vlogo starša, je lahko kriva za 

nefunkcionalnost druţine (Tomori, 1999, str. 94). 

 

Deleţ druţine pri oblikovanju odnosa do alkohola je izredno velik, saj mladostniku prav starši 

posredujejo prve informacije in izkušnje s svojim vedenjem. Zato je nujno, da so otrokom 

dober vzgled. Na ţalost pa se starši premalo zavedajo, koliko vzgojnih sporočil povzemajo 

njihovi odraščajoči otroci iz njihovega vedenja in navad. Preko staršev mladi opazujejo kdaj, 

koliko in kaj se pije. Z reakcijo na mladostnikova prva raziskovanja v tej smeri pa prevzemajo 

vlogo modelov in usmerjevalcev (Tomori, 1994, str. 95). 

 

Alkohol in kajenje sta pri nas vsesplošno razširjena, zato ni naključje, da otroci in mladostniki 

vse pogosteje in vedno bolj zgodaj segajo po njiju. Obstaja več različnih tipov odzivanja 

druţin na zlorabo drog pri mladostniku. Mnogi starši se odzovejo popolnoma neprimerno. 

Zaradi strahu povsem ohromijo in čakajo, da bo mladostnik sam prebrodil teţave. Drugi 

reagirajo pretirano. So panični in agresivni. Tretji model pa je tisti, ki otroka vleče v odvisnost 

od druţine in s tem ogroţa otrokovo osamosvajanje. Takšni odzivi imajo svoj izvor v 

pomanjkljivem poznavanju tako legalnih kot ilegalnih drog (Čebašek Travnik, 2003, str. 54). 
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2.2.1 Vzgoja in privzgajanje vrednot 

 

Ena najpomembnejših in najteţjih nalog vseh staršev je vzgoja. Veliko staršev se orientira po 

svojih starših ali pa ubere popolnoma nasprotno pot. Vzgoja močno vpliva na otrokov razvoj 

in njegove ţivljenjske odločitve. Druţina je osnovna celica, katere člani so čustveno povezani 

in so si zato vedno pripravljeni pomagati. Zato je zelo pomembno krepiti čustvene vezi med 

otroki in starši in otrokom neprestano vcepljati, kaj je dobro in kaj slabo. Treba je postaviti 

pravila in jih dosledno izvajati, saj vzgoja brez omejitev pušča otroka samega. Omejitve naj 

bodo jasne, vendar tudi ne preveč toge, z moţnostjo občasnih izjem. V primeru kršitev morajo 

biti posledice popolnoma jasne (Bohinc,1995, str.12). 

 

Druţina ima kot posrednik kulturnih vrednot in sporočil prejšnjih generacij velik pomen za 

osebni razvoj in socializacijo otrok. Njeno ţivljenje uravnavajo vrednote, značilne za določeno 

kulturo. Otrokom dajejo oporo in potrebno moč, da rečejo ne, kadar so pred skušnjavo, saj so 

prepričani v pravilnost svojih odločitev. Pri privzgajanju druţinskih vrednot zaseda 

najpomembnejše mesto odprta komunikacija. Kljub temu pa nobena komunikacija ne koristi, 

če starši niso dober vzgled. Velik pomen ima tudi enotnost besed in dejanj, saj otroci zelo hitro 

začutijo, kdaj starši z določeno gesto odobravajo škodljivo početje in kdaj ne (Kastelic in 

Mikuplan, 2004, str. 39). 

 

Sedanja generacija doţivlja predvsem druţbeno in ekonomsko krizo, padec standarda in 

negotovo prihodnost. Izgublja se zaupanje v druţbo. Posledično se je spremenila vzgoja. 

Starševska avtoriteta je vedno manj priznana in mladi si jemljejo več svobode pri izbiri svojih 

stališč in vrednot. Vrednote so odgovor na vprašanje, katerim predmetom, pojavom, 

dejavnostim in poloţajem daje posameznik prednost. Hkrati pa so nekaj abstraktnega, so 

nekakšni posplošeni cilji, h katerim teţimo. Usmerjajo nas k dejavnosti in močno vplivajo na 

naše ravnanje v konfliktnih situacijah. Med vrednotami vlada hierarhija pomembnosti. Vsak 

posameznik ima izoblikovan svoj poseben vrednostni sistem (Kastelic in Mikuplan, 2004, str. 

39). 
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2.2.2 Pomen pogovora o uživanju psihoaktivnih substanc 

 

Starši so najpomembnejši odrasli vzorniki za otroka. Do njega čutijo starševsko ljubezen in so 

zanj pripravljeni storiti več kot kdorkoli drug. Pomembno je, da je otrok pripravljen na 

realnost in se zna soočati s problemi, ki ga obkroţajo, zato je bistveno, da se znajo starši z 

otrokom pogovoriti in ga opozoriti na nevarnosti, ki ga obkroţajo, saj bo le tako znal ustrezno 

reagirati (Kašnik Janet, 2006, str. 2). 

 

Raziskave kaţejo, da je vpliv staršev glavni razlog, da mladi ne uporabljajo psihoaktivnih 

substanc, zato je nujna vzpostavitev dobrih medsebojnih stikov. Vsak dan si je treba vzeti 

nekaj minut in se pogovarjati o teţavah in izzivih. Pri tem je treba paziti, da se upoštevajo 

otrokova čustva, četudi se včasih zdijo pretirana. Treba je pokazati zanimanje in aktivno 

poslušati ter tudi postavljati vprašanja. Če staršem uspe z otrokom odprto razpravljati o 

vsakdanjih dogodkih, je verjetnost, da se bo na nanje obrnil v resnejših zadevah, toliko večja 

(Kašnik Janet, 2006, str. 8). 

 

Pogovor je torej bistvenega pomena za preprečevanje odvisnosti. Dandanes se starost, pri 

kateri se otroci srečujejo z ilegalnimi in legalnimi psihoaktivnimi substancami zniţuje, zato se 

je treba z njimi ţe zelo zgodaj pogovoriti o tej problematiki. Predšolskih otrok (3–5 let) še ne 

moremo učiti dejstev o alkoholu, lahko pa jih učimo odgovornega obnašanja, jih navajamo na 

samostojnost in jim razloţimo, da so nekatere pijače samo za odrasle. Pri osnovnošolskih 

otrocih (7–9 let) moramo ţe konkretno načeti pogovor o alkoholu in drogah, vendar se mora 

le-ta navezovati na konkretne dogodke in ljudi. Paziti moramo, da otroka nevede ne napeljemo 

k poskušanju alkoholnih pijač. Za to obdobje je značilno, da so otroci preveč zaupljivi, zato 

jim moramo povedati, da odrasli ne počnejo vedno dobrih stvari in da ne smejo vsakomur 

zaupati. Pri otrocih, starih od 10 do 12 let, je pomembno, da znajo reči ne, saj so ta leta 

odločilna, če bo začel otrok psihoaktivne substance okušati. Najpomembneje je, da vedo, da je 

uţivanje psihoaktivnih substanc prepovedano. V zgodnji adolescenci (13–14 let) se začne 

starševski vpliv zmanjševati in mladostniki se spreminjajo. Pestijo jih pomanjkanje 

samozavesti, teţave s starši, v šoli in ljubezni. Vsem tem teţavam prisostvuje neka notranja 
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napetost, ki je posledica tako osebnostnega razvoja kot tudi hormonskega dogajanja. Ţelijo si 

dobrega počutja in če ga ne morejo doseči, večkrat seţejo po psihoaktivnih substancah. 

Čustvena podpora in vzorno obnašanje staršev sta v tem obdobju nuja. Starši morajo postaviti 

jasna pravila in pričakovanja ter kazni ob kršitvi le-teh. Nujen je nadzor nad mladostnikovimi 

dejavnostmi in poznavanje prijateljev. Skupno je treba preţivljati prosti čas in se z 

mladostnikom odkrito pogovarjati, saj bo le tako prepoznal problematične situacije in se bo 

znal svojim sovrstnikom upreti. Otrok mora v tem obdobju poznati razlike med psihoaktivnimi 

substancami, njihove učinke na duševnost in delovanje telesnih funkcij. V kasnejših obdobjih 

mladostnik ţe začne s starši aktivno razpravljati o svoji prihodnosti, vendar je še vedno 

prisotna ţelja po pripadnosti določeni skupini, ki bo vplivala na njegovo vedenje. Treba je 

nadaljevati pogovore o psihoaktivnih substancah in spodbujati vključitev v dejavnosti, ki ga 

zanimajo. Tudi tukaj je vključevanje v druţinske opravke in obveznosti nuja (Kastelic in 

Mikulan, 2004, str. 61). 

 

Komunikacija med starši in mladostnikom je torej bistvenega pomena pri preprečevanju 

odvisnosti od katerihkoli drog. Starši morajo znati prisluhniti mladostniku in ga navajati, da se 

lahko v času teţav brez posledic obrne na odrasle. Mladostnik mora spoznati, da so tudi 

napetosti in jeza čustva, s katerimi se je treba sprijazniti in z njimi ţiveti (Kastelic in Mikuplan, 

2004, str. 62). 

 

2.2.3 Pritiski vrstnikov 

 

Prijateljstvo je odnos med osebami, ki temelji na spoštovanju in naklonjenosti in ne postavlja 

nobenih obveznosti, utemeljuje se na svobodi. V obdobju adolescence je prav prijateljstvo 

najmočnejša čustvena komponenta mladostnikov, ki nikoli v ţivljenju ne doseţe več takšne 

intenzivne stopnje in pomembnosti (Ščuka, 2007, str. 279). 

 

Mladostniki občutke lastne nebogljenosti večkrat premagujejo s pripadnostjo svoji generaciji, 

zato je sprejetost med vrstnike zelo pomembna. Pripravljeni so se tudi odpovedati delu lastne 
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identitete in sprejeti drugo, saj se laţje osamosvajajo, če imajo v zaledju svoje vrstnike. S 

prevzemom skupinskega mišljenja, načel in vrednot si pridobijo skupinsko moč in povezanost 

(Kastelic in Mikulan, 2004, str. 62). 

 

Prav pritiski vrstnikov lahko odločilno vplivajo na to, da začne mladostnik posegati po 

psihoaktivnih substancah. Motiv za njihovo uţivanje večkrat izhaja iz strahu pred zavrnitvijo, 

saj se v skupine vsi ne vključujejo z lahkoto. Včasih je zaradi lastnih neuspehov druţba manj 

zahtevnih vrstnikov izbira, ob kateri se mladostnik ne čuti manjvrednega. Za te skupine je 

značilno, da niso obremenjene s šolskim uspehom. Odnosi med njimi so površni. Edini pogoj 

za obstoj v skupini je uţivanje psihoaktivnih substanc, kar je laţje kot premagovati morebitno 

odklanjanje (Kastelic in Mikuplan, 2004, str. 63). 

 

Naloga staršev je, da mladostnika poučijo, da se je včasih treba pritisku vrstnikov tudi upreti 

in reči ne. Mladostnik mora vedeti, da so pravi prijatelji tisti, ki spoštujejo njegovo prepričanje 

in mu ţelijo dobro. Ob morebitni zavrnitvi se mora mladostnik zavedati, da to niso njegovi 

pravi prijatelji, ker ne ţelijo, da bi razmišljal z lastno glavo, ter ne spoštujejo njegovih stališč 

in vrednot. Takrat je dobro, če pride do vključitve v kakšen kroţek ali klub, kjer bo lahko 

spoznal nove prijatelje (Kastelic in Mikulan, 2004, str. 65). 

 

2.2.4 Prosti čas 

 

Prosti čas predstavlja za mlade čas osebne rasti. Skozi dejavnosti mladostniki preizkušajo 

samega sebe in svoje sposobnosti, ki niso vezane na šolo, ter spoznavajo svojo identiteto. Čas 

preţivijo, kakor sami ţelijo, in ga lahko zato prosto uravnavajo, brez nadzora odraslih (Bajzek, 

2008, str. 286). 

 

Dejavnosti njihovega prostega časa so različne. Po raziskavah Bajzekove (2008) so 

najpogostejše: poslušanje glasbe, ukvarjanje s konjički, druţenje s prijatelji, gledanje televizije 

in ukvarjanje z računalnikom ter mobilnim telefonom. Prav prenosni telefon danes predstavlja 
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svet, ki ga mladi nosijo v ţepu in se tako čutijo povezane s prijatelji tudi, kadar jih ni v bliţini. 

Na splošno lahko rečemo, da so mladi z načinom preţivljanja prostega časa doma kar 

zadovoljni. Vendar mladostniki čutijo tudi globoko potrebo, da gredo iz druţinske zaprtosti in 

se srečajo z vrstniki. Na prvem mestu mladostnikovega preţivljanja prostega časa izven doma 

je po raziskavah druţenje s prijatelji in z njegovo skupino. Temu sledijo srečevanje s fantom 

oz. dekletom, ukvarjanje z aktivnim športom, nakupovanje, srečevanje v lokalih, gledanje 

filmov v kinu, v diskoteki, knjiţnici itd. Iz navedenih podatkov je razvidno, da mladi čutijo 

močno potrebo po srečevanju vrstnikov izven druţine, saj so takrat lahko bolj sproščeni  

 

Na ţalost pa je prav prosti čas dostikrat povezan z zlorabo drog in zasvojenostjo. Teţave z 

zapolnitvijo prostega časa imajo tisti mladostniki, ki nimajo moţnosti, da bi razvijali svoje 

interese, zato jim je dolgčas in občutijo praznino. Najbolj ogroţeni so mladostniki, ki so veliko 

prepuščeni sami sebi in imajo slabe vzglede v svojem socialnem okolju. Prav vpliv skupine pa 

je lahko povod, ki lahko vodi v prestopniška dejanja in uţivanje psihoaktivne substance. 

Številne priloţnosti vabijo mladostnika k prestopkom. Dovzetnost za te priloţnosti je odvisna 

od posameznikovega osebnega razvoja. Večkrat mladostnik zaide v neznane okoliščine in ne 

ve, kako bi odreagiral, in tako večkrat podleţe pritiskom (Kastelic in Mikulan, 2004, str. 72–

75). 

 

Osnovne ustanove, ki vplivajo na preţivljanje prostega časa mladostnikov, so: druţina, lokalna 

skupnost in šola. Čas, ki ga mladostnik preţivi s starši, je izjemnega pomena, saj se z njim 

krepi emocialni in socialni razvoj. Do motenj lahko pride, če starši otroku namesto ukvarjanja 

z njim ponudijo določene rekvizite (računalniške igrice, televizijo itd.). Z lokalno skupnostjo 

se otrok seznani takoj, ko zapusti druţinsko okolje. Ob ustrezni oblikovanosti ta veliko 

pripomore k tkanju učinkovitih druţbenih vezi. Treba je spodbujati nastanek različnih društev 

in dejavnosti (taborjenje, pohodi itd.). V sodobni šoli naj bi bilo preţivljanje prostega časa 

enakovredno preostalim učnim dejavnostim. Najpomembnejše je spodbujanje k ustvarjalnemu 

odnosu in osebnim pobudam (Kastelic in Mikulan, 2004, str. 77). 
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2.2.5 Vloga šole 

 

Šola je institucija, ki ima izredno velik pomen v ţivljenju mladostnikov. Sodelovala naj bi pri 

oblikovanju osebnosti, posredovala uporabna znanja, pomagala pri izbiri poklica in vključitvi 

v širše druţbeno-kulturno okolje. Pri tem pa mora upoštevati razlike med posamezniki in biti 

prilagodljiva (Bajzek, 2008, str. 128). 

 

V današnjem obdobju informacijske druţbe je pasivnost nedopustna, od posameznika se 

zahteva aktivnost, dinamika in ustvarjalnost. Šola naj bi bila kraj za oblikovanje svobodnih in 

neodvisnih ljudi, ki se bodo morali v prihodnosti spoprijeti s večjo kritičnostjo in 

ustvarjalnostjo. Pomagati mora pri oblikovanju moralnih vrednot in načel, ki bodo imele 

veljavo, neodvisno od avtoritet. Spodbujati mora izgradnjo kulturnih medsebojnih odnosov s 

spoštovanjem drugačnosti in različnosti in s ciljem doseči večjo humanizacijo. S končanjem 

šole bi moral biti posameznik sposoben suverenega in samostojnega vključevanja v druţbo, v 

smislu druţbeno odgovornega obnašanja (Bajzek, 2008, str 129). 

 

Poleg druţine je torej tudi šola tista, ki vzgaja mladostnike. Obdobje šolanja enačimo z 

obdobjem sekundarne socializacije. Temelji na novem znanju in informacijah. Mladostniki se 

seznanijo s širšimi druţbenimi vrednotami in ţivljenjskimi potrebami. Gre za zadovoljevanje 

potreb, pri katerem šola največ naredi na področju vednosti. Njena vzgojna naloga pa je pri 

vplivanju na obnašanje in bonton. Ne smemo pa pozabiti tudi njene socialne vloge, saj otroci 

in mladostniki tam preţivijo večino svojega časa (Bajzek, 2008, str 130). 
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3 ALKOHOL 

 

3.1 Kaj je alkohol? 

 

Alkohol je brezbarvna tekočina pekočega okusa in zelo vnetljiva. Vrelišče ima pri 78,3°C. 

Njegova specifična teţa pa je 0,794. Proces nastajanja alkohola imenujemo alkoholno vrenje 

ali fermentacija. Pri tem procesu glivice kvasovke iz glukoze (C6H12O6) proizvajajo alkohol. 

Iz sladkorja tako nastajata etilni alkohol ali etanol (C2H5OH) in ogljikov dioksid (CO2). 

Alkoholno vrenje poteka pri sobnih temperaturah. Pri temperaturah proti ničli se zaustavi, prav 

tako pa proti vrelišču, saj glivice kvasovke odmrejo. Alkoholna raztopina, ki nastane kot 

posledica alkoholnega vrenja, ima okoli 15 volumnih odstotkov alkohola v vodi (Ramovš in 

Ramovš, 2007, str. 25). 

 

Višje koncentracije pa doseţemo z destilacijo alkoholne raztopine. S kuhanjem fermentiranih 

pijač uparimo alkohol, ki ga po posebnih hlajenih ceveh spet utekočinjamo. Tako nastajajo 

zelo močne alkoholne pijače (ţgane pijače). Umetno pa pridobivajo alkoholne pijače tako, da 

čistemu alkoholu dodajajo vodo, različna barvila in sladkorje (Suwa-Stanojevic, 2001, str. 

139). 

 

Poleg etanola poznamo še propilni, butilni in metilni alkohol. Med bolj znanimi je prav metilni 

alkohol, ki je zelo strupen in ţe v majhnih količinah povzroča hude zastrupitve z okvaro 

vidnega ţivca in posledično slepoto. Je skoraj brez vonja in nastaja pri suhi destilaciji lesa. V 

večji količini je prisoten v šmarnici (Ramovš in Ramovš, 2007, str. 26). 

 

Alkohol ima štiri glavne lastnosti: 

  

• Je naravno razkužilo. 

Ljudje so ga ţe od nekdaj uporabljali za razkuţevanje ran, ustne votline in prebavil. V krajih, 

kjer je primanjkovalo pitne vode, je alkohol kot razkuţilo ohranjal vodo pitno daljši čas. 
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Danes je za zadovoljevanje osnovnih potreb na razpolago dovolj pitne vode, za razkuţevanje 

pa dovolj substanc brez neprijetnega pekočega občutka (Ramovš, 2007, str. 26). 

 

• Lahko je gorivo. 

Po energetski vrednosti je primerljiv z bencinom. V času naftne krize so ponekod izdelovali 

avtomobile na alkohol (gorilni špirit). Pri razgradnji alkohola v človeškem telesu nastaja 7,1 

kcal iz grama alkohola, zato pokriva velik del potreb po gretju (Ramovš, 2007, str. 26). 

 

• Lahko je surovina. 

Z oksidacijo alkoholne pijače na zraku nastane kis, ki je pomembna začimba za hrano in je 

naravni konzervans (Ramovš, 2007, str. 27). 

 

•Alkohol deluje na živčni sistem. 

Alkohol je najbolj razširjena psihoaktivna substanca, ki deluje inhibitorno pa tudi stimulativno 

na ţivčni sistem. Ima širok spekter delovanja: upočasni in zoţi zaznavanje, pomirja in vzburja, 

uspava in blaţi bolečino itd. (Ramovš, 2007, str. 27). 

 

3.1.1 Vrste alkoholnih pijač 

 

V različnih alkoholnih pijačah je različna količina čistega alkohola. Omejimo se lahko na 

naslednje vrste alkoholnih pijač: 

 

• Pivo (vsebuje 4 do 5% čistega alkohola) 

 

Je alkoholna pijača, pripravljena z varjenjem in fermentiranjem škroba, ki izhaja večinoma iz 

ţita. Za varjenje piva se najpogosteje uporablja ječmen, lahko pa tudi pšenica, koruza, riţ in 

proso. Velja za najstarejšo in najbolj priljubljeno alkoholno pijačo na svetu. Pivo je bilo v 

zgodovini poznano ţe starim Egipčanom in Mezopotamcem, vendar je bilo njihovo pivo 

popolnoma drugačno od današnjega (Suwa-Stanojević, 2006,str.  43). 
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Glavne sestavine piva so voda, slad, hmelj in kvas. Slad so namočena, nakaljena in zatem 

posušena ali praţena ţitna zrna. Med kaljenjem v zrnju nastanejo encimi amilaze, ki 

razgrajujejo škrob v vodotopne sladkorje. Hmelj da pivu grenek okus, kvas pa povzroči 

alkoholno vrenje, v katerem nastaneta etanol in ogljikov dioksid. Lupolin in alfa kisline v 

hmelju pomembno vplivajo na obstojnost piva. Eterična olja so odgovorna za vonj in so 

pomemben faktor kakovosti. Najznačilnejša sestavina hmelja pa so skupne smole, ki dajejo 

pivu potrebno grenkobo. Vrenje povzročajo kvasovke različnih rodov. Poznamo dve vrsti 

vrenja, zgornjega in spodnjega, oboje pa poteka v anaerobnih pogojih. Medtem ko se pri 

zgornjem vrenju kvas zbira na površini, se pri spodnjem zbira na dnu. Ker se sestavine (tudi 

voda, ki igra pomembno vlogo pri okusu te pijače) od kraja do kraja močno razlikujejo, prav 

tako pa se razlikujejo postopki varjenja, so različne tudi lastnosti piva (okus, barva, stopnja 

alkohola, pena ipd.) (Suwa-Stanojević, 2006,str 43). 

 

•Vino (vsebuje 10 do 14% čistega alkohola) 

 

Je alkoholna pijača, ki nastane kot rezultat alkoholnega vrenja grozdnega soka oz mošta. 

Arheološke najdbe dokazujejo prisotnost vina ţe v antični dobi. Od več sto različnih sort trte 

je le nekaj deset primernih za vzgojo grozdja za vino. Vsaka sorta ima svoje ime, po navadi pa 

še več ljudskih, lokalnih in nacionalnih različic. S tem zvezi poznamo osnovno delitev vina na 

sorte vina (pridelava iz posameznih vrst vinske trte) in zvrsti (mešanice različnih sort). V 

evropskem prostoru obstaja temeljna razlika v pojmovanju vina med romanskim in 

germanskim kulturnim svetom. Romanski svet bolj poudarja značilnosti, ki jih ponuja rastišče 

trte (geološka podlaga, podnebje, mikroklimatski pogoji itd.). Zanje je tako pomembnejša 

zvrst (burgundec, bordojec portovec). Germanski prostor, v katerega spada tudi Slovenija, pa 

bolj poudarja sorte in sortne značilnosti (Suwa-Stanojević, 2006,str. 64). 

 

Priznano tradicionalno poimenovanje nosita dve slovenski vini, in sicer cviček in teran. 

Cviček je suho dolenjsko vino, svetlo rdeče do rubinaste barve, z jagodičjo aromo in blagim 

taninskim okusom. Teran je suho, mirno vino z okusom po gozdnih sadeţih. Njegova barva se 
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giblje od temno rdeče do odtenka vijolične. Prideluje pa se na območju Krasa (Suwa-

Stanojević, 2006, str. 65). 

 

Pridobivanje vina se prične s trgatvijo. Iz grozda zatem s pecljanjem, drozganjem in 

stiskanjem pridobivamo mošt. Zatem sledi postopek vinifikacije z maceracijo v atmosferi CO. 

Nujno je tudi ţveplanje vina in mošta, saj le s tem uspešno preprečimo kvarjenje. Fermentacija 

poteka pod anaerobnimi in fakultativno anaerobnimi pogoji. Vino je sestavljeno iz vode (83–

94%), etanola (7,5–14%), višjih alkoholov (vplivajo na polnost okusa), kislin (4,5–6,6 g/l), 

aromatičnih snovi, ki dajejo vinu značilno cvetlico, vitaminov (B-kompleks, biotin, folna 

kislina), polifenolov (vpliv na barvo in okus), mineralnih snovi (K, Ca, Mg, Fe, Cu …), 

dušikovih spojin, CO2 in ogljikovih hidratov v obliki sladkorjev (Suwa-Stanojević, 2006, str. 

64). 

 

•Destilirane ali žgane pijače (vsebujejo od 40 do 50% čistega alkohola)  

 

To je skupina alkoholnih pijač, ki jih pridobivamo z destilacijo alkoholno prevretih surovin, ki 

vsebujejo sladkor ali škrob. Kakovost je odvisna predvsem od kakovosti surovine, 

fermentacije, postopka destilacije, zorenja in dodelave ţganja (Suwa-Stanojević, 2006, str. 

139). 

 

Za alkoholno vrenje je priporočljivo, da poteka pri niţjih temperaturah, saj nastaja manj 

škodljivih stranskih produktov. Nastalo raztopino nato destiliramo. Destiliranje lahko 

opredelimo kot postopek, s katerim ločimo različne hlapljive tekočine s pomočjo segrevanja in 

utekočinjenja ali kondenzacije nastalih par. Pri prvi destilaciji nastane surovi destilat ali nanga 

s 30 vol. % alkohola. S ponovno destilacijo se pridobi srednji destilat s 45 do 55 vol. % 

alkohola. Destilati imajo močan in pekoč okus, ki ga s staranjem izgubijo. Najprimernejše je 

staranje v lesenih sodih, pri čemer dobijo značilen vonj, okus in aromo. Čas staranja znaša od 

8 tednov do več let. Pred polnjenjem pa se destilati še razredčijo z mehko vodo, da doseţejo 

ţelen odstotek etanola. Glede na osnovno surovino ločimo vinska ţganja (vinjak), ţganja iz 
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sladkornega trsta (rum), iz ţita (viski), sadja (slivovka, viljamovka) in iz krompirja (vodka) 

(Suwa-Stanojević, 2006, str. 140). 

 

3.1.2 Alkoholizem z vidika tradicije in izvora  

 

Priljubljenost, vrednost in čaščenje alkoholnih pijač dokazujejo številni stari zapisi, legende, 

miti. Po arabski legendi je bil odkritelj alkohola alkimist, ki je ţelel odkriti ţivljenjski napoj, 

ki bi omogočal večno mladost in veselje. V delavnico, kjer je delal, mu je ţena nosila sadje, 

katerega ostanke je metal v kot. Čez nekaj časa je opazil omamen vonj, ki se je širil s kupa 

ostankov. Zavrel je odpadke in pridobil pijačo, ki mu je dala novih moči in volje po ţivljenju. 

Vzkliknil je: »Alkohol!« (dobro, dragoceno). Svoje odkritje je nemudoma razodel drugim 

ljudem. Šele čez nekaj let je spoznal varljiv in nevaren učinek napoja. Zaradi obdolţevanja in 

jeznih pogledov se je alkimist vrgel skozi okno (Moţe, 2007, str. 11). 

 

Na splošno lahko rečemo, da se zgodovinski zapisi o opijanju delijo na tiste, ki so ga 

povzdigovali, in na tiste, ki so svarili pred njegovimi negativnimi vplivi. Prvi nam prikazujejo 

vzroke za omamljanje, drugi pa nas svarijo pred posledicami (Ramovš in Ramovš, 2007, 77). 

 

Za večino verskih naukov pa je značilno nasprotovanje alkoholnemu omamljanju. Največ 

verskih spisov izhaja iz prvega tisočletja pred našim štetjem. To je bil čas napredka, čas 

boljših pismenih sistemov, boljšega orodja in oroţja in s tem posledično čas zvišanja splošne 

blaginje. Na drugi strani pa se je pojavljala vrednostna praznota. V različnih kulturah so iz 

tega časa znane osebnosti, ki so prenovile podobo in osnovno miselnost druţbe in jo tako 

rešile propada (Ramovš in Ramovš, 2007,str 78). 

 

Najkorenitejši preobrat in razvoj druţbe je pred tremi tisočletji doţivela Kitajska. Takrat je 

bila kultura pitja alkoholnih pijač pri njih ţe tako razširjena, da je bil ogroţen obstoj njihove 

kulture. Do sprememb je prišlo, ko je kralj Ču prepovedal pitje in izdelovanje alkoholnih pijač 

ter kršitelje kaznoval s smrtno kaznijo. Pomembno vlogo pri preobrazbi druţbe sta odigrala 
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tudi znana duhovna voditelja Laotse in Konfucij.. Kitajska druţba se je rešila s kombinacijo 

restriktivnih in tudi duhovno-socialnimi metod. Primer Kitajske je edinstven primer v 

zgodovini človeštva, ki je mokro kulturo rešil propada vse do danes ter omogočal razvijanje 

novih vzorcev, kot so pitje čaja in obredno praznično pitje (Ramovš in Ramovš, 2007, str. 80). 

 

Tudi grška kultura je stremela k zmernejšem pitju. Vsako leto so Špartanci v preventivne 

namene napili svoje suţnje in jih peljali v amfiteater, kjer so opazovali njihovo sramotenje. 

Mladini so tako prikazali škodljivost pitja. Vendar pa je bilo javno mnenje ljudi naklonjeno 

pijančevanju kot nujnemu načinu zabave. To je še posebej veljalo za rimsko kulturo »kruha in 

iger«. Druţba je vedno bolj propadala. Pijančevanju so se pridruţile še motnje hranjenja in 

gledanje okrutnega nasilja (gladiatorstvo) (Ramovš, 2007, str. 81). 

 

Primer uspešnega obvladovanja pitja najdemo tudi v judovski kulturi, katere zapovedi izhajajo 

iz Biblije. Biblija usmerja ljudi v treznost in razumno pitje Nazor judovstva in tudi krščanstva 

je, da nobena stvar sama po sebi ni škodljiva, škodljive so zgolj zlorabe, ki nastanejo kot plod 

človeškega mišljenja (Ramovš, 2007, str. 82). 

 

Naša evropska kultura ima svoje korenine v grško-rimski in judovski kulturi. Vendar je v 

nasprotju z judovsko izredno zapita, četudi ima glede omamljanja enake nazore. Morda je 

vzrok temu manjši pomen tradicije in avtonomnosti druţine. Značilnosti alkoholne kulture pa 

niso samo vzorci čezmernega pitja, temveč tudi nezdravi vzorci prehranjevanja, preţivljanja 

prostega časa, medsebojne komunikacije in duhovnosti (Ramovš, 2007, str. 84). 

 

V 19. in v začetku 20. stoletja so nekatere drţave popolnoma prepovedale proizvodnjo in 

izdelavo alkoholnih pijač (prohibicija). Med te drţave spada tudi ZDA, ki je izvajala 

prohibicijo od 1920 do 1933. Omeniti moramo tudi razvoj protialkoholnih društev, ki imajo 

svoj izvor v prvem društvu, ustanovljenem 1808 v Moreauu v ZDA. Razvoj abstinenčnih 

društev je cvetel vse do druge svetovne vojne, s katero je nastopil njihov zaton (Ramovš, 2007, 

str. 90). 
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Po drugi svetovni vojni pa se je razvijalo in razširjalo zdravljenje alkoholikov. Program 

anonimnih alkoholikov sta vzpostavila Bill in Bob, po poklicu zdravnik in odvetnik, ki sta 

skupaj vzpostavila abstinenco in v njej vztrajala. Njun program zdravljenja se je razširil po 

celem svetu (Ramovš, 2007, str. 91). 

 

3.1.3 Alkohol v različnih kulturah 

 

Vpliv alkohola se začne v telesu, zato je odvisnost najprej telesna. Vendar pa se moramo 

zavedati tudi drugega dela omame, ki ima svoj izvor na psihosocialni ravni in ga dojemamo 

kot spremenjeno doţivljanje in vedenje omamljenega. Dojemanje omam in zasvojenost na tem 

nivoju pa sta zelo odvisna od stališč druţbe do pitja alkohola. Druţbeno dojemanje, stališča in 

norme se v različnih druţinah, skupinah, večjih druţbah in tudi času močno razlikujejo. Na 

podlagi tega dejstva lahko rečemo, da je zasvojenost druţbeni konstrukt (Ramovš in Ramovš, 

2007, str. 21). 

 

Alkohol ima v vseh druţbah po svetu enak učinek na telo. Zastrupitve z alkoholom spremljata 

motena motorika in bruhanje, vedenje pa se spreminja glede na posamezne norme in vedenje, 

ki prevladujejo (Ţidanik, 2007, str. 68). 

 

Kot primer lahko navedemo Indijance Papago, ki ţivijo na meji med Arizono in Mehiko. V 

raziskavi, ki so jo opravili med letoma 1912 in 1938, so ugotovili, da kljub velikim količinam 

zauţitega alkohola med njimi nikoli ni prišlo do agresivnih izpadov. Konec tridesetih let je na 

njihovo področje prišel belec in s seboj pripeljal viski in z njim tudi njegove predstave o 

učinkih alkohola. Kar nekaj let sta obe pijači (viski in njihovo vino) vztrajali druga ob drugi, a 

sta imeli povsem različne učinke na vedenje. Učinki obeh pijač so se poistovetili šele, ko so se 

Indijanci začeli mnoţično zaposlovati v podjetjih, ki so bila pod vodstvom belcev (Ţidanik, 

2007, str. 68). 
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Vsebina in obseg vedenja v omamljenem stanju se v različnih skupinah zelo razlikuje. Ne 

moremo torej reči, da je popuščanje zavor posledica neposrednega učinka alkohola na 

moţgane. Na videz nekontrolirani impulzi so tako tudi posledica druţbenih predstav o učinkih 

alkohola (Ţidanik, 2007, str. 69). 

 

Na splošno pa lahko druţbe glede na rabo alkohola razdelimo v naslednje skupine:  

 

▪ Abstinenčne družbe 

Temeljijo na odgovornosti in samostojnosti posameznika. Prav tako pa je raba alkohola pri 

njih podvrţena strogim zakonskim omejitvam. Mednje spadajo islamska, budistična in 

skandinavska kultura (Auer, 2002, str. 41). 

 

▪ Ambivalentne družbe 

Tolerirajo intenzivno pitje in omamljanje zgolj ob določenih praznikih in socialnih 

priloţnostih. Sem bi lahko prišteli nordijske deţele (Auer, 2002, str. 42). 

 

▪ Tolerantne družbe 

Alkohol spada k delu prehrane, na kar je večinoma omejena tudi raba. Primer so mediteranske 

deţele (Auer, 2002, str. 42). 

 

▪ Izjemno tolerantne družbe 

So tolerantne tudi do pretiranega pitja Sem spadajo vzhodnoevropske (tudi Slovenija) in 

juţnoameriške deţele.  

 

Znotraj naštetih skupin prav tako obstajajo skupine ali časovna obdobja, ki odstopajo od 

norme. Kot primer lahko navedemo intenzivno pitje med študenti (Auer, 2002, str. 42). 
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3.1.4 Prehod alkohola v kri in njegova razgradnja 

 

•Resorpcija alkohola 

 

Prehod alkohola v kri se začenja v ustih, večina pa ga pride v krvne ţile iz ţelodca (10–20%) 

in tankega črevesa. Alkohol se v dveh do treh urah porazdeli po vsem telesu, pri nosečnicah 

preide tudi v plod. Najvišje koncentracije alkohola v krvi nastopijo 30–60 minut po zauţitju. 

Na hitrost prehoda vpliva več faktorjev (Auer, 2002, str. 30): 

 ▪ čas, v katerem je bila pijača popita, 

 ▪ količina in vrsta alkoholne pijače, 

 ▪ prisotnost hrane v ţelodcu in tankem črevesu. 

 

•Razgradnja alkohola 

 

Razgradnja poteka počasi. V eni uri se razgradi okoli 8 do 10 gramov alkohola, kar ustreza 

koncentraciji 0,10 do 0,20 promila v krvi. Alkohol v jetrih najprej oksidira v acetaldehid, nato 

se pretvori v acetat in končno v ogljikov dioksid in vodo. V 90% se alkohol razgradi v vodo in 

ogljikov dioksid, v 10% pa se alkohol v nespremenjenem stanju izloči skozi pljuča, ledvice in 

koţo (Auer, 2002, str. 30). 

 

Stopnjo alkoholiziranosti določamo z različnimi testi. Najbolj znan in v uporabi je alkotest, pri 

katerem ugotavljamo koncentracijo alkohola v krvi, tako da pribliţno ugotovimo količino 

alkohola v izdihanem zraku. Alkotest izvajamo z napravo, imenovano alkoskop, ki je 

sestavljena iz ustnika, ampule in plastičnega balona (Auer, 2002, str. 30). 

 

3.1.5 Vpliv alkohola na človeško telo 

 

Omamljanje je umetno zmanjševanje človekove zavesti, ki si jo povzroči človek sam z 

delovanjem kakšne omamne snovi na svoj ţivčni sistem (alkohol, droge). Človek se omamlja, 
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da bi si olajšal doţivljanje bolečine, da bi si v zavest vzbudil prijetna doţivetja, ki mu jih 

primanjkuje, ali pa zaradi škodljive umetne potrebe, ki jo je pridobil s ponavljanjem (Ramovš 

in Ramovš, 2007, str. 56). 

 

Alkohol je ţivčni strup, ki pride s krvjo do vseh celic in organov. Moţgani so za učinke 

alkohola najbolj dovzetni, zato se znaki zastrupitve hitro pokaţejo. Pijanost (akutna alkoholna 

intoksikacija – zastrupitev z alkoholom) je enkratno pitje. Stopnja pijanosti ali alkoholne 

zastrupitve je odvisna od koncentracije alkohola v krvi. Meri se v promilih, to je po količini 

alkohola na 1000 delov krvi (Auer, 2002, str. 32). 

 

Pri 0,5 promila alkohola v izdihanemu zraku se pojavijo prvi znaki pijanosti. Človek, ki ima v 

izdihanem zraku 0,5 ali več promila alkohola, ni več sposoben sodelovati v prometu. Pri 

koncentraciji do 1,0 promila se pojavlja pomanjkljiva pozornost in volja, gibi niso več 

natančni, refleksni čas se podaljša. Lahna pijanost nastopi pri koncentraciji 1–2 promila. Zanjo 

je značilen pospešen pulz in dihanje, obraz pordeči. Tak človek veliko in hitro govori. Pri 

koncentraciji 2–3 promila se pokaţe opotekanje in nezanesljiva hoja, človek vidi dvojno in 

govori nerazločno. Pod koncentracijo 3–5 promila razumemo teţko stanje pijanosti. Pride 

lahko do nezavesti in celo smrti zaradi akutne zastrupitve z alkoholom. Tako stanje je zelo 

nevarno, saj v medicini ni poznanega sredstva, s katerim bi pospešili razgradnjo alkohola. 

Poleg tega ima telo zaščitne mehanizme, kot npr. refleks bruhanja. Preden pride do 

smrtonosne količine zauţitja alkohola, nastopi alkoholno spanje (Auer, 2002, str. 33). 

 

Alkohol torej zmanjšuje delovanje mišic, v manjših količinah pospešuje delovanje srca, veča 

in širi ţile koţe, srčnih koronark in moţganov ter narkotično vpliva na center za toploto. Prav 

tako se povečuje diureza, nadraţi se center za dihanje, hkrati pa se povečuje resorpcija raznih 

snovi, ki so topljive: hipnotiki in antihistaminiki (Auer, 2002, str. 34). 
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3.2 Od abstinenta do alkoholika 

 

3.2.1 Obrazložitev osnovnih pojmov: omamljanje, zloraba (zasvojenost) in odvisnost od 

alkohola 

 

Konceptov, gledanja in razlag zasvojenosti, omamljanja in alkoholizma je veliko. Na te pojme 

lahko gledamo sociološko, kriminološko, psihološko, pa tudi etično moralno, kar pa je 

predvsem neučinkovito in nemoralno. Najboljši in najučinkovitejši pristop k zdravljenju 

odvisnosti je celosten interdisciplinarni pristop, ki pa skriva pasti predvsem v veliki 

zahtevnosti, ki lahko izzove površnost (Ramovš in Ramovš, 2007, str. 55). 

 

▪ Omamljanje 

 

Je umetno zmanjševanje človekove zavesti. Povzroča si jo človek sam z delovanjem omamnih 

snovi (psihoaktivne substance), kot so alkohol in nedovoljene droge. V omamno stanje lahko 

človeka popeljejo tudi določene socialne okoliščine, na primer mnoţica, reklame, mučenje. 

Vzrok omamljanja je lahko lajšanje bolečine ali česarkoli drugega neprijetnega. Do 

omamljanja pa lahko prihaja tudi samo zaradi škodljive potrebe, nastale zaradi ponavljanja. 

Vsako omamljanje s škodljivim vedenjem sčasoma preide v zasvojenost (Ramovš in Ramovš, 

2007, str. 56). 

  

▪ Zloraba 

 

Po Ramovšu (2007) je zasvojenost umetna škodljiva potreba po omamni snovi, omamljenem 

doţivljanju ali vedenju. Zasvojenost pa je tudi potreba, ki se razvije postopoma s privajanjem 

na določeno psihoaktivno snov, obliko vedenja (anoreksija, igra na srečo) ali doţivljanja 

resničnosti. Zloraba označuje dolgotrajnejše uţivanje določene psihoaktivne snovi. Izraz se 

uporablja za opis tveganega načina uţivanja te snovi (povečamo tveganje za zdravje) in za 
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opis škodljive rabe, ko je zaradi uţivanja te snovi ţe povzročena okvara zdravje (Čebašek 

Travnik, 1999, str 137). 

 

Vzpostavitev zlorabe poteka na obeh ravneh, tako po psihični kot tudi biološki poti. Psihična 

odvisnost se vzpostavi na podlagi ugodnih izkušenj. V drugem primeru pa se vrši 

nevroadaptacija, katere posledica sta povečana toleranca in povečana ţelja po omamni 

substanci. Glavno vlogo odigrajo moţgani, zlasti strukture, ki so namenjene nagrajevanju. 

Nevrokemično gre za odločilne spremembe v delovanju nevrotransmitorjev, ki povzročajo 

ugodje (dopamin, serotonin, glutamat, endorfin). Prihaja do vzpostavitev kratkostičnih poti za 

doţivljanje nadomestnega kemičnega ugodja (Ramovš in Ramovš, 2007, str. 56). 

 

Zasvojenost je vedno povezana z vplivom na človekovo zavest. Omamljanje oţi in plitvi 

človekovo doţivljanje sebe in okolja, kar manjša svobodo doţivljanja in ravnanja. Zasvojenost 

je izredno škodljiva, saj gre za izničevanje osebnostnega in socialnega kapitala, pridobljenega 

s časom ţivljenja. Njena škodljivost se kaţe na več ravneh. Alkohol povzroča poškodbe 

številnih organskih sistemov, prav tako pa vpliva tudi na vedenje in duševno delovanje 

(reagiranje, čustvovanje, spomin, ravnanje). Navsezadnje pa spremljajo vsako zasvojenost tudi 

okrnitev osebne svobode in teţave na področju medčloveških odnosov (Ramovš in Ramovš, 

2007, str. 56). 

 

Na škodo, ki jo povzroča zasvojenost lahko gledamo tudi z razvojnega stališča. To pride še 

posebej v poštev pri mladih, ki so izredno ogroţena skupina, saj so pri njih poškodbe hujše in 

usodnejše, terapevtsko ukrepanje pa mnogo zahtevnejše (Ramovš in Ramovš, 2007, str. 66). 

 

▪ Odvisnost od alkohola 

 

Prva definicija alkoholika, ki jo je leta 1951 predloţila Svetovna zdravstvena organizacija, 

pravi, da je kronični alkoholik oseba, ki čezmerno uporablja alkoholne pijače,  pri kateri se je 

razvila telesna in duševna odvisnost od alkohola in pri kateri se kaţejo duševne motnje in 

motnje vedenja, usmerjene na poškodbe telesnega in duševnega zdravja (Moţe, 2007, str. 23). 
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V naslednji desetletjih so sledile še mnoge definicije odvisnosti od alkohola. Hudolin (1991) je 

alkoholizem definiral kot patološki ţivljenjski slog, ki je povezan s pitjem alkoholnih pijač. 

Alkoholizem močno vpliva na ţivljenjski slog ljudi. Označili bi ga lahko kot patološki 

ţivljenjski slog, ki razvojno škoduje posamezniku na vseh področjih in ustvarja »mokro 

kulturo«, v kateri je zaţeleno  in pričakovano čezmerno pitje alkoholnih pijač (Ramovš in 

Ramovš, 2007, str. 67). 

 

Definicija po MKB-10 (Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov 

za statistične namene) pa označuje sindrom odvisnosti od alkohola kot skupino vedenjskih, 

kognitivnih in fizioloških fenomenov, ki se razvijejo ob ponavljajočem se uţivanju 

psihoaktivne substance in je zanje značilno, da vključujejo močno ţeljo po zauţitju 

psihoaktivne substance, teţave pri obvladovanju jemanja psihoaktivne substance, vztrajanje 

pri njenem uţivanju kljub škodljivim posledicam, večje posvečanje uţivanju psihoaktivne 

substance kot drugim aktivnostim in obveznostim, povečano toleranco in včasih telesne 

motnje zaradi odtegnitve substance (Moravec-Berger, 1995, str. 321). 

 

Vzrokov za nastanek odvisnosti od alkohola je več. Biološke teorije med vzroke za nastanek 

odvisnosti prištevajo spremenjen metabolizem, ki sekundarno sproţi alkoholizem, vendar do 

zdaj poseben tip presnove še ni dokazan in dejstvo, da je odvisnost od alkohola lahko 

posledica vzgoje v alkoholični druţini, govori proti tem teorijam. Psihološke teorije vidijo 

izvor v nervozah, osebnostni nezrelosti in tesnobnosti. Zadnje socialno-psihološke teorije pa 

vidijo vzroke v človekovem socialnem okolju in v človeku samem (Rugelj, 2000, str. 139). 

 

Vse odvisnosti pa imajo svoj izvor v vzrokih, ki jih lahko razčlenimo v več faktorjev. Brez 

alkohola odvisnost od alkohola nedvomno ne more nastati, zato je treba razumeti njegov 

učinek in delovanje. Alkohol je najboljši blaţilec notranjih napetosti, lahko dostopen in zelo 

hitrega delovanja. Na človeka moramo gledati kot na telesno, duševno in druţbeno celoto. 

Osebnostno-psihološke značilnosti, ki predstavljajo velik rizični faktor za nastanek 

zasvojenosti in imajo svoj izvor v pomanjkanju samozavesti, so: negotovost vase, potreba po 

odvisnosti (od ljubezni, partnerja, dela), nesposobnost ustreznega izraţanja čustev, negotovost 
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glede lastne spolne vloge, preobčutljivost za vsakdanje teţave, višji nivo agresivnosti in 

pesimizma. Znana je tudi velika verjetnost genetskega vpliva na nastanek odvisnosti od 

alkohola. Pri tem je treba poudariti, da se deduje vulnerabilnost (ranljivost). Do sedaj sta bila 

odkrita dva gena, ki vplivata na predispozicijo za sindrom odvisnosti od alkohola, in sicer 

encim alkoholne dehidrogenaze (ADH) in aldehidne dehidrogenaze (ALDH). Med vplive 

okolja spadajo sociokulturni in socioekonomski vplivi ter mediji in druţina. Znano je, da večja 

poraba alkohola v okolju pomeni večjo verjetnost za pojav zasvojencev. Prav tako je, sodeč po 

raziskavah, nagnjenost do uţivanja alkohola obratno sorazmerno povezana z neposrednimi 

ovirami pri dostopu do alkohola. Mediji pa imajo še posebej velik vpliv na tiste, ki še nimajo 

individualnih izkušenj z alkoholom, torej na otroke. Vloga druţine se kaţe predvsem v 

kvaliteti odnosov med člani (čustvena toplina, podpora) in v sposobnosti nadzorovanja ter 

discipliniranja otrok (Boben et al., 2004, str. 17).  

 

Odvisnost od alkohola se odvija na telesni in duševni ravni. Duševna odvisnost nastopi, ko si 

začne človek z alkoholom lajšati duševne teţave in razpoloţenje. Če ob stresnih situacijah 

alkohola ne uţije, postane vznemirjen ali napet. Telesna odvisnost pa nastopi, ko se presnova 

alkoholika tako spremeni, da brez alkohola ne more več »normalno« delovati. Če ga telo ne 

dobi, pride do abstinenčnih znakov (Auer, 2002, str. 25). 

 

Pomembno je prepoznavanje naslednjih znakov odvisnosti: 

▪ močna ţelja (hrepenenje po alkoholu), 

▪ spremenjena toleranca (za enak učinek je potrebno spiti vedno večje količine  

  alkohola), 

▪ abstinenčna kriza (tresenje, potenje, ţivčnost), 

 ▪ nesposobnost abstiniranja, 

 ▪ spremenjen čustveni odnos (alkohol mu pomeni vse), 

 ▪ zanemarjanje drugih dejavnosti zaradi alkohola (Moţe, 2007, str. 25). 
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3.2.2 Razmejitev ljudi na podlagi odnosa do alkohola 

 

Tako kot smo si ljudje med sabo različni, se razlikujejo tudi pivske navade posameznih ljudi. 

Strokovnjaki so ljudi glede na odnos do alkohola razdelili v naslednje skupine: 

 • abstinenti, 

 • preudarni pivci, 

 • prekomerni pivci, 

 • pretirani ali problematični pivci, 

 • alkoholiki, 

 • alkoholiki z nepopravljivimi posledicami, 

 • zdravljeni alkoholiki (Ţidanik, 2007, str 24). 

 

Abstinent je človek, ki se vzdrţi nečesa, kar bi sicer uţival, počel ali uporabljal. Abstinente 

lahko razdelimo na primarne, ki ne pijejo alkoholnih pijač zgolj zaradi lastne volje in nikoli 

niso bili zasvojeni z alkoholom, in na sekundarne, ki so bili odvisni od alkohola in je 

abstinenca zanje nujen pogoj vzdrţevanja zdravja (Ţidanik, 2007, str 25). 

 

Preudaren pivec je tisti, ki sam določa kraj, čas in količino alkoholne pijače, ki jo bo popil, ter 

s tem ne ogroţa okolice ali samega sebe. Večina Slovencev zmerno pije, vendar nihče ne bi 

rad postal odvisen od alkohola. Dejstvo pa je, da je bil vsak današnji alkoholik nekoč zmeren 

pivec. Kako hitro se ta prehod zgodi, je odvisno od vsakega posameznika. Inkubacijska doba 

od prvega pitja do zasvojenosti je lahko dolga od nekaj mesecev do več desetletij (Ţidanik, 

2007, str 25). 

 

Prekomeren pivec je pivec, ki pije nad mejami manj tveganega pitja. Ljudje, ki spadajo v to 

skupino, imajo povečano tveganje za nastanek odvisnosti. Priporočene količine zauţitja 

alkohola, ki predstavljajo še manj tvegano pitje, so po CINDI naslednje:  
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• Zgornja meja manj škodljivega pitja je 14 meric alkohola tedensko za moške, pod pogojem: 

- da dnevna mera ni več kot dve merici pri moškem in ena pri ţenski in starejšem od 

65 let, pri čemer ena merica predstavlja 10 gramov oz. enot alkohola (1 dl vina ali 

2,5 dl piva ali 0,3 dl ţgane pijače ali 2,5 dl sadnega mošta), 

- da ob eni priloţnosti ne popije več kot pet meric (moški) in tri merice (ţenska in 

starejši od 65 let), 

- so dva do trije dnevi povsem brez alkohola, 

- da ne pije na prazen ţelodec, v duševni stiski ter v tvegani ali zahtevni situaciji, 

- da je človek odrasel, da ne upravlja strojev, ne jemlje zdravil, da nima določenih 

bolezni (boţjast, bolezni jeter in trebušne slinavke itd.) (Ramovš in Ramovš, 2007, 

str. 70). 

 

Kot pretirane oz. problematične pivce označujemo ljudi, ki alkohol zlorabljajo. Prihaja do 

vsakodnevnega uţivanja alkoholnih pijač. Kaţejo se ţe teţave v medsebojnih odnosih in 

zdravju. Toleranca v tem obdobju narašča (Ţidanik, 2007, str 24). 

 

Ljudje, ki so odvisni od alkohola imajo močno oslabljeno kontrolo nad količino zauţitih 

alkoholnih pijač ali pa so povsem brez nje. Zaradi pitja prihajajo v vedno pogostejše konflikte 

doma in v sluţbi, kar njim sluţi kot izgovor za nadaljnje pitje. Začnejo se izogibati prijateljem, 

ki niso prekomerni pivci. V ospredju je zgolj zanimanje za alkohol, zaradi česar zanemarjajo 

vse druge obveznosti. Izogibajo se situacijam, ko ne bi mogel priti do alkohola in si delajo v 

hiši skrite zaloge. V nadaljevanju odvisniki zaradi nastopa abstinenčnih znakov potrebujejo ţe 

jutranji odmerek alkoholne pijače. Toleranca do alkohola je visoka. V nadaljnjem poteku 

postane alkohol njihov edini interes in cilj. Ne zanima jih več preteklost, ne prihodnost, drugi 

ljudje so zgolj še sredstvo k cilju. Na koncu, ko se toleranca zmanjša, je dovolj ţe manjša 

količina alkoholnih pijač. Pogosto imajo takšni ljudje ţe teţke telesne okvare, pa tudi motnje v 

sposobnosti razmišljanja in spominjanja. Pomembna značilnost ljudi odvisnih od alkohola je 

tudi, da znajo svojo odvisnost dolgo časa skrivati Pomembno je pravočasno spoznati 

negativno vedenje in nanj opozarjati, saj obstaja pot od škodljivega uţivanja alkohola do 

zmernega uţivanja. Poti od odvisnosti k zmernemu pitju pa ni več. (Ţidanik, 2007, str 23) 
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V zadnjih desetletjih se pojavlja nova kategorija ljudi, ki so zdravljeni alkoholiki in so 

zaključili katerokoli izmed obstoječih oblik zdravljenja. Normalno ţivijo v svojih druţinah ter 

opravljajo svoje delovne dolţnosti. Zdravljeni alkoholiki morajo vzdrţevati popolno 

abstinenco. Nekateri se preveč vmešavajo v pitje v svoji okolici in so zato za druţbo 

nezaţeleni (Krištof in Razboršek, 1988, str. 15). 

 

3.2.3 Razvoj alkoholizma po Jellinku 

 

Eden izmed najbolj znanih svetovnih raziskovalcev alkoholne bolezni E. M. Jellinek je 

razdelil razvoj alkoholizma v naslednja štiri obdobja: 

 

• Predalkoholna faza 

 

Je obdobje, ki traja od šest mesecev do deset let. Alkohol v tem obdobju predstavlja sredstvo, 

ki blaţi obremenjujoče situacije, omogoča sprostitev in prijetno omamo. Za enak učinek je 

postopoma potrebno piti vedno večje količine alkoholnih pijač, kar kaţe na prilagajanje 

organizma na alkohol. Jetra začnejo hitreje presnavljati alkohol in tako se hitreje zniţuje 

njegov nivo (Rugelj, 2000, str. 154). 

 

• Faza zgodnjega alkoholizma 

 

Traja od šest mesecev do petih let. Pojavlja se pitje na skrivaj ter delanje zalog. Prihaja tudi ţe 

do alkoholnih amnezij (spominske vrzeli na preteklo obdobje opitosti), ki postajajo vedno bolj 

pogoste. Človek tudi veliko premišljuje o alkoholu, pojavljajo se občutki krivde, zaradi katerih 

je razdraţljiv in jezen ob omembi njegovih pivskih navad (Rugelj, 2000, str. 155). 
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• Kritična faza 

 

Najznačilnejša karakteristika te faze je izguba kontrole nad količino zauţitega alkohola, ki za 

alkoholika predstavlja ţe nujo. Spremeni se vedenje, ki je lahko izrazito agresivno pri 

prepričevanju samega sebe o krivdi drugih. Sam sebe pomiluje. Včasih se odloči za abstinenco, 

da bi sebi in drugim dokazal, da lahko preneha piti. Izogiba se prijateljem, zanemarja vse 

druge interese ter druţino. Pogosto nastopi alkoholna ljubosumnost. Potrebuje reden jutranji 

obrok alkohola. Toleranca je visoka in se ne spreminja (Rugelj, 2000, str. 156). 

 

• Kronična faza 

 

Prihaja do več dni trajajočega popivanja, ki predstavlja hudo kršitev druţbenih norm in 

vrednot. V tem obdobju alkoholik moralno in etično propada. Prav tako pride do slabšanja 

zdravja, pešanja inteligentnosti, pojava alkoholnih psihoz. Toleranca do alkohola se mu zniţa 

(Rugelj, 2000, str. 157). 

 

3.2.4 Razmejitev alkoholikov po Jellineku 

 

Jellinek je alkoholike razdelil v naslednje skupine (Prijatelj, 1992): 

 

- prva skupina so alfa alkoholiki, ki postanejo odvisni predvsem zaradi psiholoških vzrokov. 

Omama jim sluţi kot pomoč pri odpravljanju telesnih in duševnih teţav, vendar presegajo 

druţbeno sprejemljive norme, čeprav še ne nastopa izguba nad kontrolo zauţite pijače in 

sposobnost za abstinenco. Sčasoma lahko zabredejo v hujše oblike alkoholizma  

 

- v drugo skupino je Jellinek uvrstil beta alkoholike, pri katerih ţe najdemo zdravstvene teţave, 

ki so predvsem odraz prehrambenega deficita (polinevritis, gastritis, jetrna ciroza). Pojavijo se 

še druţinske, ekonomske in socialne motnje. Ob hitrem in nenadnem prenehanju uţivanja 
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alkohola se abstinenčni sindromi ne pojavijo. Tudi ta vrsta alkoholikov lahko preide v teţje 

oblike, vendar so poznani tudi primeri, pri katerih ni prišlo do napredovanja bolezni.  

 

- Jellinek je naslednjo skupino označil kot gama alkoholike. Mednje spadajo odvisniki od 

alkohola, pri katerih se razvije zvišana toleranca do alkohola, vendar so še vedno zmoţni 

abstinirati. Niso pa več zmoţni kontrolirati količine popitega alkohola. Pojavljajo se hujše 

motnje v medsebojnih odnosih. 

 

- pri delta alkoholikih se kaţe zvišana toleranca do alkohola, telesna in psihična odvisnost ter 

pojav abstinenčnega sindroma. Ta skupina je nenehno pod vplivom alkohola, vendar znajo 

skoraj vedno kontrolirati količino alkohola (npr. med delom). Za kompenzacijo pa se mnogi 

opijajo zvečer. 

 

- za epsilon alkoholike so značilni periodični, občasni napadi po pitju. To obdobje traja 

določen čas, nato sledi obdobje normalnega odnosa do alkohola. To vrsto imenujemo tudi 

dipsomanija. 

 

- zadnjo skupino je Jellinek poimenoval zeta alkoholiki, ki se hudo opijajo ţe ob manjših 

količinah alkohola. Takrat postanejo agresivni in zagrešijo hude delikte in uboje. 

 

3.2.5 Posledice uživanja alkohola 

 

Posledice uţivanja alkoholnih pijač se kaţejo na številnih področjih. Alkohol zastruplja 

organizem in škoduje številnim organskim sistemom, duševnosti in medsebojnim odnosom. 

Pojavljajo pa se tudi zapleti v povezavi z nezdravim načinom ţivljenja zasvojenih z alkoholom 

(Rugelj, 2000, str. 163). 
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3.2.5.1 Telesne posledice 

 

Kronična zloraba prizadene sleherni organ telesa. Na nekatere organe alkohol deluje 

neposredno toksično, na druge pa samo posredno, zaradi pomanjkanja beljakovin in vitaminov, 

kar je posledica osiromašene prehrane. Telesne zlorabe se pokaţejo zelo pozno v razvoju 

alkoholne bolezni. Najbolj pogoste posledice so: 

 

• Okvare jeter 

 

So zelo pogost zaplet pri alkoholikih. Sprva začne nastajati jetrna ciroza z maščobno 

prepojenostjo jetrnih celic. Maščobni prepojenosti sledi vnetje jeter. V zgodnji fazi jetrne 

ciroze so jetra sprva rahlo, nato znatno povečana. Ravna površina jeter postane sprva rahlo 

zrnata, pozneje pa neravna in hrapava. Splošni znaki okvare jeter so utrujenost, hujšanje, 

slabost, izguba teka, zlatenica, impotenca ter ginekomastija pri moških (Rugelj, 2000, str. 163). 

 

• Okvare požiralnika 

 

Pojavljajo se kronična vnetja in rane. Posledice so krvavitve in zoţitve poţiralnika. Pacienti 

toţijo za zgago, spahovanjem, jutranjem bljuvanjem sluzavega izmečka. Obstaja pa tudi 

povezava z rakom na poţiralniku (Rugelj, 2000, str. 164). 

 

• Okvare želodca 

 

Na začetku pride do povečanega izločanja ţelodčnega soka, ker alkohol draţi ţelodčno 

sluznico. Kasneje pride do zmanjšanega izločanja ţelodčnega soka in pomanjkanja ţelodčne 

kisline. V tej fazi je ţelodčna sluznica pokrita s sluzjo, stanjšana in gladka, kar olajša nastanek 

ulkusov. Pacienti navajajo bolečine v ţlički, bruhanje. Pri hiperacidnem gastritisu (povečana 

količina solne kisline) so ponavadi teţave z zgago, pri anacidnem pa se pojavljajo driske 

(Rugelj, 2000, str. 164). 
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• Okvare žlez z notranjim izločanjem 

 

Prihaja do akutnega in kroničnega vnetja trebušne slinavke. Bolezen se ponavadi pokaţe 

nenadno s hudimi bolečinami in bruhanjem. Akutna oblika je ozdravljiva pod pogojem, da 

bolnik preneha piti. Poleg obolenja trebušne slinavke najdemo še obolenje ščitnice, 

nadledvičnih ţlez in spolnih ţlez (Rugelj, 2000, str. 164). 

 

• Alkoholna okvara srčne mišice (alkoholna miokardiopatija) 

 

Okvara nastopi neposredno zaradi škodljivega vpliva alkohola na mišična vlakna srca. Na 

okvaro srca pa vpliva tudi pomanjkanje vitamina B1, magnezija in aminokislin. Srce je 

povečano in začne popuščati. Pacient se hitreje utrudi, ima teţko sapo, noge mu začnejo 

otekati (Rugelj, 2000, str. 165). 

 

• Alkoholno vnetje živca 

 

Je najpogostejše obolenje pri alkoholikih. Prizadet je predvsem periferni ţivčni sistem (akutni 

polineuritis). Pride do pojava parastezij (mravljinčenje, gluhost) in hiperstezij (motnje 

občutljivosti). Kasneje se temu pridruţi še mišična slabost (Rugelj, 2000, str. 166). 

 

• Atrofija velikih možganov 

 

Za metabolizem moţganskih celic je nujno potreben kisik, glukoza in vitamini skupine B. Pri 

akutni pijanosti pride do zmanjšane količine kisika in motenj v celičnem dihanju. V večini 

primerov tako pride do atrofije, kar je najbrţ tudi vzrok za intelektualni in moralni propad. 

Posledica je alkoholna demenca (Rugelj, 2000, str. 166). 
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3.2.5.2 Duševne posledice 

 

Alkohol uničuje moţganske celice, zato z leti pride do moţganskih okvar. Duševne posledice 

se kaţejo na dveh nivojih: 

 

• Osebnostne spremembe in obrambni mehanizmi 

 

Osebnostne spremembe, ki se pojavijo, so: brezvoljnost, otopelost, neodgovornost, egoizem in 

zanimanje zgolj za alkohol. 

 

Prav tako si alkoholik izdela obrambne mehanizme, ki ga varujejo pred spoznanjem, da je 

odvisen, in pred očitki okolja. Najpogostejši obrambni mehanizem je zanikanje očitnih dejstev. 

Kot primer lahko navedemo zanikanje alkoholnega opoja ob močni alkoholiziranosti. Eden 

izmed pogostejših obrambnih mehanizmov je tudi racionalizacija – ko alkoholik išče vzroke 

za svoje ravnanje. Kot opravičilo mu sluţi delo, druţba … S projekcijo alkoholik preusmerja 

svoje notranje vzgibe v druge, v vseh drugih vidi krivce za svoje ravnanje. Vzrok pitja išče v 

teţavah, ki so posledice alkoholizma. Pri fragmentaciji oziroma drobljenju alkoholik razbija 

svoje ravnanje v majhne delce in jih gleda ločeno ter izpostavlja svetle trenutke in ravnanja. 

Uporablja tudi minimalizacijo, s čimer vse v zvezi s pitjem in posledicami pitja zmanjša na 

takšno raven, da je videti resnično nedolţno. Pitja pa se spominja kot čudovitega dogodka. 

Nazadnje, ko vsa druga obramba odpove, pa alkoholik začne z manipulacijo (Rugelj, 2000, str. 

177). 

 

• Duševni zapleti 

 

Pojavijo se šele po več letih kroničnega uţivanja alkohola. Najpogostejše komplikacije so: 
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Akutna pijanost 

 

Pojavi se pri vsakem človeku, ki popije manjšo ali večjo količino alkoholnih pijač in so pri 

njem vidni znaki pijanosti. Zastrupitve z alkoholom so pogostejše pri otrocih in odraslih, ki 

spijejo »na dušek« večje količine ţganih pijač. Ţe akutna pijanost v laţji obliki je nevarno 

stanje, če človek dela tam, kjer sta potrebna večja koncentracija in hitro reagiranje, zato v 

Sloveniji uţivanje alkoholnih pijač med delovnim časom ni dovoljeno (Moţe, 2007, str. 21). 

 

Patološka bolezenska pijanost ali opoj 

 

Prihaja do razburjenosti ali somračnega stanja, ki lahko traja celo nekaj ur. Zavest je takrat 

popolnoma izključena. Pojavlja se strah, halucinacije, zaradi česar začnejo pijane osebe brez 

razloga besneti, razgrajati ali celo ubijati. Ko to stanje mine, globoko zaspijo, ko pa se zbudijo, 

se preteklih dogodkov ne spominjajo več. Dejavniki, ki lahko sproţijo takšno stanje, so: 

utrujenost, nespečnost, lakota, vročina, mraz (Krištof in Razboršek, 1988, str. 16). 

 

Patološka ljubosumnost 

 

Je sorazmerno redek, a resen zaplet dolgotrajne zlorabe alkohola (Tomori, 1999, str. 138). 

 

Anksioznost 

 

Je pogosta motnja, še posebej med abstinenco (Tomori, 1999, str. 151). 

 

Motnje spanja 

 

So dokaj pogoste in pogosto povod za uţivanje alkohola kot uspavalnega sredstva, pri čemer 

se je kasneje razvila odvisnost (Tomori, 1999, str. 149). 
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Prehodne halucinacije in alkoholna halucinoza 

 

Prehodne halucinacije se pojavljajo med odtegnitvenim stanjem, ki ne doseţe stopnje delirija. 

Pojav alkoholne halucinoze pa je redek. Pojavljajo se slušne halucinacije neprijetnih vsebin ob 

ohranjeni zavesti. Bolezen lahko traja nekaj tednov in se pojavlja pri osebah, ki še pijejo, pa 

tudi v obdobju abstinence (Tomori, 1999, str. 152). 

 

Korzakova psihoza pri alkoholizmu 

 

Pojavi se po dolgotrajnem uţivanju alkohola. Pacient ima teţave s pomnjenjem novih 

dogodkov. Pomaga si tako, da si izmišljuje nove vsebine (konfabulacije). Poleg duševne 

prizadetosti tukaj nastopa še okvara perifernega ţivčevja (Krištof in Razboršek, 1988, str. 12). 

 

Alkoholna demenca 

 

Pri 90% alkoholikov je prisotna moţganska atrofija, ki je predvsem posledica pomanjkanja 

vitaminov skupine B, direktnega vpliva alkohola na moţgane, neustreznega delovanja drugih 

organskih sistemov (jeter, ledvic, trebušne slinavke) in poškodb glave, ki spremljajo odvisnike. 

Klinično se kaţe kot demenca z moralnim in intelektualnim propadom. Pacienti so nezmoţni 

samostojnega ţivljenja. Tukaj moramo še posebej omeniti Wernickejev sindrom, ki običajno 

nastopi po 50. letu. Njegove glavne značilnosti so utrujenost, motnje v koncentraciji in 

kratkoročnem spominu, dezorientacija, napačno prepoznavanje, ataksija, oftalmoplegija in 

periferna nevropatija. Vzrok njegovega nastanka pa je predvsem v zanemarjanju ustrezne 

prehrane. Sindrom hude izgube, ki lahko sledi Wernickejevi encefalopatiji, pa je Korzakov 

sindrom, kjer gre za hudo in dalj časa trajajočo izgubo spomina s poslabšanimi zmoţnostmi 

dojemanja, izgubo iniciativnosti, prizadetost kratkoročnega spomina, nezmoţnost učenja 

novih vsebin in pojavom konfabulacij. (Krištof in Razboršek, 1988, str. 12–16). 
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Alkoholni bledež (delirium tremens) 

 

Je huda oblika odtegnitvenega stanja, ki se pojavi pri osebah, ki imajo za sabo več let 

prekomernega pitja alkohola. Po navadi nastopi v 72 urah po zauţitju zadnje alkoholne pijače. 

Njegove značilnosti so zameglitev zavesti, motnje orientacije v času in prostoru, nespečnost, 

motnje kratkoročnega spomina, iluzije, halucinacije, strah in vznemirjenost. Telesni zanki, ki 

se pojavljajo so tremor rok, motnje avtonomnega ţivčevja (znojenje, tahikardija, zvišan krvni 

tlak, dilatacija pupil) in nespečnost. Prihaja tudi do povečane telesne temperature, kateri sledi 

dehidracija, porušeno elektrolitsko ravnoteţje in zvišana sedimentacija. Značilne so tudi vidne, 

slušne in taktilne halucinacije (Tomori, 1999, str. 149). 

 

Depresija in samomorilnost 

 

Znane pa so tudi povezave med depresijo in alkoholizmom. Depresija pomeni občutje globoke 

in dolgotrajne ţalosti z upadom zanimanja za okolje, sposobnosti uţivanja, koncentracije in z 

izrazito utrujenostjo ţe po najmanjšem naporu. V povezavi z alkoholom poznamo primarno 

depresijo, kjer je bila najprej prisotna depresija, iz katere si je človek pomagal z alkoholom. 

Sekundarna ali posledična depresija pa je tista, ki se je pojavila zaradi porušenega ravnoteţja 

med prenašalci ţivčnih impulzov v moţganih. Depresija pri ţenskah se kaţe v drugačni obliki 

kot pri moških. Pri ţenskah je bolj v ospredju ţalost, brezvoljnost, zapiranje vase, pri moških 

pa razdraţljivost, vzkipljivost in nasilnost. Alkoholiki prav tako veljajo za prikrito skupino, 

nagibajočo se k samomoru, saj se kar 10–15% odvisnikov odloči za poskus samomora, po 

navadi po konfliktu z okolico. Faktorji, ki prispevajo k odločitvi za samomor, so konflikt s 

samim seboj, z okolico in vinjeno stanje samo po sebi, ker sprošča agresivnost. Včasih pa je 

samomor tudi protestno maščevalne narave, naperjen proti druţbi, druţini ali posamezniku 

(Ţidanik, 2007, str. 31). 
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3.2.5.3 Družbene posledice 

 

So splet telesnih in duševnih posledic, ki so povezane še z upadom moralnih vrednot in s 

spremembami v komunikaciji. Druţbene spremembe se kaţejo na več ravneh.  

 

Prva faza alkoholizma je uničevanje druţine. V druţbi je alkoholik oz odvisnik od alkohola še 

vedno navidezno urejen, v druţini pa ţe prihaja do deficitov v zadovoljevanju psihosocialnih 

potreb njenih članov. Po Yoanu Jacksonu (1954, cit. Po Drakšič,1992) gre druţina skozi 

številne faze razkroja. V prvem obdobju druţina problem predvsem zanika. V drugem obdobju 

pride do osamitve druţine zaradi sramu pred problemom pitja. Temu sledi razkroj druţine. 

Temeljna značilnost četrtega obdobja je reorganizacija. Alkoholika se začne vedno bolj 

prezirati in izključevati iz druţinskega ţivljenja. V petem obdobju druţina beţi od problema, 

alkoholik pa poskuša vse, da bi zadrţal druţino pri sebi, saj ve, da bo drugače odkrit. V šestem 

obdobju se druţina reorganizira in ţivi ţivljenje brez alkoholika ali pa gre skupaj skozi proces 

zdravljenja odvisnosti. Zadnje obdobje pa zaznamuje rehabilitacija in vzpostavljanje vlog na 

novo. Na vsaki stopnji razkroja druţine moramo upoštevati spremljajoče duševne pretrese 

članov. Škoda, ki jo pretrpijo otroci, je odvisna predvsem od njihove starosti. Najbolj ranljivi 

so predšolski otroci, saj se pri njih osebnost šele razvija. Otroci alkoholikov so deleţni veliko 

sovraţnosti, občutkov krivde, bojazni in razvrednotenja. Pri mnogih otrocih se kasneje prav 

tako pojavi alkoholizem. 

 

Zaradi alkoholizma prihaja tudi do sprememb na delovnem mestu alkoholika, ki so predvsem 

odraz osebnostne deformacije (nezanesljivost, površnost, prepirljivost, laţnivost). Zaradi 

vinjenosti in slabšega počutja je tudi delovna učinkovitost manjša. V napredovanju bolezni 

prihaja tudi do večdnevnega izostajanja. V povprečju izostane alkoholik z dela dva meseca na 

leto. Pri tem pa ne smemo pozabiti še vloge alkohola pri delovnih nesrečah in povzročitvi 

invalidnosti (Moţe, 2007, str 54).  
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V širši druţbeni skupnosti povzroča alkoholikovo vedenje odpor in zgraţanje, zato je pogosto 

nezaţelen in neupoštevan. Tako se kmalu znajde med marginalno (obrobno) populacijo, v 

katero spadajo ljudje z izrazito asocialnim načinom obnašanja (Moţe, 2007, str. 55). 

 

3.2.6 Statistični podatki o rabi alkohola 

 

Človek pije alkoholne pijače ţe tretje tisočletje. Zlasti vino so ljudje uţivali kot ţivilo, 

poţivilo in zdravilo. Danes je alkohol dovoljena in dostopna droga. Ljudje so alkoholu 

naklonjeni, drţava pa ima ekonomske interese. Toda z rastjo porabe alkohola se večajo tudi 

problemi na različnih področjih ţivljenja ljudi. Posledice so vidne na zdravju, manjši varnosti 

pivcev, v njihovi druţbi, na delovnem mestu, v druţini in druţbi kot celoti (Moţe, 2007, str. 

55). 

 

Letna poraba čistega alkohola v Sloveniji v obdobju 1993–2000 je nihala od 8,6 do 11,7 litra 

na prebivalca, kar pa ne vključuje neregistrirane porabe (domača pridelava, nelegalno uvoţene 

alkoholne pijače), ki znaša okvirno 5 litrov čistega alkohola na prebivalca. V letu 2005 je 

znašala čista uporaba alkohola na prebivalca (nad 15 let) 10,3 litra. S temi podatki se 

uvrščamo na vrh porabe v Evropi. Podobno kot mi so uvrščene še Nemčija (11,5 l), Francija 

(11,5 l), Avstrija (10,5 l) in druge drţave. Na dnu lestvice pa se nahajata Švedska (5,8 l) in 

Turčija (0,8l) (Auer, 2002, str. 91). 

 

Tudi med mladostniki narašča raba alkohola, kar je najbolje razvidno iz raziskave ESPAD 

(Evropska raziskava o rabi alkohola in drog med srednješolci). Po njenih podatkih naj bi bilo v 

letu 2003 pijanih ţe 27,3% fantov in 18,5% deklet (Auer, 2002, str. 91). 

 

Da je poraba alkohola v Sloveniji res visoka, kaţejo tudi drugi pomembni statistični podatki,  

kot so umrljivost zaradi kroničnih bolezni jeter in ciroze, prometnih nesreč in zastrupitev. 

Zaradi posledic uţivanja alkohola je bilo leta 2000 v Sloveniji 4.293 hospitalizacij. Potek 
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alkoholizma nekateri avtorji razlagajo kot podaljšan samomor, kar potrjujejo podatki, da je 

20–25% alkoholikov med samomorilci (Auer, 2002, str. 92). 

 

Po nekaterih raziskavah naj bi bilo v Evropi med moškimi 3–5% alkoholikov,  med ţenskami 

pa  0,1–1%. Spet drugi raziskovalci pa trdijo, da naj bi kar 13% ljudi izpolnjevalo pogoje za 

alkoholike. Povprečna starost ob začetku odvisnosti je 30 let (Auer, 2002, str. 93). 

 

3.2.7 Zdravljenje odvisnosti od alkohola 

 

Alkoholizem oz. odvisnost od alkohola je bolezen, ki jo je treba zdraviti. Zaradi raznolikosti 

odvisnikov je poznanih tudi veliko različnih terapevtskih metod in zdravljenj, vendar je vsem 

skupen osnovni terapevtski cilj: trajna abstinenca. Najučinkovitejša je kognitivno vedenjska 

terapija, ki se osredotoča na misli in vedenje posameznika. Temelji na načelu, da vedenje 

nadzirajo človekova osnovna prepričanja, ki jih je v terapiji potrebno spremeniti. Vzrok 

škodljive rabe vidi v človekovih problemih in neustreznem odgovoru nanje (pitju alkohola) ter 

v pričakovanju ugodnih učinkov (Auer, 2002, str. 171). 

 

Zdravljenje poteka tudi s pomočjo psihoterapije, ki v kontekstu zdravljenja odvisnosti opisuje 

vse terapevtske postopke, ki vplivajo na posameznika. Poznamo več vrst psihoterapije: 

globinsko (osebnost skuša spremeniti in rekonstruirati) ter prevzgojno ali podporno. Lahko 

poteka skupinsko ali individualno. Pod psihoterapijo spada tudi sistemska druţinska terapija, 

ki pomaga druţini razumeti, zakaj je do škodljive rabe prišlo. Tudi gestalt terapija ima 

pomembno vlogo, saj teţi k odpravi odtujenosti in razrešitvi notranjih konfliktov. Psihodrama 

pomaga pri izboljšanju izraznosti, spontanosti in kreativnosti. S pomočjo hipnoze se lahko 

prikličejo sugestije proti poţelenju, vendar so vprašljivi dolgoročni rezultati. Likovna terapija 

poleg spoznavnih tehnik omogoča tudi izraţanje fantazij in notranjih napetosti. Glasbena 

terapija je najbolj primerna za izraţanje razpoloţenja in občutkov. Socialna obravnava 

omogoča uspešno integracijo v socialno okolje. Tudi delovna terapija zaseda pomembno 
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mesto. Njeni cilji so izboljšanje vztrajnosti, skrbnosti, točnosti in prilagodljivosti (Auer, 2002, 

str. 176). 

 

Odvisnost od alkohola lahko zdravimo tudi z zdravili, vendar je to manj pogosto in manj 

pomembno. Pri nekaterih odvisnikih je učinkovita uporaba naltreksona (Revia) (Auer, 2002, 

str. 177). 

 

V osnovi poznamo v Sloveniji dve obliki zdravljenja: izven bolnišnično in bolnišnično. Pogoji 

za izven bolnišnično zdravljenje so ţelja pacienta, najmanj dvomesečna dokazana abstinenca, 

sodelovanje svojca, redna zaposlitev ter telesna neprizadetost. Prednost ambulantnega 

zdravljenja je, da pritegne osebe, ki jih v bolnišnično zdravljenje ne bi bilo. Ugodno je tudi, da 

lahko pacient ostane v svojem socialnem okolju in da lahko naučene veščine takoj preizkusi. 

Ohranitev samostojnosti deluje pozitivno na občutek lastne vrednosti. Pomanjkljivost je v 

večjem tveganju opustitve terapije in negotovi vzpostavitvi abstinence. Vsakodnevni problemi 

so lahko tudi faktor oviranja pri razvoju pacienta (Auer, 2002, str. 176). 

 

V bolnišnično zdravljenje vključimo večletne odvisnike in tiste s hudimi telesnimi, psihičnimi 

ali socialnimi posledicami. Zanj pa se odločimo tudi ob preveliki oddaljenosti za vsakodnevno 

prihajanje pacienta. Njegove prednosti so v umiku iz problematičnega okolja, v stalnem stiku s 

terapevti in v atmosferi, ki pospešuje pridobitev novih pogledov. Negativna sta izguba stika s 

stalnim okoljem in napor vzpostavljanja novih socialnih stikov. Bolnišnični program je 

sestavljen iz začetnega (pripravljalnega) in nadaljevalnega. Cilji začetnega programa so 

vzpostavitev abstinence, prepoznavanje nejasnih bolezenskih stanj, omilitev telesnih teţav, 

pridobitev znanja in delovnih ter higienskih navad, krepitev motiviranosti z vključevanjem 

svojcev. Program traja en mesec, lahko pa tudi manj, odvisno od posamezne bolnišnice. 

Nadaljevalni program traja okoli dva meseca in temelji na krepitvi pacientove samozavesti in 

samospoštovanja. Odkriva tudi natančen pogled v odvisnost in njene posledice. Prav tako pa 

uči veščine za obvladovanje ţivljenjskih mehanizmov, problemov ter za upiranje alkoholu 

(Auer, 2002, str. 220). 
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Pomemben kriterij za ohranjanje abstinence po bolnišničnem zdravljenju je dobro vodenje, 

usmerjeno na druţino. Nujna je usmeritev v skupine samopomoči. Pri nas je najbolj znan klub 

anonimnih alkoholikov, katerega člani se srečujejo enkrat tedensko. KZA lahko definiramo 

kot terapevtsko skupino odvisnih, ki so ţe nekaj časa trezni in si prizadevajo uresničevati 

zastavljene cilje rehabilitacije. Njihovo delovanje je usmerjeno v človekovo osebnostno rast s 

poudarkom na druţini. Njihovi cilji so vzdrţevanje popolne treznosti, prevzemanje 

odgovornosti, pridobivanje samozavesti in učenje smotrne izrabe prostega časa. Med pozitivne 

učinke sodi tudi navezovanje novih prijateljstev. Velika prednost skupine je, da član vidi, da ni 

sam, in si zato upa več tvegati. Dejavniki, ki v skupini delujejo zdravilno, so altruizem 

(nesebičnost), kohezivnost in univerzalnost (tudi drugi imajo podobne probleme), medsebojno 

učenje, katarza (očiščenje), preigravanje vlog iz primarne druţine in vnos upanja (Auer, 2002, 

str. 237). 

 

3.3 Alkoholizem v družini 

 

Druţina je naravna in temeljna človeška skupnost, v kateri sobivajo generacije in se prenašajo 

druţbeni vzorci vedenja, norme, vrednote in ideali. Je prostor, kjer se oblikuje intimno 

ţivljenje med njenimi člani, kjer se človek srečuje s človekom in se uresničuje ţivljenjski 

smisel ter doţivlja ljubezen in osebna sreča, varnost in solidarnost. Hkrati je kraj bojev, 

nesoglasij in ran, ki človeku ostanejo vse ţivljenje. Druţino bi lahko tako poimenovali neke 

vrste prvo šolo za človeka (Bajzek, 2008, str. 94). 

 

Kot temeljna druţbena skupnost druţina ni izolirana, temveč je vpeta v širše druţbene procese 

in dogajanja. Uči nas zgodovinsko in kulturno stvarnost druţbe in predaja osebne izkušnje 

njenih članov. V njej otrok dobi temeljna izhodišča za razvoj osebnosti in stališč. Po nekaterih 

podatkih sedanjost zaznamuje t. i. kriza druţine, ki temelji na naraščajočem številu zakonskih 

razvez, parov brez otrok, homoseksualnih skupnosti itd. V resnici pa gre za spreminjanje in 

preobraţanje tradicionalne oblike druţine, ki jo pogojujejo spremembe v druţbeni strukturi 

(Bajzek, 2008, str. 95). 
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Starši imajo na otroke odločilen vpliv tudi v razvoju prvih stališč do rabe alkohola. Vpliv se 

kaţe preko vzora, vzgojnega ozračja in tudi genetskih dejavnikov. Na otroke izredno 

negativno vpliva prisotnost odvisnosti v druţini. Značilnosti alkoholnih druţin so majhna 

medsebojna povezanost, slaba čustvena izmenjava, veliko nesoglasij, zaprtost in 

neprilagodljivost (Auer, 2002, str. 44).  

 

Sindrom odvisnosti od alkohola je dolgotrajna bolezen, ki se razvija po več let (pet, deset, 

dvajset in več), preden človek zaradi alkoholizma propade. Alkoholizem v druţini praviloma 

poteka v dveh fazah. V fazi uničevanja druţine alkoholik poskuša navzven še varovati svoj 

ugled in pred druţbo prikriva zasvojenost s pijačo. Doma pa tega več ne more, zato prihaja do 

nesoglasij, sporov in nazadnje do razpada druţine. Temu sledi faza osebnostnega in socialnega 

propadanja, kjer je alkoholikova druţina ţe uničena. Alkoholik pa je izgubil zaposlitev ali pa 

je invalidsko upokojen. Je povsem odtujen. Njegovo ţivljenje je sestavljeno iz popivanja in 

sprotnega dela za pijačo (Rugelj, 2000, str. 232). 

 

Kot ima odvisnost svoja suha (krajše ali daljše obdobje abstinence) in mokra obdobja, tudi 

druţina s svojim članom niha med posameznimi obdobji in se jim prilagaja. Poznamo različne 

tipe druţin. Ob intenzivnem pitju enega od članov govorimo o mokrem stanju, ki se deli na 

stabilno mokro stanje in nestabilno mokro stanje. Značilnosti druţin v stabilnem mokrem 

stanju so, da je alkohol njihov glavni organizator, vendar so ekonomsko in strukturno še 

ohranjene. Prisotno je nihanje med treznostjo (novo upanje, urejevanje) in obdobjem pitja 

(napetosti, problemi). Ob večanju rabe alkohola druţina preide v nestabilno mokro obdobje, 

kjer se lahko konflikti stopnjujejo do razpada ali pa do nastanka alkoholne druţine, ki se 

oblikuje v: 

• stabilno mokro družino (člani se prilagodijo na obstoječe stanje in ţivijo leta  

  nespremenjeno); 

• stabilno suho alkoholno družino (značilna za druţine abstinentov, ki se izogibajo 

stikov z alkoholom); 

• suho nealkoholno družino (v njej je alkohol v preteţni meri pozabljen) (Auer, 2002, 

str. 114). 



Tandler Barbara: Odnos mladostnikov do alkohola 

 46 

Značilnosti alkoholnih druţin se razlikujejo, vendar praviloma obstajajo določene skupne 

lastnosti. Odvisnik zamenja prednostne naloge in večino časa porabi za nabavo in uţivanje 

alkohola. Prav tako se spremenijo njegove vrednote: domače mu postanejo nepoštenost in laţi, 

v katere so vpleteni vsi druţinski člani. Prihaja tudi do opuščanja odgovornosti, saj alkoholik 

večino časa preţivi v gostilnah in se pozno vrača domov. Temu sledijo prepiri in tudi fizično 

nasilje. Alkoholiki so lahko do otrok pretirano dobri in nezahtevni (odraz osebnosti, občutki 

krivde) ali pa neprijetni, agresivni in vulgarni (Krištof  in Razboršek, 1988, str. 64). 

 

V alkoholnih druţinah se pojavljajo tudi prezgodnje izgube, ki so lahko stalne (smrt 

druţinskega člana) ali začasne (rejništvo, zdravljenje, beg od doma itd.). Predvsem pa se 

moramo zavedati ogroţenosti za nastanek odvisnosti tudi pri drugih članih druţine. Partnerji si 

pogosto lajšajo trpljenje s pomirjevali, otroci pa posnemajo negativne vedenjske vzorce 

(Ţidanik, 2007, str. 39). 

 

3.3.1 Odvisnost od alkohola pri ženskah  

 

V preteklosti so imele ţenske precej manj priloţnosti za razvoj alkoholizma, saj so bile 

odrinjene na rob javnega udejstvovanja, kar je izničilo mnogo priloţnosti za popivanje in s 

tem tudi za razvoj alkoholne bolezni. Ţenski alkoholizem je v naši druţbi ostreje obsojan kot 

moški, kar je eden glavnih vzrokov, da je večina alkoholičark oz. odvisnic še vedno skritih 

(Rugelj, 2000, str. 249). 

 

Vzroki za nastanek odvisnosti so dokaj podobni moškim, vendar izstopata dva najbolj pogosta. 

Prvi nastane zaradi osamljenosti, zdolgočasenosti in splošne razočaranosti ţensk v poznih 

štiridesetih letih. V drugem primeru pa se ţena navadi pitja ob moţevem alkoholizmu. 

Osebnostne lastnosti ţensk, ki pijejo, so naučena nemoč, nagnjenost k depresiji, nizko 

samospoštovanje, spremenjena spolna identiteta in zmanjšana aktivnost (Rugelj, 2000, str. 

250). 
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Ţenske alkohol slabše prenašajo. Enak odmerek alkohola glede na telesno teţo povzroči pri 

ţenskah višjo koncentracijo kot pa pri moških. Razlog je v nizki koncentraciji alkoholne 

dehidrogenaze v ţelodčni sluznici. Zaradi tega so pri ţenskah posledice izrazitejše in hitrejše 

(Auer, 2002 str. 120). 

 

Tudi način ţenskega pitja se razlikuje od moškega. Ţenske po navadi pijejo na skrivaj. Vendar 

se zaradi spremembe druţbene vloge tudi ţenski način pitja spreminja v moškega. (Ziherl, 

1989, str. 95). 

 

Pri zdravljenju ţenskega alkoholizma je zaradi hitrejšega napredovanja še posebej pomembna 

zgodnja motivacija. Ţenske se teţje odločijo za zdravljenje zaradi socialne označenosti in še 

posebej močno razvitih obrambnih mehanizmov. Pogosteje se srečujejo z občutki sramu in 

krivde. Zaradi visoke stopnje razvez in osamljenosti med zdravljenjem je zanje še posebej 

pomembno sodelovanje v skupinah. Med zdravljenjem imajo ţenske manj podpore pri svojih 

partnerjih (Auer, 2002, str. 123). 

 

Zanimivo je tudi dejstvo, da so ţenske odvisne od alkohola večkrat odvisne tudi od tablet, saj 

svoje teţave po streznitvi blaţijo z različnimi tabletami. Sorazmerno z zasvojenostjo prihaja 

do zanemarjanja gospodinjstva in otrok. Druţina začne razpadati še hitreje, kot če bi pil moţ 

(Prijatelj, 1992, str. 65). 

 

Pri ţenskem alkoholizmu moramo omeniti tudi vplive alkohola na plod med nosečnostjo. 

Domneva se, da se na 1000 novorojenčkov rodijo dva do trije z alkoholnimi okvarami. V 

Sloveniji naj bi se tako vsako leto rodilo petdeset do šestdeset takih otrok. Alkohol vpliva 

predvsem na ţivčne celice, saj ovira njihovo rast, potovanje in diferenciacijo. Povzroča tudi 

motnje v razvoju medceličnih stikov in povzroča nerazvitost posameznih delov. Najbolj 

prizadene čelni reţenj, korpus kalozum, hipokamus in bazalne ganglije. Apoptoza je 

poimenovanje za celično smrt, ki jo izzove alkohol. Značilnost apoptoze je, da celica 

programira svojo lastno smrt z inaktiviranjem retinoične kisline, prostimi radikali ali motnjami 

celične komunikacije. Okvare, ki lahko nastopijo pri otroku zaradi materinega uţivanja 



Tandler Barbara: Odnos mladostnikov do alkohola 

 48 

alkohola, so tveganje za duševno manjrazvitost ploda, spontan splav in manjšo porodno teţo 

novorojenčka (Auer, 2002 str. 126). 

 

Najhujša okvara, ki nastane zaradi zlorab alkohola v nosečnosti, je fetalni alkoholni sindrom, 

ki predstavlja eno najpogostejših razvojnih motenj. Simptomi so tako kognitivne kot tudi 

telesne narave. Kognitivne motnje predstavlja blaţja duševna manjrazvitost, hiperkinetičnost, 

impulzivnost, zmanjšane sposobnosti za obdelavo informacij in reševanje problemov, 

nezmoţnost uvideti posledice svojih dejanj, trma in teţave pri dojemanju socialnih nalog. 

Telesni znaki so vidni predvsem na obrazu. Značilno je nizko čelo, kratke očesne odprtine, 

majhen privihan nos in sploščena brazda med zgornjo ustnico in nosom. Diagnoza je 

pomembna zaradi posledično ustrezne vzgoje, ki lahko ublaţi nespremenljivo vedenje. Vendar 

jo je teţko postaviti, če ni sindrom zelo izrazit. Posledice simptoma so trajne, zaradi česar je še 

posebej pomembna preventiva in delovanje na ozaveščenosti ljudi o škodljivem pitju med 

nosečnostjo. Nosečnicam se pitje alkohola v celoti odsvetuje. Velik problem predstavljajo 

nenačrtovane nosečnosti, ki jih je v povprečju polovica in so lahko opaţene prepozno, ko je 

škoda ţe storjena (Auer, 2002, str. 128). 

 

3.3.2 Otroci odvisni od alkohola 

 

Starši so najpomembnejši otrokov vzgled, zato ne preseneča dejstvo, da se do 40% otrok 

alkoholikov tudi samih odloči za isto pot. Vzrok temu je vzgoja, ki temelji predvsem na 

mehanizmu identifikacije s starši. Tako se zgodi, da otroci kljub mladostniškemu zaklinjanju 

postanejo (predvsem moški) isti kot njihovi očetje. Drugi vzrok pa temelji v potešitvi njihovih 

potreb in v brezupnosti, ki so ji bili izpostavljeni v druţini (Rugelj, 2000, str. 233). 

 

Upoštevati moramo tudi vedenje odvisnika. Če je ta nasilen, zmerja in ţali druţinske člane, 

ţivijo ti v nenehni napetosti in strahu. Nihanje v razpoloţenju še povečuje negotovost otrok, 

kar predstavlja izredno teţavnost. Pri otrocih alkoholikov se pogosteje pojavljajo anksiozne 

motnje, negotovost, nestabilnost in pomanjkanje samozavesti. Tudi spolne zlorabe so 
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pogostejše. Po nekaterih podatkih kar 80% mladih samomorilcev izhaja iz odvisniških druţin. 

Za deklice je značilen hiter pričetek spolnosti, saj iščejo toplino in naklonjenost. Za fante pa 

večkrat neprilagodljivost, kljubovalnost, prestopništvo in nasilnost (Auer, 2002, str. 119). 

 

Otroci oblikujejo več tipov vlog. Poznamo tip druţinskega heroja, ki je druţini v ponos in 

ţanje uspehe, vendar je zaradi svoje nesposobnosti zaupanja drugim osamljen. Otrok se lahko 

izoblikuje tudi v tip upornika, ki povzroča probleme in je izredno negativno naravnan. Tip 

druţinske maskote s svojim vedenjem zabava druţino, vendar ima v sebi veliko nerazrešenih 

konfliktov in tudi večkrat sam zapade v odvisnost. Zadnji tip je izgubljen otrok, ki je miren in 

ne povzroča kakršnih koli teţav. V sebi pa se počuti neljubljenega in praznega. Podvrţen je 

duševnim zapletom in odvisnostim (Perko, 2006, str. 52). 

 

Zaradi čustvene preobremenjenosti, ki se kaţe v duševni preobčutljivosti, osiromašenosti in 

otopelosti, prihaja do duševnih posledic pri otrocih in mladostnikih iz alkoholnih druţin. 

Zaradi tega ne morejo ţiveti polnega ţivljenja. Izpostavljeni so večjemu tveganju za nastanek 

različnih teţav, ki se kaţejo v:  

▪ neprilagojenem vedenju (napadalnost, hiperaktivnost), 

▪ čustvenih teţavah (občutki krivde, umik iz okolja, depresija, tesnobnost), 

▪ teţavah v šolskem okolju (pomanjkanje koncentracije, vedenjske teţave), 

▪ materialni zanemarjenosti (Ţidanik, 2007, str. 50). 

 

Otroci alkoholikov se torej borijo s prikrajšanostjo in številnimi travmami. So polni zamer in 

razočaranj, saj jim druţina ne more nuditi osnovnih pogojev za normalen psihofizični razvoj.  

Temelj prihodnosti druţbe stoji na otrocih, ki se razvijajo v prihodnje generacije, zato je nujno, 

da jim omogočimo osnovne pogoje za zdrav razvoj (Auer, 2002, str. 120). 
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4 ALKOHOL MED MLADIMI 

 

Uţivanje alkohola je razširjeno v večjem delu sveta, vendar se odnos posameznih drţav do 

tega vprašanja razlikuje. Razlike so v kulturnem pomenu alkohola, pivskem vedenju in porabi 

alkoholnih pijač. Alkohol prinese posamezniku, druţini in druţbi gorje in propad. Stopnja 

porabe alkohola sovpada s pojavom teţav, povezanih z alkoholom. Za našo »mokro kulturo« 

velja, da je do pitja alkohola zelo strpna. To omogoča mladim lahek dostop do alkoholnih 

pijač (Kastelic in Mikulan, 2004, str. 7). 

 

Za Evropo je značilna spremenjena vloga rabe alkohola. Prvič v zgodovini se pojavlja 

mnoţično pitje in opijanje med mladimi. Doslej je bil ta pojav omejen na odrasle. Ko 

govorimo o zlorabi alkohola med mladostniki, se moramo zavedati, da so biološke, osebnostne 

in socialne poškodbe zaradi pitja pri njih veliko hujše kot pri odraslih ljudeh. Alkohol je postal 

del potrošniške kulture in se ravna po njenih zakonitostih (Ramovš in Ramovš, 2007, str. 121). 

 

Starost oseb ob prvem stiku z alkoholom se je v zadnjih 30 letih stalno zniţevala. Razvoj 

škodljive rabe je zato mnogo bolj verjeten in usoden, saj alkohol vpliva na osebnostni, socialni 

in poklicni razvoj mladostnikov (Auer, 2002, str. 130). 

 

4.1 Pitje mladih 

 

Uţivanje alkohola pri mladostnikih je znak učenja socialnega vedenja in prevzemanja navad 

odraslih. Vendar je druţbeno okolje prepogosto pozorno zgolj na opijanje, ki vodi do nesreč in 

nasilnih dejanj (Kastelic in Mikulan, 2004, str. 99). 

 

Alkohol v procesu mladostniškega zorenja prevzema različne naloge. Za mladostništvo je 

značilna teţnja po iskanju neodvisnosti in samostojnosti, zato so mladostnikom še posebej 

privlačne stvari, ki v sebi nosijo pečat odraslosti. V primerjavi z delovnim trudom, 
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odgovornim ravnanjem je alkohol manj naporen in laţje dosegljiv. Drugi faktor je naravna 

teţnja po ugodju. Pri iskanju tega mladostniki raje izberejo bliţnjice in enostavne poti, ki ne 

zahtevajo obvladovanja, napora in razsodnosti. V lastni oceni vrednosti so mladostniki mnogo 

bolj kot od staršev odvisni od mnenja svojih sovrstnikov. Brez večjih očitkov zato prevzemajo 

vedenje, ki je cenjeno v njihovih vrstah, četudi pridejo v konflikt s starši ali oblastmi, saj so za 

občutek pripadnosti sposobni narediti marsikaj. Poleg tega je večina mladostnikov negotovih 

vase, alkohol pa povečuje občutje zadovoljstva s samim sabo, topi notranje kontrole in veča 

komunikativnost (Kastelic in Mikulan, 2004, str. 100). 

 

Izredno pomembno pa je tudi spoznanje, da pitju naklonjeno okolje oblikuje pivske vrstniške 

druţbe mladih, ki izredno vplivajo na trend naraščanja zlorab alkohola. Pivsko omamljanje je 

sinonim za zabavo, ki ji sledi zanemarjanje zdravih načinov razvedrila in zapolnitev 

brezciljnosti z alkoholnim omamljanjem. S prekomernim pitjem pa velikokrat sovpadajo tudi 

druge oblike omamljanja, zlasti z ilegalnimi drogami. Veliko zlorab se dogaja prav v 

neposredni bliţini šol in ţivljenjskega okolja mladih, zaradi okoliške ponudbe (lokali v bliţini 

šol itd.) (Kastelic in Mikulan, 2004, str. 101). 

 

Mlad človek, ki prevzema pivski vzorec, teţko ostane pri neškodljivem pitju, saj je njegov 

organizem nedozorel. K temu prispevajo še neoblikovana stališča in delovne navade, 

agresivna ponudba pitja v okolju in pitju naklonjene vrstniške druţbe. Poleg tega predstavlja 

alkohol statusni simbol in obredno rutino pri druţenju mladih. Pri pitju alkoholnih pijač v 

mokri kulturi se problematika na zdravju, učnih sposobnostih in socialnih stikih pokaţe šele 

čez več let, zato bi morali ukrepati ţe zdaj (Ramovš in Ramovš, 2007, str. 116). 

 

4.1.1 Varovalni dejavniki v adolescenci 

 

V adolescenci se poveča moţnost tveganih vedenj, saj se mladostnikom poveča manevrski 

prostor. Zato je treba spodbujati dejavnike, ki varujejo pred razdiralnostjo opijanja z 

alkoholom. Varovalni dejavniki delujejo kot protiuteţ ogroţajočim vplivom. Eden 



Tandler Barbara: Odnos mladostnikov do alkohola 

 52 

pomembnejših je povezanost druţine. Dejavniki, ki imajo svoj izvor v otroku, so njegov 

temperament, socialna spretnost in sposobnost, da poišče pomoč. Dejavniki, vezani na okolje, 

so povezani predvsem z dobrim počutjem v šoli in šolskim uspehom (Tomori, 1996, str. 37). 

 

Dejavniki z največjim vplivom so po Tomorijevi (1996) naslednji: 

▪ pozitivna samopodoba (povezana z zdravo samozavestjo in zaupanjem v druge), 

▪ način vedenja v stresu (učinkovito spoprijemanje s preizkušnjami), 

▪ doţivljanje in izraţanje čustev (negativna čustva mnogi blaţijo z alkoholom), 

▪ komunikativnost (je nujno povezana z druţenjem, sodelovanjem, medsebojno 

bliţino in pripadnostjo), 

▪ šolanje in različne dejavnosti (pomagajo pri pridobivanju spretnosti in znanja), 

▪ zdravje kot del vrednostnega sistema (zavesten odnos do lastnega zdravja), 

▪ starost ob začetku pitja (zgodnje seganje po alkoholu onemogoča učinkovit razvoj 

osebnosti in spoprijemanje s teţavami). 

 

Enako odločilnega pomena so tudi varovalni dejavniki v socialnem okolju, saj ima v ţivljenju 

mladih njihova druţba izreden vpliv in moč. Kot prvi dejavnik je treba izpostaviti druţino, ki 

mora sluţiti kot usmerjevalec vrednot in graditi na dobri medsebojni komunikaciji. Drugi 

pomemben dejavnik je zdravo ravnoteţje med delom in zabavo. Predvsem pa je pomembno  

javno in osebno stališče, da alkohol škoduje človeku v njegovem hotenju biti srečen in 

svoboden. 

 

4.2 Vzroki pitja pri mladostnikih 

 

Adolescenca je obdobje, v katerem večina ljudi preizkuša učinke tako legalnih kot tudi 

ilegalnih drog. Zavedati se moramo, da droge ne poskusijo samo tisti, ki izhajajo iz skupin z 

večjim tveganjem, zato je nujno, da se v preventivne programe vključi čim več mladostnikov. 

Danes bolj kot o vzrokih za uţivanje drog razmišljamo o dejavnikih tveganja (Kastelic in 

Mikulan, 2004, str. 99). 
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Večina mladostnikov začne uţivati alkohol iz hedonističnih nagibov, pri čemer močno 

podcenjuje njegovo nevarnost ali pa jih zanima samo njegov učinek. Še nevarneje pa je, če je 

vzrok v razbremenitvi neugodnih čustvenih stanj, kot so dolgčas, osamljenost, jeza, 

vznemirjenost ipd. (Kastelic in Mikulan, 2004, str. 99). 

 

Mladostnike večkrat vodi ţelja po vznemirjenju in samopotrditvi. Tvegano vedenje vključuje 

eksperimente, občasna vedenja in vedenjske vzorce, ki odstopajo od sprejetih norm in 

prinašajo večje tveganje. Pomembno je prepoznavanje dejavnikov, ki so povezani s 

povečanim tveganjem za uţivanje alkohola. Ti so: 

 ▪ pozitivna druţinska anamneza (eden ali oba od staršev alkoholika), 

▪ neustrezen odnos do drog, 

▪ druţba vrstnikov, ki uţivajo drogo, 

▪ konflikti v druţini, 

▪ vedenjske motnje, 

▪ socialne teţave, 

▪ izostajanje iz šole, 

▪ šolska neuspešnost, 

  ▪ pogosto spreminjanje stalnega bivališča (Kastelic in Mikulan, 2004, str. 97). 

 

Tveganje je še posebej ogroţajoče, kadar: 

 ▪ je kontinuirano in ni omejeno le na posamezne dogodke, 

 ▪ je povezano z ţivljenjskim slogom, ki je neustrezen, 

 ▪ poteka v krogu vrstnikov, ki takšno vedenje spodbujajo, 

▪ kadar se med seboj dopolnjuje in povezuje več oblik tveganja (Kastelic in Mikulan, 

2004, str. 98). 
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Tvegano vedenje je pri mladostniku povezano z mnogimi pozitivnimi teţnjami, ki prinašajo 

ugodje in vznemirjenje ter dajejo občutek odraslosti in neodvisnosti. Hkrati nadomešča druge 

oblike samopotrjevanja. Mladi  najpogosteje utemeljujejo pitje z naslednjimi tipičnimi razlogi 

(Ramovš, 2007, str. 179): 

▪ zaradi dobrega počutja (sproščenost, uţitek), 

▪ zaradi navajenosti na substanco, 

▪ zaradi radovednosti, 

▪ zaradi druţbe (pitje povezuje), 

▪ za spodbudo, pogum. 

 

4.3 Smrti, povezane z alkoholom 

 

Alkohol naj bi bil vzrok za 5–10 odstotkov vseh bolezni. Zaradi teh letno umre pribliţno dva 

milijona ljudi. Smrti, povezane z alkoholom, lahko razdelimo na tiste, ki so neposredno 

povezane z uţivanjem alkohola, in na tiste, pri katerih se alkoholu pridruţijo še drugi 

dejavniki tveganja. V prvo skupino spadajo torej bolezni, okvare in zastrupitve, za katere je 

alkohol glavni vzročni dejavnik. To so jetrna ciroza, sindrom odvisnosti od alkohola, 

prometne nesreče itd. V drugi skupini pa so smrti zaradi bolezni in stanj, kjer je alkohol eden 

izmed vzročnih dejavnikov. To so določene skupine raka, sladkorna bolezen, povišan krvni 

tlak itd. (Auer, 2002, str. 259). 

 

Posebej tragične so smrti zaradi alkohola v cestnem prometu. Pri prometnih nesrečah na naših 

cestah je bila kar v 30 odstotkih ugotovljena prisotnost alkohola. Domneva se, da pod vplivom 

alkohola vozi 3–5% voznikov. Alkohol med voţnjo vpliva na zaznavanje kompleksnih 

dogodkov, obdelavo informacij, oceno lastne hitrosti, povzroča počasnejše reakcije in motnje 

krmiljenja. Meja dovoljene koncentracije alkohola v krvi za nepoklicne voznike je 0,5 grama 

na kg krvi. Če policisti ugotovijo, da ima voznik v organizmu več alkohola (merilnik alkohola 

v izdihanem zraku, odvzem krvi v ambulanti), mu prepovejo nadaljnjo voţnjo in mu za 24 ur 

odvzamejo vozniški izpit (Auer, 2002, str. 259). 
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Ţal ne razpolagamo s podatkom o skupnem številu smrti v Sloveniji, ki so povezane z 

alkoholom. Za poznavanje vpliva alkohola na umrljivost bi potrebovali posebno 

epidemiološko raziskavo. Rezultati bi pokazali izgubo ţivljenjskega potenciala zaradi alkohola 

(Auer, 2002, str. 260). 

 

4.4 Posledice problematičnega uživanja alkohola pri mladostniku 

 

Mladostniki, ki uţivajo alkohol prepogosto, v velikih količinah in na škodljiv način, niso 

dovolj pripravljeni na ţivljenje. Takšne mladostnike lahko poimenujemo problematični pivci 

in po vsej verjetnosti tudi bodoči odvisniki od alkohola (Ziherl, 1989, str. 97). 

 

Ločiti moramo pojma škodljivo pitje in sindrom odvisnosti od alkohola. Vsak, ki škodljivo 

pije, ne postane zasvojen, vsak zasvojenec pa je nekoč škodljivo pil. Lahko torej rečemo, da 

prihaja pri škodljivem pitju do zdravstvenih in socialnih motenj, ni pa še vzpostavljena 

odvisnost (Ramovš in Ramovš, 2007, str. 128). 

 

Problematično pitje pri mladostniku je lahko usodno, saj onemogoča zorenje mladega človeka. 

Posledice se ne pokaţejo takoj, ampak takrat ko so okvare za zdravje ţe resne. Prav zaradi 

tega se večina mladostnikov ne meni za posledice uţivanja alkohola. Velikokrat se mladi, ki se 

vdajajo problematičnemu pitju alkohola, formirajo v skupine z istimi potrebami in ţeljami 

(skupno popivanje, obiskovanje lokalov itd.) (Ziherl, 1989, str. 98). 

 

Najpogostejše spremembe, ki nastanejo zaradi problematičnega pitja mladostnikov, so: 

▪ utrujenost in oslabelost, 

▪ pozabljivost, 

▪ neurejen videz in zanemarjenost, 

▪ nizko samozaupanje in samovrednotenje, 

▪ izostajanje od pouka, 

▪ neuspehi v šoli in egoizem, 
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▪ negativen odnos do šole in slabša motivacija za učenje, 

▪ uporništvo in konflikt z okoljem in stigmatizacija, 

▪ osamljenost, tesnoba, depresija, 

▪ kriminalna dejanja, 

▪ nepojasnjene nesreče pri delu, 

▪ zdravstvene teţave (Ramovš in Ramovš, 2007, str. 206). 

 

4.5 Mladi odvisni od alkohola 

 

Pri rabi psihoaktivne snovi gre velikokrat za popuščanje ţelji vplivati na svoje občutke s 

kemično snovjo. Pri tem so vzete v zakup posledice za zdravje in moţnost razvoja odvisnosti. 

Zelo alarmantno je, če nekdo pripisuje izredno velik pomen preoblikovanju svojih občutij s 

psihoaktivno snovjo (Auer, 2002, str. 130). 

 

Dejavniki tveganja, da nekdo postane odvisen, so: zgodnji začetek pitja, osebnostni 

primanjkljaj in psihične bolezni. O mladih odvisnikih govorimo, če so ti mlajši od 24 let. 

Mladostniki, ki zlorabljajo alkohol, v večjem odstotku zlorabljajo tudi nelegalne droge. 

Posledice so pri mladostnikih v primerjavi z drugimi skupinami mnogo večje, saj zaradi 

odvisnosti pride do zanemarjanja razvojnih nalog (osamosvojitev, razvoj vrednot, priprava na 

zaposlitev, prevzem spolne vloge, izgradnja druţine itd.). Naštetemu sledi še slabši šolski 

uspeh in neustrezna izraba prostega časa. Bolj se kaţe tudi nesocialno vedenje v obliki laganja, 

izostajanja iz šole, kraj in nasilnosti. Tudi smrtnost je povečana (prometne nesreče, samomori). 

Med dekleti pa večkrat prihaja do promiskuitete (Auer, 2002, str. 131). 

 

Zaradi nezrelosti in pomanjkljive zmoţnosti reševanja problemov potrebujejo mladostniki, 

odvisni od alkohola, drugačno obravnavo kot odrasli. Večji poudarek mora biti na 

individualnem delu z neavtoritativnim pristopom. Bistveno je opogumljati mladostnika, da 

svoje probleme rešuje brez pomoči alkohola ter da vidi abstinenco kot znak kreposti. Psihične 

teţave pa je potrebno obravnavati individualno. Skupinska terapija je uspešnejša, če je 
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sestavljena iz iste generacije. V terapijo je koristno pritegniti svojce, če ti nimajo teţav z 

alkoholom. Vrstniki, ki nastopajo kot zaščitniki, ne morejo nuditi zadostne podpore, saj ti sami 

večkrat podzavestno iščejo pomoč zaradi podobnih teţav (Auer, 2002, str. 131). 

 

Vzrok odvisnosti od alkohola pri mladih je velikokrat v njihovi druţini, saj ima mladostnik s 

problemom odvisnosti od alkohola enega ali oba starša alkoholika. Zdravljenje je izredno 

teţavno zaradi še neizoblikovane osebnosti. Rugelj (2000, str 266) poroča, da mu je v 

tridesetih letih dela z alkoholiki uspelo rehabilitirati zgolj enega mladega alkoholika ). 

 

4.6 Mladi in alkohol izven meja Slovenije 

 

Ena izmed bolj znanih in obširnejših raziskav o zlorabi alkohola in ostalih drog med 

srednješolsko mladino se imenuje ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and 

Other Drugs). Namen raziskave je zbrati podatke o uţivanju alkohola in ostalih drog med 

dijaki, primerjati podatke o uţivanju drog med mladostniki v posameznih drţavah in ugotoviti 

trende uţivanja drog. Raziskava se izvaja vsake štiri leta. Zadnja je bila izvedena leta 2007. V 

raziskavo je bilo vključenih 35 drţav, njeni rezultati pa so bili objavljeni marca 2009 

(Ahlström et al., 2009) 

 

Po podatkih raziskave je vsaj dve tretjini dijakov vsaj enkrat v ţivljenju uţivalo alkohol. 

Povprečje pitja alkoholnih pijač med vsemi drţavami v zadnjih 12 mesecih je 82%, zadnjih 30 

dni pa 61%. Če primerjamo te rezultate s prejšnjimi raziskavami (1995–2007), ugotovimo, da 

so vrednosti dokaj podobne. Potrebno pa je izpostaviti razlike med drţavami. Medtem ko je 

alkohol zadnjih 30 dni pred raziskavo uţivalo kar 80% avstrijskih in danskih dijakov, je 

odstotek islandskih dijakov zgolj 31%, armenskih pa 35%. Opaznejših razlik med spoloma 

glede teh dveh spremenljivk ni. Razlike med spoloma so opaznejše pri večjih frekvencah (10, 

20, 40), kjer prevladujejo fantje. Višje frekvence prevladujejo predvsem v Avstriji in Nemčiji, 

medtem ko se v nordijskih drţavah redkeje tako pogosto uţiva alkohol (Ahlström et al., 2009, 

str. 10–13). 
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Povprečje zauţitja alkohola zadnji dan pred raziskavo je niţji v tistih drţavah, kjer je uţivanje 

alkohola pogostejše (Grčija) in višji, kjer dijaki uţivajo alkohol redkeje (Finska, Islandija, 

Norveška, Švedska). Obstajajo pa tudi izjeme, kjer sta obe spremenljivki visoki (Avstrija). V 

skoraj vseh drţavah fantje pijejo večje količine alkohola kot dekleta, izjema je Islandija. Sodeč 

po raziskavi, fantje najpogosteje uţivajo pivo, dekleta pa ţgane pijače in njihove mešanice 

(Ahlström et al., 2009, str. 10–13). 

 

Vsaj polovica dijakov je bila pijana vsaj enkrat v ţivljenju, 39% jih je bilo pijanih v zadnjem 

letu in 18% v zadnjih tridesetih dneh. Drţave, ki imajo visoko stopnjo intoksikacije v zadnjem 

letu, imajo tudi visoko stopnjo intoksikacije v zadnjih tridesetih dneh. Med te drţave spadajo 

Danska, Anglija in Avstrija (31%–49%), medtem ko med najniţje spadata Armenija (2%) in 

Ciper (9%) (Ahlström et al., 2009, str. 10–13). 

 

Resne probleme s starši zaradi uţivanja alkohola je imelo v povprečju 15% vprašanih, 13% jih 

je imelo resne probleme v šoli. Zaskrbljujoč je podatek, da v povprečju kar 43%  dijakov 

navaja teţko (heavy) epizodično pitje v zadnjem mesecu. V primerjavi s prejšnjimi leti je trend 

vseskozi v naraščanju (od 35% na 42%). V povprečju je pogostejše epizodično teţko pitje med 

fanti (47%) kot med dekleti (39%), vendar se razlika med spoloma v primerjavi s prejšnjimi 

leti manjša. Naraščanje trenda posameznih spremenljivk je vidno pri več kot polovici 

vključenih drţav (Ahlström et al., 2009, str. 10–13). 

 

Za Slovenijo velja, da je nad povprečjem drugih evropskih drţav pri uţivanju alkohola v 

zadnjem letu in mesecu, kar prikazuje naslednji graf  (Ahlström et al., 2009, str. 10–13): 
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Slika 1: Primerjava rabe alkohola v Sloveniji in ostalimi evropskimi državami 

 

 
Vir: ESPAD (2010)  

 

http://www.espad.org/documents/Espad/ESPAD_reports/2007/The_2007_ESPAD_Report-FULL_091006.pdf
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5 ZDRAVSTVENA NEGA 

 

Definicij zdravstvene nege je več. V dokumentu Razmejitev zdravstvene nege zasledimo 

naslednjo opredelitev: 

 

»Zdravstvena nega kot sestavni del zdravstvenega varstva vključuje izboljšanje zdravja, 

preprečevanje bolezni in zdravstveno obravnavo telesno in duševno bolnih ter invalidov v 

vseh ţivljenjskih obdobjih. V tem širokem spektru zdravstvenega varstva je posebna naloga 

medicinskih sester nuditi pomoč posamezniku, druţinam in širšim skupnostim pri reševanju 

aktualnih in potencialnih zdravstvenih problemov. Zdravstvena nega lahko pripomore k 

ozdravitvi po enkratnem pojavu bolezni, lahko pa vpliva tudi na daljnoročno politiko zdravja 

prebivalstva. Izvajajo jo profesionalni izvajalci, določeni z ustreznimi predpisi. Nosilka 

zdravstvene nege je medicinska sestra, ki po metodi procesa zdravstvene nege ugotavlja, 

načrtuje, izvaja, nadzoruje in vrednoti zdravstveno nego. Medicinska sestra vodi negovalni tim 

in pomoţno osebje, ki se vključuje v področje oskrbe« (Pajnkihar, 1999, str. 9). 

 

5.1 Psihiatrična zdravstvena nega in pomen teorij ZN 

 

Tudi v psihiatriji ima zdravstvena nega vlogo pomoči pri zdravljenju, krepitvi in varstvu 

zdravja, negovanju bolnih v telesnem in duševnem smislu ter pomoči pri rehabilitaciji. 

Pacienti z duševnimi motnjami pa so zaradi specifične simptomatike bolj obremenjujoči za 

zdravstveno osebje. Nujna je strokovna usposobljenost (psihiatrična obolenja, komunikacija, 

razumevanje pacientove duševnosti in osebnosti ter okolja), osebnostna zrelost, sposobnost 

ustreznega čustvovanja in empatija. Nujno pa je tudi spoštovanje pacienta (Škerbinek, 1998, 

str. 181). 

 

Psihiatrična zdravstvena nega mora biti celovita in kontinuirana. Osrednji predmet so 

medsebojni odnosi psihiatričnega pacienta v njegovem okolju, saj večkrat prav ti narekujejo 
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njegovo hospitalizacijo. Psihiatrična zdravstvena nega je predvsem proces človeške 

komunikacije, ki vključuje dva človeka: medicinsko sestro in pacienta, njun odnos, 

sodelovanje in interakcije. Osnovni namen je pacientu pomagati do večje uspešnosti in 

zadovoljstva v ţivljenju (Škerbinek, 1998, str. 181). 

 

Poznavanje osnov različnih teorij o zdravstveni negi omogoča medicinski sestri, da razvije 

lasten pogled in stališča do posamezne teorije in začne znanje kreativno uporabljati v praksi. 

Koncept posamezne teorije, implementiran v praksi, predstavlja korak k razvoju in dvigu 

kakovosti zdravstvene nege. Teorije in modeli zdravstvene nege predstavljajo osnovo znanosti 

zdravstvene nege, saj razlagajo in dopolnjujejo vsebino zdravstvene nege na področju, kjer je 

stroka samostojna. Posamezni modeli zdravstvene nege se med seboj razlikujejo, saj so nastali 

pod vplivom profesionalnih izkušenj, pridobljenih na različnih področjih zdravstvene nege 

(Škerbinek, 1998, str. 182). 

 

5.2 Teoretični model Hildegard E. Peplau 

 

Hildegard Peplau je razvila model, ki je najbolj primeren za psihiatrično zdravstveno nego. 

Njena teorija spada med teorije interakcij, kjer se prepletajo odnosi med medicinsko sestro in 

pacientom. Cilj vidi v tem, da se medicinska sestra in pacient spoštujeta ter v medsebojnem 

odnosu zorita in se učita drug od drugega. Teorija temelji na medsebojnem terapevtskem 

procesu, ki s pomočjo učenja in psihoterapije pospešuje razvoj osebnosti (Pajnkihar, 1999, str. 

147). 

 

5.2.1 Koncepti zdravstvene nege po H. Peplau 

 

Glavni koncepti, ki jih je izpostavila Peplauova (1952, cit. po Pajnkihar, 1999, str. 147) , so: 

psihodinamična zdravstvena nega, osebnost, zdravje, okolje in medsebojni odnosi. 
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• Psihodinamična zdravstvena nega 

 

Pomembni koraki psihodinamične zdravstvene nege so pojasniti, razumeti in spoznati, kaj se 

zgodi, če se medicinska sestra zelo posveti pacientu in njegovim potrebam. Zdravstvena nega 

vključuje rast medicinske sestre in pacienta, kar slednjega usposobi, podpre in preoblikuje za 

vsakdanje ţivljenje. 

 

• Osebnost 

 

Je del človeškega bitja, ki ţivi v nestalnem okolju s fiziološkimi, psihološkimi in 

sociokulturnimi vplivi in si ţeli ravnovesja. 

 

Peplaujeva govori o človeku kot o organizmu, ki ţivi v neravnovesju, ravnovesja pa ne more 

nikoli vzpostaviti, razen v smrti. Glavna naloga človeka naj bi bila razvijati svojo osebnost, 

naloga zdravstvenih delavcev pa pomoč posamezniku, da doseţe ali obdrţi maksimalno 

storilno sposobnost. 

 

• Zdravje in bolezen 

 

Za Peplaujevo pomeni bolezen moţnost učnega procesa in osebnega razvoja za obolelega in 

tistega, ki ga neguje. Če torej ţelimo ugotoviti, kaj se dogaja s pacienti, se moramo spustiti na 

njihovo raven. 

  

Zdravje pa je simbol za osebni razvoj in druge napredujoče procese v smeri kreativnega, 

konstruktivnega in produktivnega osebnostnega in skupnostnega ţivljenjskega sloga. Zdravje 

je treba videti kot dinamičen proces, ki se nenehno spreminja. 
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• Okolje 

 

Okolje je nestabilno fiziološko, psihološko in sociokulturno valovanje in prepletanje. Je celota 

odnosov med medicinko sestro in pacientom. Sistemi lahko v okolju razvijajo bolezen ali 

pospešujejo zdravje, odvisno od kibernetskih povezav med njimi. 

 

• Medsebojni odnosi 

 

Obsegajo vse procese, ki nastanejo med dvema ali več osebami. Odnos med medicinsko sestro 

in pacientom je ponavljajočega se značaja, v njem nastopajo teţave vsakodnevnega ţivljenja. 

 

5.2.2 Interakcijske faze po Hildegar Peplau 

 

Vloga medicinske sestre se spreminja skozi štiri faze, ki so usmerjene v medsebojne odnose in 

so v pomoč pacientu. Vsaka faza ima svojo značilnost in uporabnost, vendar se v praksi vrstni 

red faz pogosto spremeni. Za boljši vpogled v pacientovo stanje mora biti medicinska sestra 

dobro poučena o njih. Te faze so: 

 

• Faza orientacije 

 

Začne se, ko pacient izrazi potrebo po strokovni pomoči in si ne more več pomagati sam. 

Medicinska sestra in pacient sta ob prvem snidenju tujca, vendar se tukaj prične njun 

medsebojni odnos. Prva faza je pomembna glede na nadaljnji razplet, saj mora pacient razviti 

zaupanje v medicinsko sestro. Najpomembnejše vprašanje, ki si ga mora medicinska sestra 

zastaviti, je, kateri problemi so prisotni. Sledi zbiranje informacij in postavitev negovalnih 

diagnoz. Pacient pa mora spoznati novo okolje in se mu prilagoditi. Zaradi strahu pred 

neznanim in nepoznanim hitro pozablja informacije, ki smo mu jih dali. Zato je pomembno, da 

razlage večkrat ponovimo in dajemo razumljiva navodila brez tujk in strokovnih besed 

(Ramšak - Pajk, 2000, str. 27). 
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• Faza identifikacije 

 

V tej fazi se pacient identificira z medicinsko sestro, ki mu predstavlja simbol pomoči. Začne 

ji zaupati, zato je pomembno, da pacientov ne zavajamo in jim obljubljamo le tisto, kar smo 

zmoţni narediti. V tej fazi se lahko medsebojni odnos različno oblikuje. Lahko je v duhu 

medsebojnega sodelovanja in medosebnega odnosa. Lahko prehaja v avtonomnost pacienta in 

neodvisnost medicinske sestre ali pa pasivnost in odvisnost od medicinske sestre (Ramšak -  

Pajk, 1999, str. 27). 

 

Ta faza vključuje tudi identifikacijo pacientovih potreb in problemov za izrabo resursov in 

ponudbo storitev zdravstvene nege. Medicinska sestra s pozitivnimi vzpodbudami spremlja 

pacienta in mu pomaga. Za to fazo je najznačilnejše planiranje in postavitev prioritet ter 

zapisovanje ciljev. Ugotoviti moramo, kaj so naše naloge (Pajnkihar, 1999, str. 153). 

 

• Faza koriščenja 

 

Pacient je dobil od medicinske sestre dovolj informacij, da zadovolji svoje potrebe. Značilno 

je, da pacient sprejme ponujeno pomoč in zahteva še več informacij o svojem zdravstvenem 

stanju. V tej fazi se odvisnost pacienta od medicinske sestre manjša in oba postaneta aktivna in 

enakovredna. Spoznata, da sta med sabo odvisna in neodvisna, zaradi česar začneta sodelovati 

(Pajnkihar, 1999, str. 153). 

 

• Razrešitvena faza 

 

Vključuje končne odnose in se začne takrat, ko so vsi načrti izvedeni in zaključeni. Konča se 

tako, da medicinska sestra načrtuje vire za premagovanje bolezni, ki so nastali na podlagi 

pacientovih celovitih izkušenj o bolezni in moţnosti reševanja problemov (Pajnkihar, 1999, str. 

153). 
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• Faza drugih medsebojnih odnosov 

 

Se nanaša na medsebojne odnose v negovalnem in zdravstvenem timu, ki bistveno vplivajo na 

pacienta, saj je za optimalno zdravstveno nego pomembna dobra usklajenost članov 

zdravstvenega tima (Pajnkihar, 1999, str. 153). 

 

5.2.3 Pomen kumunikacije v odnosu pacient-medicinska sestra 

 

Beseda komuniciranje izhaja iz latinske besede communicare (podeliti, sporočiti, sporazumeti 

se, sodelovati). Komuniciranje pomeni izmenjavo, posredovanje misli, podatkov, informacij 

med udeleţenci v procesu komuniciranja. Je širok pojav, ki vsebuje tako komunikacijske 

procese med ljudmi, institucijami, mediji in kulturami kot tudi procese v nas samih. To niso le 

miselni, kognitivni procesi razumevanja in oblikovanja sporočil, temveč tudi notranji dialogi s 

samim seboj. Je odpiranje ene osebe drugi. V tem procesu se učimo, kdo je oseba, s katero 

komuniciramo, in kdo smo mi sami. Zaradi tega je komunikacija edinstven in zelo pomemben 

dejavnik, ki določa odnose z drugim in s svetom, ki nas obkroţa (Drobne in Mohor, 2009, str. 

35). 

 

V zdravstvu uporabljamo komuniciranje, imenovano terapevtsko komuniciranje. Njegov cilj je 

s pacientom doseči najustreznejšo komunikacijo, da bo lahko brez zadrţkov izraţal svoje ţelje 

in potrebe. Uporabljamo besedno in nebesedno komuniciranje. Pomembno je, da se vţivimo v 

pacienta in ga sprejmemo takšnega, kot je. Pacienti velikokrat uporabljajo govorico simbolov. 

Zato je nujno, da se potrudimo in dekodiramo prikrito govorico. Velik pomen ima tudi 

nebesedna komunikacija (molk, dotik, poslušanje), saj z njo pacientu pokaţemo, da ga 

razumemo (Drobne in Mohor, 2009, str. 87). 

 

Komunikacija medicinske sestre s pacientom in zdravstvenim timom je nujen del poklicnega 

delovanja medicinske sestre, daje mu obliko, smer in vsebino ter medicinski sestri zagotavlja 

samoaktualizacijo in samopotrjevanje v poklicu (Drobne in Mohor, 2009, str. 93). 
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Vloga medicinske sestre pri zdravljenju odvisnosti od alkohola ima po Čebašek Travnik 

(2003) več dimenzij. Predvsem je poleg psihiatra ali zdravnika skupinski terapevt, ki ugotavlja 

potrebe po zdravstveni negi, jo načrtuje skupaj s pacientom, jo izvaja in vrednoti. Prav tako 

ustvarja razpoloţenje, v katerem lahko pacient sproščeno pripoveduje o svojih teţavah. Je tudi 

član zdravstvenega tima, saj lahko le z optimalnim sodelovanjem ostalih članov (zdravnik, 

psiholog, socialni delavec, delovni terapevt ...) doseţe svoj cilj. Izvaja medicinsko tehnične 

posege, ki sodijo v njeno področje. V pomoč je tudi pacientu in svojcem, ki se šele odločajo za 

zdravljenje, saj lahko s svojim strokovnim znanjem bistveno pripomore h konstruktivnim 

odločitvam pacientov. Posebno vlogo ima kot terapevt v klubu zdravljenih alkoholikov, kjer je 

njena vloga podobna vlogi skupinskega terapevta z nekaterimi posebnostmi. 
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6 PREVENTIVA  

 

Zdravje je temeljna vrednota vsakega človeka. Ljudem je zato treba privzgojiti določen način 

ţivljenja in oblikovati druţbeno-gospodarsko okolje in osebnostne dejavnike, koristne za 

zdravje. Zato je nujno promoviranje zdravja in dobro oblikovani preventivni programi, ki 

temeljijo na empiričnih in znanstveno-teoretičnih temeljih (Hoyer, 1995, str. 7). 

 

V raziskavah je bilo ugotovljeno, da so mladi od desetega do petnajstega leta najbolj dovzetni 

za vplive iz okolja, zato je treba z ozaveščanjem začeti ţe prej. Na psihološke, socio-kulturne 

in duhovne dejavnike, ki določajo naša stališča, prepričanja in vrednote, lahko vplivamo z 

vzgojnimi prijemi. Uspešnost je tem večja, čim bolj je vzgojno delo psihološko utemeljeno, 

znanstveno in načrtovano. Pri tem zavzema šola pomembno vlogo v zdravstveni vzgoji, 

predvsem v učenju procesov odločanja in pridobivanja sposobnosti reševanja problemov. 

Zdravstvene vzgoja, ki jo učijo medicinske sestre, bi se zato morala pokrivati in dopolnjevati z 

delom šole (Maslo, 1996, str. 97). 

 

Eden izmed primerov dobre prakse so zdrave šole. Predstavljajo mreţo zdravih šol, ki delujejo 

ţe šestnajsto leto in povezujejo 268 osnovnih in srednjih šol. Ideja o šolah, ki promovirajo 

zdravje, se je izoblikovala leta 1992 na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta 

Evrope in Evropske komisije. Tako se je rodila Evropska mreţa zdravih šol, v katero je danes 

vključenih 43 drţav. Prizadevanja Slovenske mreţe zdravih šol so usmerjena v dopolnjevanje 

rednih učnih načrtov z vsebinami, ki so pomembne za izboljševanje zdravega ţivljenjskega 

sloga pri otrocih in mladostnikih. Cilj modela je povečati informiranost in pri otrocih ter 

mladostnikih spodbujati zdravju naklonjeno vedenje. Eden izmed uspešnejših projektov 

zdrave šole v povezavi s preprečevanjem odvisnosti od alkohola je bil Sporočilo v steklenici 

(2001), znotraj katerega so se organizirali projektni dnevi, delavnice in kvizi. Mladostniki so 

izdelali plakate in video oglase, s čimer so se lahko prijavili na mednarodni natečaj. Drugi 

program, ki je dokaj odmeven, pa je nastal zunaj projekta Zdrava šola na pobudo Mestne 

občine Ljubljana, pod naslovom: »Alkohol? Starši lahko vplivamo«, kjer sta bili izdelani tudi 
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knjiţica za starše in knjiţica za otroke, potekalo pa je tudi izobraţevanje za pedagoge in šolske 

zdravnike (Bevc in Čebašek Travnik, 2003, str. 122). 

 

Primer dobre prakse za omejevanje porabe alkohola v Sloveniji je tudi nevladna fundacija »Z 

glavo na zabavo (ZGNZ)«. Njen namen je spodbujanje zdravega ţivljenja, zlasti 

preprečevanje pitja alkohola. Fundacija prireja prireditve, kjer promovirajo zdrav način zabave 

brez alkohola. Pojavljajo se tudi v številnih medijih, opozarjajo na škodljivo rabo alkohola in 

ţelijo biti simbol za aktivno ter zdravo preţivljanje prostega časa. Celotna fundacija ZGNZ je 

skrbno načrtovana znotraj razširjenega programskega sveta ustanove, ki vse aktivnosti 

predhodno potrdi. V njej sodelujejo številni priznani strokovnjaki (Košir, 2007, str. 15). 

 

6.1 Promocija zdravja 

 

Ena temeljnih vrednot človeštva je zdravje, česar se zavedajo tudi drţave sveta. V 

sedemdesetih letih  je prišlo do spremembe politike v SZO. Postavljeni so bili novi temelji  

sistema zdravstvenega varstva, s katerimi naj bi zdravje postalo druţbena vrednota, za katero 

pa naj bi vsak prispeval svoj deleţ. Zdravje je tako postalo ne samo pravica posameznika, 

temveč tudi njegova dolţnost. Prišlo je do preusmeritve k zdravju kot druţbeni in osebni 

vrednoti (Filej, 1999, str. 165). 

 

Promocija zdravja je zasnovana na razumevanju ţivljenjskih stilov in odnosa, ki ga ima 

posameznik do zdravja. Leta 1984 je bilo v okviru gibanja »Zdravje za vse do 2000« sprejetih 

38 ciljev, za katere so se evropske drţave zavezale, da jih bodo uresničevale. Njihova glavna 

področja so se nanašala na ţivljenjski slog in zdravje, dejavnike tveganja, reorientacijo 

zdravstvenega sistema in potrebno podporo politike. Razvoj zdravstva se je tako začel 

preusmerjati k pospeševanju zdravja (Filej, 1999, str. 166). 

 

Leta 1988 je potekala prva evropska konferenca o zdravstveni negi, ki je bila eden temeljnih 

mejnikov pri razvoju zdravstvene nege in promocije zdravja. Izdala je priporočila, ki so se 
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nanašala na to, da se morajo vse medicinske sestre vključiti v politiko »Zdravje za vse«. 

Poudarila je pomembnost usmerjenosti v zdravje in v kakovost zdravstvene nege. Veliko 

poudarka naj bi bilo deleţno tudi izobraţevanje medicinskih sester ter izvajanje raziskovalnih 

dejavnosti v zdravstveni negi. Za zdravstveno nego je bilo pomembno, da se prilagodi 

potrebam populacije. Cilji so se nanašali tudi na oblikovanje učinkovitega informacijskega 

sistema, na avtonomnost medicinskih sester, na vključenost zdravstvene nege v nacionalni 

program oblikovanja zdravstva, zdravstveno politiko in na zdruţenja medicinskih sester, ki 

morajo biti vzor (Filej, 1999, str. 167). 

 

Promocija zdravja pomeni usposobiti ljudi in jim omogočiti zavestno, vsakodnevno in pestro 

izbiro zdravega. To pomeni, da ljudje prevzemajo nadzor nad svojim zdravjem in postanejo 

aktivni sodelavci v prizadevanju za njegovo izboljšanje. Promocija zdravja temelji na 

usposabljanju ljudi z zdravstveno vzgojo, vzgojo za zdravje in omogočanje zdravja (Hoyer, 

1995, str. 51). 

 

Strategija »Zdravje za vse do 21. stoletja«, sprejeta v Kopenhagnu, je začrtana v 21 ciljih, ki 

so razvrščeni v pet sklopov. Glavni usmeritvi strategije sta: več vlaganja v zdravje druţbe in 

posameznika ter racionalizacija zdravstva ob sočasni kakovosti. V njej imajo glavno, 

poglavitno vlogo na področju primarnega zdravstva zlasti medicinske sestre. Te naj bi izvajale 

holistično zdravstveno nego, ugotavljale potrebe ljudi, zagotavljale specifične potrebe rizičnih 

skupin, pomagale prostovoljcem, ţenskam in otrokom, izvajale promocijo zdravja in 

preventivo bolezni ter multisektorsko in multidisciplinarno sodelovale s skupinami za 

samopomoč (Filej, 1999, str. 169). 

 

Promocijo zdravja torej lahko opredelimo predvsem kot proces dejavnosti, ki omogoča 

posamezniku in skupini, da povečuje nadzor nad lastnim zdravjem, ga ohranja in izboljšuje 

(Ţalar in Pucelj, 2001, str. 97). 

 

Skrb in odgovornost za zdravje mladostnikov tako nosijo predvsem starši, vendar jim mora ob 

strani stati celotna druţba. Pri promociji zdravja pa mora zdravstvena sluţba sodelovati in 



Tandler Barbara: Odnos mladostnikov do alkohola 

 70 

deliti svoj vpliv, odgovornost in pomembnost z ostalimi sektorji. Osnovna naloga druţbe je, da 

zagotovi pogoje, v katerih lahko posameznik nadzira svoj ţivljenjski slog (Ţalar in Pucelj, 

2001, str. 97). 

 

6.2 Vloga države 

 

Politični mejnik v odnosu do problematike alkoholizma je bila regionalna Evropska 

konferenca Svetovne zdravstvene organizacije o zdravju, druţbi in alkoholu leta 1995 v Parizu, 

kjer je bila sprejeta Evropska listina o alkoholu. Še posebej pomembno je tretje načelo, ki 

pravi, da imajo vsi mladostniki pravico odraščati v okolju, ki je kar najbolj zavarovano pred 

negativnimi posledicami uţivanja alkohola in tudi propagiranjem alkoholnih pijač (Ramovš in 

Ramovš, 2007, str. 122). 

 

Tudi v okviru strategije »Zdravje za vse do 21. stoletja« je dvanajsti cilj posvečen zmanjšanju 

škode zaradi alkohola, drog in tobaka. Na osnovi tega je bil izdelan Evropski akcijski program 

za alkohol (EAAP), po katerem morajo članice do leta 2015 zmanjšati porabo alkohola. Leta 

2001 je v Stockholmu potekala konferenca Svetovne zdravstvene organizacije in ministrska 

konferenca »Mladi in alkohol«, na kateri so se drţave udeleţenke zavezale k ukrepom za 

zmanjšanje rabe alkohola med mladimi. To je bilo tudi povod, da je Slovenija 28. januarja 

2003 objavila Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA). Zakon je natančno opredelil 

naslednje pojme: alkoholne pijače (več kot 1,2 volumska odstotka alkohola), ţgane pijače (več 

kot 15 volumskih odstotkov alkohola), ţivila z vsebnostjo alkohola (več kot 0,5 volumskih 

odstotkov glede na maso ţivila), prodaja, ponudba in očitni znaki opitosti (Ramovš in Ramovš, 

2007, str. 122).  

 

Ukrepi, ki jih navaja ZOPA, pa so naslednji: 

 ▪ ţivila, ki vsebujejo alkohol, morajo biti jasno označena; 

▪ prepovedana je prodaja alkoholnih pijač osebam, mlajšim od 18 let, in tistim, ki  

  kaţejo očitne znake opitosti; 
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▪ prepovedana je prodaja alkoholnih pijač med 21. in 7. uro naslednjega dne, razen v 

gostinskih obratih, kjer je dovoljena prodaja do konca obratovalnega časa; 

▪ prepovedana je prodaja alkoholnih pijač do 10. ure dopoldan; 

▪ prepoved prodaje alkoholnih pijač in časovna omejitev prodaje alkoholnih pijač  

  morati biti objavljeni na vidnem mestu v vseh prostorih, kjer se alkohol prodaja; 

▪ prepovedana je prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač v stavbah in pripadajočih  

  funkcionalnih delih zemljišča, kjer se opravljajo vzgojno-izobraţevalne in    

  zdravstvene dejavnosti; 

▪ prepovedana je prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač v športnih objektih, v  

  katerih poteka športna prireditev, eno uro pred začetkom in med športno prireditvijo 

(Ramovš in Ramovš, 2007, str. 122). 

 

Z alkoholnim zakonom je bilo omejeno tudi oglaševanje alkoholnih pijač. Od leta 2001, ko je 

bil na predlog ministrstva za kulturo sprejet zakon o medijih, je bilo oglašanje alkoholnih pijač 

popolnoma prepovedano. Po novem zakonu je oglaševanje dovoljeno, a z omejitvami. 

Oglaševanje uţivanja alkohola ne sme prikazovati v pozitivni, abstinence pa ne v negativni 

luči. V celoti je prepovedano oglaševanje ţganih pijač, oglaševanje ne sme biti namenjeno 

mladim. Vsak oglas mora tudi vsebovati opozorilo, da je alkohol zdravju škodljiv (Auer, 2002, 

str. 293). 

 

Prometna varnost je ena od temeljnih kakovosti prometnega sistema, zato je bila v Drţavnem 

zboru decembra 2006 sprejeta Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa 

za obdobje 2007–2011. Ukrepi resolucije naj bi se dotikali tudi vprašanja alkohola. S 

preventivnimi akcijami na področju informiranja, vzgoje, nadzora voznikov motornih vozil in 

zmanjševanjem dostopnosti do alkohola naj bi vplivali na varnost v cestnem prometu. Tudi 

zakon o varnostni cestnega predmeta, sprejet leta 2004, se dotika vprašanja alkohola in določa 

pravila in pogoje za udeleţbo v cestnem prometu. Po njem je najvišja dovoljena koncentracija 

alkohola v krvi voznikov 0,50 grama alkohola na kilogram krvi. Popolna abstinenca pa je 

predpisana za poklicne voznike in voznike začetnike (Košir, 2007, str. 11). 
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6.3 Zdravstvena vzgoja na primarni in sekundarni ravni 

 

Zdravstvena vzgoja je pomemben element promocije zdravja. Nepogrešljiva je kot sestavni del 

preventivne in kurativne medicine. Prav tako pa je tudi del splošne vzgoje ter pomemben 

dejavnik napredka posameznika in skupnosti. Je proces oblikovanja posameznikovih stališč, 

miselnosti, navad in vedenja v zvezi z zdravjem. Osnovni cilj zdravstvene vzgoje je v 

spodbujanju ljudi k doseganju in ohranjanju dobrega zdravja (Ţalar in Pucelj, 2001, str. 97). 

 

Definicija Svetovne zdravstvene organizacije poudarja (SZO, 1982, cit. po Hoyer, 1995), da je 

zdravstvena vzgoja kombinacija izobraţevalnih in vzgojnih dejavnikov, ki doseţejo: 

 ▪ da ljudje ţelijo biti zdravi, 

▪ da vedo, kako postanejo in ostanejo zdravi, 

▪ da naredijo vse, kar je v njihovi moči, za varovanje zdravja, 

▪ da poiščejo pomoč takoj, ko jo potrebujejo. 

 

Zdravstveno vzgajanje je proces, s pomočjo katerega posameznika ali skupine učimo krepiti, 

ohranjati in uveljavljati zdravje. Nujno potreben proces pri zdravstvenem vzgajanju je 

informiranje, katerega namen je predvsem enosmerno dajanje navodil, ki se morajo 

posredovati stopenjsko. Tudi učenje je temeljnega pomena, saj je to proces, ki je usmerjen v 

spreminjanje razmišljanja posameznika, v pridobivanje znanja in veščin. Vzgoja pa je tista, ki 

oblikuje človekovo osebnost in s tem vpliva na stališče, vrednote in vzorce obnašanja. Kot 

zadnji proces pa lahko opredelimo cilje zdravstvene vzgoje, ki se kaţejo predvsem v dejavnih 

posameznikih ali skupnostih, ki si prizadevajo za zdravje in poznajo dejavnike tveganja 

(Hoyer, 1995, str. 51). 

 

Zdravstvena vzgoja je torej strokovna in zdravstvena disciplina, ki jo opredeljujejo cilji, načela, 

vsebine, metode, sredstva, kadri, organizacija dela in raziskovalno delo. Njen cilj je pomoč 

ljudem, da zdravje doseţejo z lastnimi napori in akcijo (Hoyer, 1995, str. 51).  
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Splošni cilji zdravstvene vzgoje so: 

▪ doseganje takšne miselnosti, da bosta posameznik in druţba imela zdravje za  

  največjo vrednoto; 

▪ pomoč posameznikom, da se usposobijo za samostojno skrb in odgovornost za lastno 

zdravje; 

 ▪ pojasnjevanje nujnosti in potrebe, da se zdravstvo razvija in smotrno uporablja 

              (Hoyer, 1995, str. 52). 

 

Pri delu medicinske sestre je zdravstvena vzgoja eden temeljnih vidikov, saj z njo neposredno 

vplivamo na zdravje ljudi in promovira zdravje. Z zdravstveno vzgojo delujemo na več 

ravneh: 

 

• Primarna zdravstvena vzgoja 

 

Usmerjena je v zdravo ciljno populacijo. Izboljšati skuša zdravstveno prosvetljenost, 

zainteresiranost, motivacijo in odgovornost do lastnega zdravja. Za to raven je značilna 

uporaba mnoţičnega obveščanja, ki zajame velik krog ljudi (Grant, 1995, str. 39). 

 

• Sekundarna zdravstvena vzgoja 

 

Zajema skupine prebivalstva, ki so ogroţene zaradi določenega dejavnika tveganja (alkohol, 

kajenje itd.). Naloga sekundarne zdravstvene vzgoje je, da opozarja na nevarnosti iz okolja in 

na prve znake obolenja ter daje navodila, kako nadalje ukrepati. Pomembno je izobraţevanje 

pacientov, kar pripomore k učinkovitemu zdravljenju in preprečevanju bolezni. Namen je 

sprememba obnašanja pacientov ali podreditev terapevtskemu reţimu in moţnemu učenju o 

samopomoči. Nosilci sekundarne zdravstvene vzgoje so šole za starše, zdravstvene ustanove, 

zdravstveni delavci in patronaţa (Hoyer, 1995, str. 54). 
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• Terciarna zdravstvena vzgoja 

 

Ukvarja se z izobraţevanjem pacientov in njihovih svojcev o tem, kako preostale potenciale 

uporabiti za zdravo ţivljenje in kako se izogniti nepotrebnim omejitvam in zapletom. Veliko 

lahko prispeva h kakovosti ţivljenja pacientov (Hoyer, 1995, str. 54). 

 

6.4 Vloga medicinske sestre pri preventivni dejavnosti in vzgoji 

mladostnikov 

 

Pomemben del zdravstvenega varstva je zdravstvena vzgoja, ki temelji na potrebah pacientov 

in njihovi lastni motivaciji za ohranitev ali izboljšanje zdravja. Mladostniki so izredno ranljiva 

skupina, ki ji je potrebno posvetiti posebno pozornost, saj predstavljajo našo prihodnost. Pri 

tem ima izredno pomembno vlogo medicinska sestra kot zdravstvena vzgojiteljica (Hoyer, 

1995, str. 54). 

 

Njena vloga temelji predvsem na poučevanju zdravega načina ţivljenja, promoviranju zdravja, 

preprečevanju bolezni, zagovorništvu in svetovanju. Mladostnike mora usmerjati v odločitve, 

ki so koristne za njihovo zdravje in dobro počutje, ter jim posredovati ustrezne vrednote. 

Izrednega pomena je zgoden pričetek informiranja, saj le tako pride do ponotranjenja ustreznih 

vzorcev vedenja in reagiranja. Pomembno je, da zna medicinska sestra prisluhniti potrebam 

mladih in z njimi vzpostaviti odnos, temelječ na zaupanju, saj imajo mladi vse prevečkrat 

občutek, da je zdravstveno osebje do njih obsojajoče in hladno. Nujno pa je tudi vključevanje 

mladih v načrtovanje, uresničevanje in ocenjevanja raziskovanja določene problematike (npr. 

alkohol). Izredno pozitivno je, če so mladi vključeni v oblikovanje in cilje strategij za 

promocijo zdravja. Za uspešnost na področju preventive je torej nujno sodelovanje rizičnih 

skupin (mladih) in izvajalcev (medicinskih sester) (Kalčič, 1997, str. 89). 
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Zavedati pa se moramo, da mora medicinska sestra kot vzgojiteljica dosledno stati za svojimi 

načeli, brez podleganja. To se še posebej kaţe v odnosu do opojnih substanc. Mora biti vzor, 

saj ji bodo ljudje le tako verjeli in sledili (Hoyer, 1995, str. 95). 

 

Zdravstvena vzgoja bi morala biti zaradi pomena področja ţivljenja, ki ga obravnava, bolj 

prisotna in načrtovana. Temeljiti bi morala na znanstvenih ugotovitvah pedagoško-didaktične 

in zdravstvene prakse. Ustanova, s katero se izvajalci zdravstvene vzgoje najizraziteje 

povezujejo, je šola, v kateri se najlaţje izvajajo organizirane dejavnosti primarne preventive 

(Kalčič, 1997, str. 94). 
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7 RAZISKAVA 

 

7.1 Namen in cilji raziskave 

 

7.1.1 Namen raziskave 

 

Namen naloge je ugotoviti, kdaj, kako in koliko alkohola uţivajo osnovnošolci. Prav tako v 

diplomski nalogi skušamo opredeliti vlogo druţine, drţave in medicinske sestre v procesu 

oblikovanja odnosa do alkohola. 

 

7.1.2 Cilji 

 

Cilji diplomskega dela so: 

▪ ugotoviti, v kakšnem obsegu osnovnošolci v OŠ Muta uţivajo alkohol;  

▪ ugotoviti posledice in nevarnosti, ki jih prinaša njihovo morebitno uţivanje alkohola; 

▪ ugotoviti vlogo, ki jo ima druţina na mladostnikov odnos do pitja alkohola; 

▪ ugotoviti smiselnost restriktivnih metod omejevanja uporabe alkohola. 

 

7.2 Raziskovalne hipoteze 

 

Hipoteza št 1 

Več kot polovica osmošolcev je ţe bila vsaj enkrat v ţivljenju opita. 

 

Hipoteza št. 2 

Osnovnošolci zlahka pridejo do alkoholnih pijač, ne glede na stroge zakone. 
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Hipoteza št. 3 

Osnovnošolci poznajo negativne učinke alkohola. 

 

Hipoteza št. 4 

Otroci staršev, ki redno uţivajo alkohol, pogosteje sami uţivajo alkohol. 

 

7.3 Raziskovalna metodologija 

 

7.3.1 Opredelitev raziskovalne populacije 

 

V raziskavo je bilo vključenih 63 osnovnošolcev, starih od 13 do 16 let. Anketiranje je bilo 

izvedeno junija 2009 v OŠ Muta. Za izvajanje ankete smo pridobili dovoljenje ustanove. 

Vprašanja so se nanašala na alkohol in mladostnikov odnos do njega. 

 

7.3.2 Metode dela 

 

V prvem delu diplomske naloge je uporabljena deskriptivna metoda dela, ki vključuje tako 

študij domače kot tudi tuje literature. Drugi del pa je sestavljen iz analize in obdelave 

podatkov pridobljenih s pomočjo  ankete. Anketni vprašalnik je vseboval 25 vprašanj odprtega 

in zaprtega tipa. Raziskovalni vzorec zajema 63 mladostnikov, starih od 13 do 16 let. 

 

7.3.3 Obdelava podatkov 

 

Za obdelavo podatkov smo uporabili deskriptivno statistično metodo s frekvenčno distribucijo. 

Rezultati so obdelani s pomočjo računalniškega programa SPSS. 
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8 REZULTATI 

 

8.1 Splošni podatki 

 

Graf 1: Spol anketirancev glede na razred 

 

 

V raziskavi je sodelovalo 33 (52,38%) fantov in 30 (47,62%) deklet. V osmem razredu je 

sodelovalo 12 (19,05%) fantov in 16 (25,40%) deklet. V devetem razredu pa je 21 (33,33%) 

fantov in 14 (22,22%) deklet.  
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Graf 2: Starost anketirancev 

 

 

21 (33,33%) osnovnošolcev je bilo starih od 13 do 14 let, 29 (46,03%) osnovnošolcev pa od 

14 do 15 let in 13 (20,63%) jih je bilo starih od 15 do 16 let. 

 

Graf 3: Spol anketirancev glede na šolski uspeh 

 

 

V oceni uspeha je 19 (30,16%) anketirank imelo v preteklem šolskem letu odličen učni uspeh, 

6 anketirank (9,52%)  je imelo prav dober uspeh, le 3 (7.94%) pa so bile po uspehu dobre. Pri 

fantih je imelo v preteklem letu 11 učencev (17,46%) odličen uspeh, 7 učencev (11,11%) je 

bilo prav dobrih, kar 13 učencev (20.63%) pa je doseglo dober uspeh. 2 učenca (3,17%) sta 

bila zadostna. 
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8.2 Ocena odnosa med anketiranci in njihovimi starši 

 

Graf 4: Odnos med anketiranci in njihovi starši glede na razred 

 

31 osnovnošolcev se s svojimi starši dobro razume. Med njimi je več devetošolcev (19, tj. 

30,16%) kot pa osmošolcev (12, tj. 19,05%). 8 osmošolcev (12,70%) navaja, da se s starši 

sicer dobro razumejo, vendar jim ne zaupajo vsega. Med devetošolci le 3 (4,76%) navajajo, da 

se s starši sicer razumejo, a jim ne zaupajo vsega. Ob teţavah se na starše brez strahu obrne 8 

(12,70%) osmošolcev in 8 (12,70%) devetošolcev. Zgolj 2 (3,17%) devetošolca menita, da 

jima starši ne izkazujejo dovolj zaupanja, 3 devetošolci (4,76%) pa si ţelijo več svobode.  
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8.3 Prva izkušnja z alkoholom  

 

Graf 5: Starost dijakov ob prvi izkušnji z alkoholom glede na razred 

 

 

Alkohola še niso poizkusili 3 (4,76%) učenci osmega razreda in 1 (1,59%) učenec devetega 

razreda. Pri treh letih so alkohol prvič poizkusili 3 (4,76%) učenci osmega razreda, pri štirih 

letih pa 1 učenec devetega razreda. V starosti petih let je alkohol prvič okusil 1 (1,59%) 

učenec osmega razreda in 5 (7,94%) učencev devetega razreda, v starosti šestih let 2 (3,2%) 

učenca devetega razreda, eno leto kasneje pa 2 (3,2%) učenca osmega razreda. Pri osmih letih 

sta ga prvič poizkusila 2 (3,17%) učenca osmega razreda in 1 (1,59%) učenec devetega 

razreda, pri devetih letih sta to prvič storila 2  (3,2%) devetošolca. Največ učencev iz devetega 

razreda je alkohol prvič zauţilo pri desetih letih, in sicer 8 (12,70%), v tej starosti so to storili 

tudi 3 (4,76%) osmošolci. Pri enajstih letih so alkohol poskusili štirje (6,35%) osmošolci, pri 

dvanajstih letih pa je to storilo enako število osmo- in devetošolcev, in sicer skupno 8 (12,7%) 

osnovnošolcev. Pri trinajstih letih je alkohol prvič okusilo največ osmošolcev, in sicer 6 

(9,52%), ter 3 (4,76%) devetošolci, pri štirinajstih letih pa 5 (7,94%) devetošolcev in 1 

(1,59%) osmošolec. Pri 15. letih sta alkohol prvič poizkusila 2 (3,17%) devetošolca. 
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Graf 6: Starost dijakov ob prvi izkušnji z alkoholom  glede na spol 

 

 

Alkohola še niso poizkusila 3 (4,76%) dekleta in 1 (1,59%) fant, pri treh letih so imeli prvo 

izkušnjo z alkoholom 1 (1,59%) dekle in 2 (3,17%) fanta, pri štirih letih pa 1 (1,59%) fant. V 

starosti petih let sta alkohol prvič okusili 2 (3,17%) dekleti in 4 (6,35%) fantje., pri šestih letih 

1 (1,59%) fant in 1 (1,59%) dekle, eno leto kasneje pa 2 (3,2%) dekleti. V starosti osmih let so 

to prvič storili 3 (4,76%) fantje, pri devetih letih pa 1 (1,59%) dekle in 1 (1,59%) fant. Največ 

fantov, in sicer 8 (12,70%), je alkohol prvič zauţilo pri desetih letih, v tej starosti so to storila 

tudi 3 (4,76%) dekleta. Pri enajstih letih so se z alkoholom prvič srečala 3 (4,76%) dekleta in 1 

(1,59%) fant, pri dvanajstih letih pa enako število deklet in fantov, in sicer skupno 8 (12,7%) 

osnovnošolcev. Pri trinajstih letih je to izkušnjo prvič doţivelo 5 (7,94%) deklet in 4 (6,35%) 

fantje, pri štirinajstih pa 5 (7,94%) deklet in 1 (1,59%) fant. Pri 15. letih sta alkohol prvič 

poizkusila 2 (3,17%) devetošolca. 
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8.4 Prva alkoholna pijača, ki so jo poizkusili 

 

Graf 7: Prva alkoholna pijača glede na razred 

 

 

Med osmošolci je bila prva alkoholna pijača pivo za 19 (30,16%), med devetošolci pa za 18 

(28,59%) učencev. Vino je bila prva pijača za 2 (3,17%) osmošolca in 6 (9,52%) devetošolcev. 

Mešanico alkoholnih in ţganih pijač je kot prvo alkoholno pijačo poizkusil 1 (1,59%) 

osmošolec in 3 (4,76%) devetošolci, same ţgane pijače 2 (3,17%) osmošolca in 3 (4,76%) 

devetošolci,  druge alkoholne pijače pa 1 (1,59%) osmošolec in 4 (6,35%) devetošolci. 
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8.5 Ponudnik prve alkoholne pijače 

 

Graf 8: Ponudnik prve alkoholne pijače glede na spol 

 

 

Ponudniki prve alkoholne pijače so bili tako pri fantih kot pri dekletih najpogosteje starši, ki 

so alkohol prvič ponudili 12 (19,05%) fantom in 15 (23,81%) dekletom. Temu sledijo 

sorodniki, ki so pitje alkohola prvič ponudili 7 (11,11%) fantom in 4 (6,35%) dekletom. Od 

prijateljev je prvi alkohol dobilo 8 (12,70%) fantov in 6 (9,52%) deklet. Relativno veliko pa je 

osnovnošolcev, ki so za pitje prvega alkohola poskrbeli sami, in sicer 5 (7,94%) fantov in 2 

(3,17%) dekleti. 1 (1,59%) fantu in 3 (4,76%) dekletom pa doslej alkohola ni ponudil še nihče. 
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Graf 9: Analiza ponudnika prve alkoholne pijače glede razred 

 

 

Starši so prvo alkoholno pijačo ponudili 14 (22,22%) osmošolcem in 13 (20,63%) 

devetošolcem, sorodniki 4 (6,35%) osmošolcem in 7 (11,11%) devetošolcem, prijatelji pa 6 

(9,52%) osmošolcem in 8 (12,70%) devetošolcem. Sam si je prvo alkoholno pijačo vzel  1 

(1,59%) osmošolec in 6 (9,52%) devetošolcev. 
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8.6 Starost ob prvi izkušnji z žgano pijačo 

 

Graf 10: Starost ob prvi izkušnji z žgano pijačo glede razred 

 

 

Ţgane pijače ni še nikoli poizkusilo 8 (12,70%) osmošolcev in 10 (15,87%) devetošolcev. 

Pred dopolnjenim devetim letom je ţgano pijačo zauţil 1 (1,59%) osmošolec in 2 (3,17%) 

devetošolca, med devetim in enajstim letom pa isto število osmo- in devetošolcev, in sicer 5 

(7,94%). 6 (9,52%) osmošolcev in 11 (17,46%) devetošolcev je to prvič storilo med enajstim 

in trinajstim, 8 (12,70%) osmošolcev in 7 (11,11%) devetošolcev pa med trinajstim in 

petnajstim letom. 

 

Graf 11: Starost ob prvi izkušnji z žgano pijačo glede na spol 

 

Ţganih alkoholnih pijač ni še nikoli zauţilo 6 (9,52%) fantov in 12 deklet (19,05%). Manj kot 

devet let sta bila ob prvem zauţitju ţgane pijače stara 2 (3,17%) fanta in 1 (1,59%) dekle, v 

starosti od devet do enajst let pa jo je prvič okusilo 7 (11,11%) fantov in 3 (4,76%) dekleta. 

Največ fantov, in sicer 11 (17,46%), je ţgano pijačo prvič poizkusilo med enajstim in 

trinajstim letom. V istem starostnem obdobju je to storilo 6 (9,52%) deklet. Med trinajstim in 

petnajstim letom je ţgane pijače prvič poizkusilo 7 (11,11%) fantov in 8 (12,70%) deklet. 
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8.7 Uživanje alkohola v zadnjem mesecu 

 

Graf 12: Uživanje alkohola v zadnjem mesecu glede na razred 

 

 

Alkohola v zadnjem mesecu ni pilo 15 (23,81%) osmošolcev in 8 (12,70%) devetošolcev. 

Enkrat do trikrat ga je uţivalo 11 (17,46%) osmošolcev in 14 (22,22%) devetošolcev, tri- do 

petkrat 2 (3,17%) osmošolca in 8 (12,70%) devetošolcev, od pet- do desetkrat 3 (4,76%) 

devetošolci in več kot desetkrat 2 (3,17%) devetošolca. 
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Graf 13: Uživanje alkohola v zadnjem mesecu glede na spol 

 

 

Alkohola v zadnjem mesecu ni pilo 13 (20,63%) deklet in 10 (15,87%) fantov. Enkrat do 

trikrat ga je uţivalo 15 (23,81%) deklet in 10 (15,87%) fantov, tri- do pet krat 2 (3,17%) 

dekleti in 8 (12,70%) fantov, od pet- do desetkrat 3 (4,76%) fantje in več kot desetkrat 2 

(3,17%) fanta. 
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Graf 14: Uživanje alkohola v zadnjem mesecu glede na šolski uspeh 

 

 

Dva učenca z zadostnim uspehom sta alkohol v zadnjem mesecu zauţila tri- do petkrat. Enako 

velja za 4 (6,35%) učence z dobrim, 2 (3,17%) učenca s prav dobrim in isto število učencev z 

odličnim uspehom. Enkrat do trikrat je alkohol uţilo 6 (9,52%) učencev z dobrim, 4 (6,35%) 

učenci s prav dobrim in 15 (23,81%) učencev z odličnim uspehom, od pet- do desetkrat en 

(1,59%) učenec z dobrim in en (1.59%) s prav dobrim uspehom, več kot desetkrat pa en 

(1,59%) fant z dobrim in en (1,59%) s prav dobrim uspehom. 
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8.8 Uživanje alkohola v zadnjem letu 

 

Graf 15: Uživanje alkohola v zadnjem letu glede na razred 

 

 

Alkohola v zadnjem letu ni uţivalo 7 (11,11%) osmošolcev in 4 (6,35%) devetošolci. Enkrat 

do trikrat ga je uţilo 9 (14,29%) osmošolcev in 9 devetošolcev, tri- do pet krat 3 (4,76%) 

osmošolci in 4 (6,35%) devetošolci, od pet- do desetkrat 7 (11,11%) osmošolcev in 9 (14, 

29%) devetošolcev, več kot desetkrat pa 2 (3,17%) osmošolca in 9 (14,29%) devetošolcev. 

 

Graf 16: Uživanje alkohola v zadnjem letu glede na spol 

 

 

Alkohola v zadnjem letu ni uţivalo 7 (11,11%) deklet in 4 (6,35%) fantje. Enkrat do trikrat ga 

je uţivalo 11 (17,46%) deklet in 7 (11,11%) fantov, tri- do petkrat 2 (3,17%) dekleti in 5 

(7,94%) fantov, od pet- do desetkrat 8 (12,70%) deklet in isto število fantov, več kot desetkrat 

pa 2 (3,17%) dekleti in 9 (14,29%) fantov. 
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Graf 17: Uživanje alkohola v zadnjem letu glede na šolski uspeh 

 

 

Učenca z zadostnim uspehom sta alkohol v zadnjem letu uţivala pet- do desetkrat. Enako velja 

za 4 (6,35%) učence z dobrim, 2 (3,17%) učenca s prav dobrim in 8 (12,70%) učencev z 

odličnim uspehom. Enkrat do trikrat je alkohol uţilo po  6 (9,52%) učencev z dobrim, prav 

dobrim in odličnim uspehom, od tri- do petkrat 1 (1,59%) učenec z dobrim in 2 (1,59 %) s 

prav dobrim ter 4 (6,35%) učenci z odličnim učnim uspehom, več kot desetkrat pa 4 (6,35%) 

učenci z dobrim, 3 (4,76%) učenci s prav dobrim in 4 (6,35%) učenci z odličnim uspehom. 
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8.9 Pogostost alkoholnih opojev doslej 

 

Graf 18: Pogostost alkoholnih opojev glede na razred 

 

 

Še nikoli ni bilo opitih 16 (25, 40%) osmošolcev in isto število devetošolcev. Enkrat se je 

doslej opilo 5 (7,94%) osmošolcev in 6 (9,52%) devetošolcev, od enkrat do trikrat 5 (7,94%) 

osmošolcev in 4 (6,35%) devetošolci, od tri- do petkrat en (1,59%) osmošolec in 4 (6,35%) 

devetošolci, več kot desetkrat pa en (1,59%) osmošolec in 5 (7,94%) devetošolcev. 

 

Graf 19: Pogostost alkoholnih opojev glede na spol 

 

 

Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da še nikoli ni bilo opitih 14 (22,22%) fantov in 18 

(28,57%) deklet. Enkrat se je doslej opilo 5 (7,94%) fantov in 6 (9,52%) deklet, od enkrat do 

trikrat 5 (7,94%) fantov in 4 (6,35%) dekleta, od tri- do petkrat eno (1,59%) dekle in 4 

(6,35%) fantje, več kot desetkrat pa eno  (1,59%) dekle in 5 (7,94%) fantov. 
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Graf 20: Pogostost alkoholnih opojev glede na šolski uspeh 

 

 

Nikoli še ni bilo opitih 5 (7,94%) učencev z dobrim, 6 (9,52%) učencev s prav dobrim in 21 

(33,33%) učencev z odličnim uspehom. Enkrat se je opilo 5 (7,94%) učencev z dobrim, 2 

(3,17%) učenca s prav dobrim in 4 (6,35%) učenci z odličnim uspehom. Od enkrat do trikrat 

se je to zgodilo 4 (6,35%) učencem z dobrim, 3 (4,76%) učencem s prav dobrim in 2 (3,17%) 

učencema z odličnim uspehom. Od tri- do petkrat sta bila opita 2 (3,17%) učenca z zadostnim, 

en (1,59%) učenec z dobrim in 2 (3,17%) učenca z odličnim uspehom, več kot desetkrat pa 3 

(4,76%) učenci z dobrim in en (1,59%) učenec z odličnim uspehom. 
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8.10 Starost ob prvem alkoholnem opoju 

 

Graf 21: Starost ob prvem alkoholnem opoju glede na razred 

 

 

Nikoli še ni bilo opitih 16 (28,57%) osmošolcev in enako število devetošolcev. V petem letu 

starosti se je prvič opil en (1,59%) osmošolec, v enajstem letu pa en (1,59%) devetošolec. Pri 

dvanajstih letih so to storili en (1,59%) osmošolec in 2 (3,17%) devetošolca. 8 (12,70%) 

osmošolcev in 7 (11,11%) devetošolcev se je prvič opilo pri trinajstih letih. V štirinajstem letu 

so to storili 4 (6,35%) učenci in v petnajstem trije (4,76%). 

 

Graf 22: Starosti ob prvem alkoholnem opoju glede na spol 

 

 

Nikoli še ni bilo opitih 14 (22,22%) fantov in 18 (31,75%) deklet. Pri petih letih je bilo prvič 

opito eno (1,59%) dekle, pri enajstih letih pa en (1,59%) fant. 2 (3,17%) fanta in eno (1,59%) 

dekle so se prvič opili pri dvanajstih letih. Pri trinajstih letih se je opilo največ učencev, in 

sicer 8 (12,70%) fantov in 7 (11,11%) deklet. Pri štirinajstih letih so se prvič opili 3 (4,76%) 

fantje in eno (1,59%) dekle. Pri petnajstih letih pa so isto storili 3 (4,76%) fantje. 



Tandler Barbara: Odnos mladostnikov do alkohola 

 95 

8.11 Osebe, s katerimi mladostniki uživajo alkohol 

 

Graf 23: Osebe, s katerimi mladostniki uživajo alkohol glede na razred 

 

 

Največ mladostnikov uţiva alkohol s prijatelji. To velja kar za 15 (23,81%) učencev osmega 

in 22 (34,92%) učencev devetega razreda. Prijateljem sledijo starši, s katerimi uţiva alkohol  5 

(7,94%) osmošolcev in enako število devetošolcev. Sam uţiva alkohol en (1,59%) učenec 

osmega razreda in 4 (6,35%) učenci devetega razreda.  
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8.12 Ocena vzrokov pitja alkohola 

Graf 24: Ocena vzrokov pitja alkohola glede na razred 

 

 

Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da 3 (4,76%) osmošolci in 7 (11,11%) devetošolcev pije 

alkoholne pijače, ker menijo, da se takrat bolje zabavajo. En (1,59%) osmošolec in 2 (3,17%) 

devetošolca pijeta alkohol, da pozabita na teţave. Sproščenost kot glavni vzrok navaja en 

(1,59%) osmošolec in 6 (9,52%) devetošolcev. Po 2 (3,17%) osmošolca in devetošolca pijeta, 

ker se tako laţje vklopita v druţbo. Zaradi pritiska okolice pijeta alkohol 2 (3,17%) osmošolca 

in 3 (4,76%) devetošolci. Druge vzroke za pitje ima 19 (30,16%) osmošolcev in 15 (23,81%) 

devetošolcev. 
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Graf 25: Ocena vzrokov pitja alkohola glede na učni uspeh 

 

 

En (1,59%) učenec z zadostnim in en z dobrim uspehom uţiva alkohol, da pozabi na teţave. 

Drugi učenec z zadostnim uspehom pa alkohol uţiva, ker se potem bolje zabava. Enak vzrok 

za uţivanje alkohola imajo 4 (6,35%) učenci z dobrim uspehom, 2 (3,17%) s prav dobrim in 3 

(4,76%) učenci z odličnim uspehom. Zaradi večje sproščenosti to počne en (1,59%) učenec z 

dobrim, en (1,59%) učenec s prav dobrim in 2 (3,17%) učenca z odličnim uspehom. Zaradi 

pritiska druţbe se alkoholu predajata 2 (3,17%) učenca z dobrim, 2 (3,17%) učenca z odličnim 

in en (1,59%) učenec s prav dobrim uspehom. Druge razloge navaja 8 (12,70%) dobrih, 8 

(12,70%) prav dobrih in 18 (28,57%) odličnih učencev. 
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8.13 Domneve, da se mladostniki kdaj namensko družijo, da bi se napili 

 

Graf 26: Ocena namenskega opijanja glede na razred 

 

 

Namensko se opijata 2 (3,17%) učenca osmega razreda in 7 (11,11%) devetošolcev. Redko je 

to vzrok pitja alkohola pri 2 (3,17%) osmošolcih in 7 (11,11%) učencih devetega razreda. 

Opijanje pa nikoli ni cilj pri 23 (36,51%) osmošolcih in 21 (33,33%) devetošolcih. 

 

Graf 27: Namensko opijanje glede na spol 

 

 

Opijanje nikoli ni cilj pri 22 (34,92%) fantih in istem številu deklet. Namensko se opija 6 

(9,52%) fantov in 3 (4,76%) dekleta. Občasno pa to počne 5 (7,94%) fantov in isto število 

deklet. 



Tandler Barbara: Odnos mladostnikov do alkohola 

 99 

Graf 28: Namensko opijanje glede na šolski uspeh 

 

 

Namensko se opija en (1,59%) učenec z zadostnim, 4 (6,35%) z dobrim, en (1,59%) s prav 

dobrim in 3 (4,76%) učenci z odličnim uspehom. Redko to počne 7 (11,11%) učencev z 

dobrim, 2 (3,17%) s prav dobrim in en (1,59%) z odličnim uspehom. Nikoli pa se namensko 

ne opija en (1,59%) učenec z zadostnim, 7 (11,11%) učencev z dobrim, 10 (15,87%) s prav 

dobrim in 26 (41,27%) učencev z odličnim uspehom. 
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8.14 Težave pri nabavi alkoholnih pijač 

 

Graf 29: Težave pri nabavi alkoholnih pijač glede na razred 

 

 

Nabava alkoholnih pijače predstavlja teţavo 5 (7,94%) osmošolcem in 7 (11,11%) 

devetošolcem. Včasih ima pri tem teţavo 6 (9,52%) osmošolcev in 11 (17,46%) devetošolcev. 

Manjše teţave, ki se jih da premagati z iznajdljivostjo, ima 8 (12,70%) učencev osmega in 3 

(4,76%) učenci devetega razreda. Nikakršnih problemov z nabavo alkohola pa nima 9 

(14,29%) osmošolcev in 7 (11,11%) devetošolcev. 
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8.15 Kraj pridobitve alkoholnih pijač 

 

Graf 30: Kraj pridobitve alkoholnih pijač glede na razred 

 

 

11 (17, 46%) osmošolcev in 13 (20,63%) devetošolcev dobi alkoholne pijače v trgovinah. V 

baru jih dobi en (1,59%) devetošolec, v disku pa 2 (3,17%) osmošolca in 4 (6,35%) 

devetošolci. Doma alkoholne pijače vzame 6 (9,52%) učencev osmega in 8 (12,70%) učencev 

devetega razreda. Na druţinskih praznovanjih pa dobi alkohol isto število osmo- in 

devetošolcev, in sicer 9 (14,29%).  
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8.16 Analiza zavrnitve nakupa alkohola 

 

Graf 31: Analiza zavrnitve nakupa alkohola glede na razred 

 

 

Pri nakupu alkoholnih pijač še ni bilo zavrnjenih 19 (30,16%) osmošolcev in 24 (38,10%) 

devetošolcev. Zavrnjenih pa je bilo 9 (14,29%) osmošolcev in 11 (17,26%) devetošolcev. 

 

8.17 Pogostnost zavrnitev nakupa alkoholnih pijač 

 

Graf 32: Pogostost zavrnitev nakupa alkohola glede na razred 

 

 

43 osnovnošolcev še ni bilo zavrnjenih pri nakupu alkoholnih pijač. Enkrat je zavrnitev 

doţivelo 5 (7,94%) osmošolcev in en (1,59%) devetošolec. Dvakrat je bilo zavrnjenih 8 

(12,70%) devetošolcev, trikrat 3 (4,76%) učenci devetega razreda in petkrat 2 (3,17%) 

osmošolca. Petnajstkrat je bil pri nakupu zavrnjen en (1,59%) devetošolec. 
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8.18 Mnenje o učinkovitosti Zakona o omejevanju porabe alkohola 

 

Graf 33: Mnenje o učinkovitosti Zakona o omejevanju porabe alkohola glede na razred 

 

 

Enajst (17, 46%) učencev osmega in 16 (24,40%) učencev devetega razreda meni, da je Zakon 

o omejevanju porabe alkohola učinkovit, 17 (26,98%) osmošolcev in 19 (30,16%) 

devetošolcev pa ni tega mnenja. 

 

8.19 Pogostnost opaženih opitih staršev s strani otrok  

 

Graf 34: Pogostnost opaženih opitih staršev glede na razred 

 

 

Starše je videlo opite ţe 16 (25,40%) osmošolcev in 15 (23, 81%) devetošolcev. 12 (19,05%) 

osmošolcev in 20 (31,75%) devetošolcev pa tega še ni doţivelo. 
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8.20 Redno uživanje alkohola v družini mladostnikov 

 

Graf 35: Redno uživanje alkohola v družini mladostnikov glede na razred 

 

 

Redno uţivanje alkohola z očetove strani v druţini navajata 2 (3,17%) osnovnošolca in 5 

(7,94%) devetošolcev. Pitje drugih članov (deda) omenja en (1,59%) devetošolec. 26 

(41,27%) osmošolcev in 29 (46,03%) devetošolcev pa ne navaja rednega pitja alkohola v 

druţini.  
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Graf 36: Pogostost uživanja alkohola pri otrocih glede na uživanje alkohola pri starših 

 

 

11 (17,46%) učencev iz druţin, kjer starši alkohola ne uţivajo redno, prav tako ne uţiva 

alkohola, 16 (25,40%) učencev iz takšnih druţin je v zadnjem letu alkohol poskusilo enkrat do 

trikrat,  5 (7,94%) učencev tri do petkrat in 14 (22,22%) učencev pet do desetkrat. 9 (14,29%) 

učencev, ki so v zadnjem letu alkohol uţili od deset- do dvajsetkrat, kljub temu da njihovi 

starši alkohola ne uţivajo redno. 2 (3,17%) učenca iz druţin, kjer oče redno uţiva alkohol, sta 

zadnjem letu alkohol uţila enkrat do trikrat, en učenec iz takšne druţine (1,59%) pet- do 

desetkrat, 2 (3,17%) učenca iz podobne druţine pa kar deset- do dvajsetkrat. Učenec (1,59%)  

iz druţine, v kateri alkohol redno pije druga oseba (stari oče), je v zadnjem letu tudi sam pet- 

do desetkrat zauţil alkohol. 
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8.21 Mnenje mladostnikov o škodljivosti alkohola 

 

Graf 37: Mnenje mladostnikov o škodljivosti alkohola glede na razred 

 

 

Velika večina učencev, in sicer 26 (41,27%) osmošolcev in 31 (49,21%) devetošolcev,  meni, 

da je alkohol zdravju škodljiv. Izjema sta le 2 (3,17%) osmošolca in 4 (6,35%) devetošolci. 
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8.22 Poznavanja negativnih posledic pitja alkohola 

 

Graf 38: Poznavanje negativnih posledic pitja alkohola glede na razred 

 

 

Štirje (6,45%) osmošolci in 6 (9,68%) devetošolcev ni znalo našteti niti enega samega 

negativnega učinka alkohola, le ene negativne posledice uţivanja alkohola pa se je spomnilo 6 

(9,68%) učencev osmega in 5 (8,06%)  učencev devetega razreda. Dve posledici je naštel en 

(1,61%) osmošolec in 7 (11,29%) devetošolcev. Tri negativne posledice je znalo našteti 8 

(12,90%) osmošolcev in 6 (9,68%) devetošolcev. V vsakem razredu so po štiri negativne 

posledice našteli 4 (6,45%) osnovnošolci. Pet negativnih posledic uţivanja alkohola je 

zapisalo 5 (8,06%) osmošolcev in 6 (9,68%) devetošolcev. 
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Graf 39: Poznavanje negativnih posledic pitja alkohola glede na spol 

 

 

Nobenega negativnega učinka alkohola ni znalo našteti 7 (11,29%) fantov in 3 (4,84%) 

dekleta, po enega pa se je spomnilo 6 (9,68%) fantov in 5 (8,06%) deklet. Dve negativni 

posledici so naštela 4 (6,45%) dekleta in tudi 4 (6,45%) fantje. Po tri je znalo našteti 9 

(14,52%) fantov in 5 deklet (8,06%), po štiri pa 3 (4,84%) fantje in 5 (8,06%) deklet. Petih 

negativnih posledic uţivanja alkohola so se spomnili 3 (4,84%) fantje in 8 (12, 90%) deklet.  
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8.23 Mnenje o vplivu alkohola na zabavo 

 

Graf 40: Mnenje o vplivu alkohola na zabavo glede na razred 

 

 

Da je zabava boljša z alkoholom, menijo 3 (4,76%) osmošolci in 6 (9,52%) devetošolcev. 

Delno se s tem strinja 11 (17,46%) učencev osmega in 13 (20,63%) učencev devetega razreda. 

S tezo se niti ne strinja 9 (14,29%) osmošolcev in 11 (17,46%) devetošolcev. 5 (7,94%) 

osmošolcev in 5 (7,94%) devetošolcev pa meni, da alkoholne pijače na večjo kakovost zabave 

ne vplivajo. 
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8.24 Mnenje o koristnosti zmernega pitja alkohola 

 

Graf 41: Mnenja o koristnosti zmernega pitja alkohola glede na razred 

 

 

Dva (3,17%) osmošolca in 8 (12,70%) devetošolcev meni, da zmerno pitje alkohola ni 

škodljivo. 14 (22,22%) osmošolcev in 11 (17,46%) devetošolcev se delno strinja z izjavo, da 

je zmerno pitje nekajkrat na mesec zdravju koristno. S tem se niti ne strinja 6 (9,52%) 

osmošolcev in 10 (15,87%) devetošolcev. 6 (9,52%) osmošolcev in prav toliko devetošolcev 

pa meni, da alkohol ne koristi zdravju. 
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8.25 Mnenje o vlogi alkohola pri nasilju v družini  

 

Graf 42: Mnenje o vlogi alkohola pri  nasilju v družini glede na razred 

 

 

Mladi so v veliki večini mnenja, da alkohol spodbudi nasilje v druţini. Tako je odgovorilo kar 

21 (33,33%) osmošolcev in 23 (36,51%) devetošolcev. S tem se ne strinjajo 4 (6,35%) učenci 

osmega in 7 (11,11%) učencev devetega razreda. Neopredeljeni pa so 3 (4,76%) osmošolci in 

5 (7,94%) devetošolcev. 
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9 RAZPRAVA 

 

Namen raziskave je bilo ugotoviti odnos mladostnikov do alkohola in v kakšni meri ga ti sami 

uţivajo. V raziskavi je sodelovalo 63 učencev, od tega 28 učencev iz osmega, in 35 učencev iz 

devetega razreda. Po številčnosti so prevladovali fantje. Učni uspeh je v povprečju malce višji 

pri dekletih.  

 

Z anketo smo med drugim ugotavljali, kakšen je odnos med anketiranci in njihovimi starši. 

Razveseljivo je, da niti en učenec ni navedel, da se s starši ne razume. To je zelo pozitivno, saj 

so dobri odnosi v druţini temelj uspešne vzgoje in zdravja mladostnikov. Bolj zaskrbljujoči pa 

so lahko odgovori na vprašanje o prvem stiku z alkoholom, saj le trije (4,76%) učenci alkohola 

še nikoli niso zauţili. Do šestega leta je alkohol poizkusilo ţe 14 (22,23%) učencev, največ pa 

ga je prvič zauţilo pri desetih letih. Glede na zgodnjo starost ob prvem zauţitju alkohola ni 

presenetljivo dejstvo, da so ponudniki prvih alkoholnih pijač za večino osnovnošolcev starši. 

Kar sedem (11,11%) osnovnošolcev pa si je alkohol prvič vzelo kar samo. Prva alkoholna 

pijača je bila pri večini pivo. Zanimivo je tudi, da le osemnajst (28,57%) osnovnošolcev še ni 

poizkusilo ţganih pijač. Pa tudi drugače je starost prvega stika z njimi niţja. V zadnjem 

mesecu alkohola ni uţivalo zgolj 15 (23,81%) osnovnošolcev, v zadnjem letu pa le 7 (11,11%) 

učencev. Še posebej alarmantno je dejstvo, da se je alkoholu v zadnjem letu več kot desetkrat 

predalo kar devet (14,29%) devetošolcev in dva osmošolca (3,17%). Ugotovili smo tudi, da 

odličen uspeh ni dejavnik, ki bi preprečeval pitje alkohola, saj so alkohol v zadnjem letu od 

deset do dvajsetkrat uţili prav štirje (6,35%) učenci z odličnim in trije (4,76%) s prav dobrim 

uspehom. Tudi odgovori glede alkoholne opitosti bi nas morali skrbeti, čeprav prve hipoteze, 

s katero sem predpostavljala, da je bilo vsaj enkrat v življenju opitih že več kot polovica 

osmošolcev, ne morem popolnoma potrditi, niti je popolnoma zavreči. Zavedati se moramo, 

da je bila teza ovrţena zgolj na podlagi enega učenca, in upoštevati še količino alkoholnih 

opojev pri drugih učencih, ki je izredno visoka. Le 32 (50,8%) osnovnošolcev se še nikoli ni 

opilo, od tega 16 (25,40%) osmošolcev in prav toliko devetošolcev. Enkrat do trikrat je bilo 

opitih ţe devet (14,29%) osmošolcev, tri- do petkrat 5 (7,94%) učencev in več kot desetkrat 6 
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(9,53%) osnovnošolcev. Ob analiziranju smo tudi ugotovili, da se je največ učencev napilo pri 

trinajstih letih (23,81%), eden (1,59%) osnovnošolec pa celo ţe pri petih letih. Mladostniki 

alkohol najpogosteje uţivajo s prijatelji, 5 (7,94%) učencev pa je navedlo, da alkohol uţivajo 

sami, kar je zelo negativno za razvoj potencialne zasvojenosti. Ob analiziranju vzrokov za 

pitje alkohola smo ugotovili, da mladostniki največkrat pijejo alkohol, ker se tako bolje 

zabavajo in ker so z njim bolj sproščeni. Trije (4,76%) učenci pa so navedli, da zaradi tega, 

ker s tem  pozabijo na teţave. Tukaj se morda pokaţe izjemna obremenjenost mladostnikov, ki 

ţe tako zgodaj razvijajo neustrezne mehanizme premagovanja problemov. Za evropsko 

mladino je značilno opijanje z namenom omamiti se in odidi v drugo duševno stanje. Ta 

problem sem preverila tudi med našimi osnovnošolci, pri vprašanju namenskega opijanja, kjer 

je bilo ugotovljeno, da se namensko opija devet osnovnošolcev, isto število učencev pa ima ta 

namen občasno. V oceni opitosti ima vlogo verjetno tudi subjektivna ocena samih 

mladostnikov, in ni nujno, da le-ta drţi. 

 

Pri drugi hipotezi smo predvidevali, da osnovnošolcem nabava alkoholnih pijač ne 

predstavlja večje težave. Predpostavka je potrjena, saj teţave navaja zgolj 12 (19,05%) 

osnovnošolcev, nikakršnih problemov pa s tem nima kar 16 (25,4%) učencev. Med kraji 

nabave prevladuje trgovina (38,9%), kjer pa mlajšim od osemnajstih let ne bi smeli prodajati 

alkohola. Število zavrnitev nakupa je z 20 (31,55%) osmošolci izredno nizko. Kljub temu pa 

28 (41,86%) mladostnikov meni, da je Zakon o omejevanju porabe alkohola učinkovit. Ob tem 

se porajajo vprašanja ali prodajalci alkoholnih pijač poznajo zakon, ali ga izvajajo, in če ga 

poznajo, zakaj ga ne izvajajo. Nedvomno je del odgovornosti za lahek dostop do alkohola 

leţernost, ignoranca in nezainteresiranost tistih, ki prodajajo alkoholne pijače.  

 

Tretja hipoteza predvideva, da osnovnošolci poznajo negativne posledice alkohola.  

Hipotezo moramo zavreči, saj kar 4 (6,45%) osmošolci in 6 (9,68%) devetošolcev ni znalo 

našteti pet negativnih učinkov alkohola. Po eno negativno posledico uţivanja alkohola pa je 

naštelo 6 (9,68%) učencev osmega in 5 (8,06%) devetega razreda. Pet negativnih posledic pa 

so znali našteti le 3 (4,84%) fantje in 8 (12, 90%) deklet. Največkrat so kot negativne učinke 
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navajali cirozo jeter, zasvojenost, tresenje, pozabljivost, trebušne bolečine, bruhanje, glavobol, 

prepiranje, grdo obnašanje, vrtenje, ne veš, kaj delaš, prometne nesreče in podobno. 

 

Četrta hipoteza navaja, da so otroci staršev, ki redno uživajo alkohol, tudi sami 

pogosteje podvrženi uživanju alkohola, je le delno potrjena. Redno uţivanje alkohola z 

očetove strani v druţini navajata 2 (3,17%) osnovnošolca in 5 (7,94%) devetošolcev. Dva 

(3,17%) učenca ki ţivita v takšni druţini, sta enkrat do trikrat uţila alkohol v zadnjem letu in 

eden (1,59%) pet- do desetkrat. Od deset- do dvajsetkrat pa sta ga uţila 2 (3,17%) učenca iz 

takšne druţine. Učenec iz druţine, kjer alkohol redno pije druga oseba, (stari oče), pa je zauţil 

alkohol pet- do desetkrat v zadnjem letu. Presenetljivo je, da je kar 14 (22,22%) učencev iz 

druţin, kjer starši alkohola ne uţivajo redno, v zadnjem letu kar pet- do desetkrat uţilo alkohol. 

 

Ob analizi podatkov smo ugotovili, da je alkohol v ţivljenju osnovnošolcev ţe močno prisoten 

in predstavlja resno groţnjo za njihov zdrav razvoj, zato bi morali preventivno akcijo zastaviti 

ţe pred puberteto, v starosti od devet do enajst let. Pri pouku v šoli bi morali posledice 

pretiranega pitja in zasvojenosti od alkohola odgovorni predstaviti jasno in nedvoumno, prav 

tako pa tudi v šolskih dispanzerjih in v drugih okoljih. Če to zdruţimo s predhodno 

ugotovitvijo lahkega dostopa do alkohola vidimo, da v drţavi ne deluje preventiva in tudi ne 

direktno preprečevanje dostopa in moţnosti opijanja s strani odgovornih.  

 

Izoblikovan bi moral biti nov program preventive, ki bi zajemal sodelovanje zdravstva, šole in 

staršev. Večji pomen pa bi morala drţava posvetiti inšpekcijskim sluţbam za dosledno 

izvajanja Zakona o omejevanju porabe alkohola, saj po podatkih mladi brez teţav pridejo do 

alkoholnih pijač. Temelj preventive pa je v spremembi naših lastnih stališč do alkohola, saj 

bomo le tako uspešen zgled za mlajše generacije. Velik deleţ odgovornosti za  rabo, zlorabo in 

kasnejšo odvisnost od alkohola je torej na strani druţbe, zakonodajalcev, izvajalcev zakona, 

učiteljev, druţine, torej odraslih. Ti pa otroke s svojim načinom razmišljanja in ţivljenja 

pogosto pustijo na cedilu, tako na področju uţivanja psihoaktivnih substanc, spolnih in 

fizičnih zlorab in podobno. Otrok in mladostnik se mora sicer naučiti sprejemati odgovornost 

za ţivljenje, vendar pri tem mora imeti modrega ţivljenjskega učitelja. 
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10 SKLEP 

 

Alkohol predstavlja najbolj razširjeno psihoaktivno substanco med mladimi. Skoraj četrtina 

mladostnikov ima ţe oblikovano pivsko vedenje, ob tem pa pozabljamo, da le-ti do svoje 

polnoletnosti pijejo ilegalno, odrasli pa jim to dopuščamo.  

 

Škodljivi učinki alkohola bolj prizadenejo otroke in mladostnike kot odrasle, saj se njihovo 

telo in duševnost še razvijata, alkohol pa ta razvoj moti. Pod vplivom alkohola se ti napačno 

odločajo, hitro menjavajo razpoloţenja in postanejo nasilni. Nekateri otroci zaradi zastrupitev 

z alkoholom celo umrejo. Velikokrat se vrstijo šolski neuspehi, prepiri s starši in druţbo, ki 

lahko mladostnika popeljejo do rednega uţivanja alkohola, saj se le-ta nikoli ni naučil 

uspešnega reševanja problemov. Mladostnikom moramo omogočiti odločitve v korist zdravja 

in jih usmerjati v zdrave kreativne dejavnosti v prostem času. Pri tem imajo odločilno vlogo 

starši, vzgojitelji, druţba in zdravstvena vzgoja, ki mora biti usmerjena v preprečevanje 

bolezni in odvisnosti, zato je treba o zlorabi alkohola spregovoriti ţe v niţjih razredih osnovne 

šole. Pomembno pa je tudi, da se mladostniki ţe od ranega otroštva naučijo sporazumevanja, 

izraţanja čustev, premagovanja naporov, obvladovanja stresa, pridobivanja na samopodobi in 

tudi odpovedi in preseganja teţnje po udobju. 

 

 Zdravstvena vzgoja mora omogočiti, da se razvijejo ustrezne vrednote, stališča in veščine, ki 

bodo mladostnikom pomagale, da se bodo znali pravilno odločati. Temelj uspešne preventive 

pa je, da mladim omogočimo tudi zdrav način zabave in smo jim vzgled. Ne smemo pa 

pozabiti na vpliv drţave, ki bi morala dosledneje izvajati zakone na področju alkohola.  
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PRILOGE 

 

Anketni vprašalnik 

 

Spoštovani! 

 

Moje ime je Barbara Tandler. Sem absolventka Fakultete za zdravstvene vede Univerze v 

Mariboru. V okviru moje diplomske naloge raziskujem odnos mladostnikov do alkohola. 

Zanima me  kolikšni meri in kdaj se konzumira alkohol, ter osveščenost v primerjavi z 

prejšnjimi leti.  

Podatki so zaupni in zato prosim, da na vprašanja odgovarjate iskreno. Na vprašanja 

odgovorite tako, da obkroţite črko pred odgovorom ali da napišete na črto kjer je to zahtevano. 

Na vprašanja odgovarjate z enim odgovorom, razen, če je posebej navedeno, da je lahko več 

moţnih odgoorov. 

 

Za vaš trud se vam najlepše zahvaljujem! 

 

1. Starost 

 

 a) 13-14 let 

 b) 14-15 let 

 c) 15-16 let 

 

2. Spol 

 

 a) moški 

 b) ţenski 
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3. Tvoj uspeh v prejšnjem šolskem letu 

 

 a) nezadosten 

 b) zadosten 

 c) dober 

 d) prav dober 

 e) odličen 

 

4. Katere trditve bi najbolje ocenile tvoj odnos s starši 

 

a) s starši se ne razumem 

b) s starši se dobro razumen 

c) s starši se razumem,vendar njim ne zaupam vsega 

d) starše imam rad vendar mi ne dopuščajo lastnega mnenja 

e) kadar imam teţave me ni strah se obrniti na starše 

f) menim, da mi starši ne izkazujejo dovolj zaupanja 

g) ţelim si več svobode 

 

5. Koliko si bil/a star/a, ko si prvič poskusil/a alkohol? 

 

 a) nisem ga še poskusil/a 

 b)  
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6. Katera je bila prva alkoholna pijača, ki si jo poskusil/a? 

 

a) nikoli še nisem poskusil/a alkoholne pijače 

b) pivo (tudi mešano z brezalkoholnimi pijačami) 

c) vino (tudi mešano z brezalkoholnimi pijačami) 

d) ţgane pijače mešane z brezalkoholnimi (štok kola, alkoholni koktajl,…) 

e) ţgane pijače 

f) drugo 

 

7. Kdo ti je ponudil alkohol, ko si ga prvič poskusil/a? 

 

a) starši 

b) sorodniki 

c) prijatelji 

d) sam sem si ga vzel/a 

e) nisem še pil/a alkohola 

 

8. Koliko si bil star/a, ko si prvič preizkusil/a ţgane pijače 

 

a) nisem še preizkusil/a ţgane pijače 

b) manj kot 9 let 

c) od 9-11 let 

d) od 11-13 let 

e) od 13-15 let 
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9. Kolikokrat si v zadnjem mesecu pil/a alkohol? 

 

a) nisem pil/a alkohola 

b) 1-3 krat 

c)  3-5 krat 

d) 5-10 krat 

e) Več kot 10 krat 

 

10. Kolikokrat si v zadnjem letu pil/a alkohol? 

 

a) nisem pil/a alkohola 

b) 1-3 krat 

c) 3-5 krat 

d) 5-10 krat 

e) 10-20 krat 

 

11. Kolikokrat si ţe bil opit/a? 

 

a) nikoli 

b) enkrat 

c) 1-3 krat 

d) 3-5 krat 

e) več kot 5 krat 

 

12. Koliko si bil/a star/a ko si se prvič opil/a? 

 

a) nikoli se še nisem opila 

b)           let 
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13. S kom najpogosteje uţivaš alkohol? 

 

a) s prijatelji 

b) z starši 

c) sam 

d) z neznanci  

 

14. Zakaj piješ alkohol? 

 

a)  ker se bolj zabavam 

b)  da pozabim teţave 

c) ker sem bolj sproščen/a 

d) ker se laţje vklopim v druţbo 

e) ker to delajo vsi ostali 

f) drugo 

 

15. Ali se kdaj dobiš s prijatelji z namenom, da se ga boš opil/a? 

 

 a) da 

 b) ne  

 c) redko 

 

16:Ali ti predstavlja nabava alkoholnih pijač večjo teţavo? 

 a) ne 

 b) včasih 

 c) ne, če se le malo znajdeš 

 d) da 
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17. Kje dobiš alkoholne pijače? 

 

a) v trgovini 

b) v baru, restavraciji 

c) v disku 

d) doma 

e) druţinska praznovanja 

 

18. Ali si bila kdaj zavrnjen/a pri kupovanju alkohola? 

 

a) da 

b) ne 

 

19. Kolikokrat si bil/a zavrnjena pri nakupovanju alkoholnih pijač? 

  

 

20. Ali menite, da je Zakon o omejevanju uporabe alkohola, kaj vplival na zmanjšano uţivanje 

le tega? 

 

 a) da 

 b) ne 

 c) ne vem 

 

21. Si ţe videl/a koga od staršev opitega? 

 

 a) da 

 b) ne 
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22. Ali kdo v vaši druţini redno (več kot eno enoto na dan) uţiva alkohol ? 

 

 a) ne 

 b) oče 

 c) mama 

 d) drugi: 

 

23. Ali menite, da je alkohol zdravju škodljiv? 

 

a) da 

b) ne 

c) ne vem 

 

24. Naštej pet negativnih posledic pitja alkohola: 

 

 

25. Zabava je boljša z alkoholnimi pijačami: 

 

a) se popolnoma strinjam 

b) se delno strinjam 

c) se niti ne strinjam 

d) se ne strinjam 

 

26. Zmerno pitje alkoholnih pijač je zdravju koristno (nekajkrat na mesec) 

 

a) se popolnoma strinjam 

b) se delno strinjam 

c) se niti ne strinjam 

d) se ne strinjam 

 



Tandler Barbara: Odnos mladostnikov do alkohola 

 8 

27. Ali pitje alkoholnih pijač pripomore k nasilju v druţini? 

 

a) da  

b) ne 

c) ne vem 
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Dovoljenje za izvajanje ankete  

 


