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Povzetek 
 

Diplomska naloga prikazuje doživljanje svetovalno-terapevtskega programa skozi oči 

uporabnikov kokaina. V teoretičnem delu sem podrobneje opisala prevalenco uporabe 

kokaina v Evropski uniji in Sloveniji, trende uporabe kokaina, programe zdravljenja in 

obravnave kokaina v Sloveniji. Predstavila sem kognitivno-vedenjsko terapijo ter motivacijski 

intervju in terapijo za povečanje motivacije kot glavni obliki pomoči na področju obravnave 

uporabnikov kokaina. Nato sem se osredotočila na pristop zmanjševanja škode pri uporabi 

kokaina in na posebnosti tega pristopa, opisala sem slovensko organizacijo, s katero sem pri 

pisanju diplomske naloge tudi sodelovala. Poleg tega pa sem opisala tudi primer zmanjševanja 

škode v tujini. V empiričnem delu sem s kvalitativno analizo dveh intervjujev z 

uporabnikoma kokaina, ki sta vključena v program zmanjševanja škode zaradi prepovedanih 

drog, poskušala dobiti bolj celosten in slikovit pogled na doživljanje te vrste pomoči. 

Zanimalo me je, kako se v programu počutita, kaj jima pri programu ustreza, ali bi v procesu 

vključitve v program kaj spremenila in ali program pripomore, da si uporabniki ustvarijo 

vizijo glede svoje prihodnosti. Rezultati analize so pokazali, da je potrebno ogrožajoče 

dejavnike intervjuvancev odstraniti, tako da se ne vrneta nazaj v isto okolje in družbo. Skupaj 

s terapevtko poskušata delati na sebi, rešiti svoje osebne težave, pri obeh intervjuvancih pa 

program tudi pripomore, da si ustvarjata vizijo in cilje za prihodnost.  
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program, terapevt 
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Abstract 
 

My dissertation presents the counselling-therapy program from the view point of cocaine 

users. The theoretical part contains descriptions of the prevalence of cocaine use in the 

European Union and Slovenia, the trends of cocaine use, treatment programs and discussions 

on cocaine in Slovenia. The cognitive behavioural therapy, the motivational interview and the 

therapy for increasing motivation as a primary form of aid in the field of treating cocaine use 

are presented. Focus is then directed toward an approach of harm reduction caused by cocaine 

use and its peculiarities with an example of harm reduction abroad and toward a description of 

a Slovenian organisation with which I collaborated in order to write this dissertation. The 

empiric part contains a thorough analysis of two interviews with two cocaine users who are 

part of the program for harm reduction done by illegal drug use as I attempted to obtain a real, 

first-hand view from the other end of this treatment. I was interested in how they feel about 

being part of the program, what they like about it, what they would change and whether or not 

the program helps the participants create a vision for their future. The results of the analysis 

showed that the hazardous factors need to be removed in order to prevent the interviewees 

from returning to their old environment and fall in with their old company. The participants of 

the program try to work on themselves with the help of a therapist and together they tackle 

more personal issues. Both interviewees also stated that the program helps them set personal 

goals which help in forming a plan for the future. 
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UVOD 
 

Ob razmišljanju, katero temo naj si izberem za pisanje diplomske naloge, sem imela 

ogromno idej. Med študijem sem ugotovila, da smo problematiki drog posvetili čas le v 

prvem letniku, menim pa, da so uporabniki drog za socialne pedagoge zelo pomembna 

ciljna skupina. Tako sem proti koncu študija vedno bolj razmišljala o diplomski nalogi, ki 

bo obravnavala tematiko drog.  

Uporabniki drog gredo navadno skozi pet stopenj pri iskanju pomoči zaradi odvisnosti od 

le-teh. Pri prvi si še ne priznajo, da imajo problem, pri drugi pa so že pripravljeni 

upoštevati, da uporaba droge ni pravilna odločitev zanje, vendar prenehanje uživanja 

droge ne pride v poštev. V tretji fazi so uporabniki že pripravljeni prenehati z uporabo, 

vendar niso prepričani, če so tega zmožni. V predzadnji fazi uporabniki drog pokažejo 

zanimanje za zmanjšanje uporabe drog in spremembo svojih prepričanj o uživanju drog. 

Sledi še zadnja faza, in sicer uporabniki naredijo kar nekaj korakov v smeri življenja brez 

drog in si dejavno prizadevajo za ohranjanje te doslednosti (Beck, Wright, Newman, 

Liese, 1993). 

Cilj moje diplomske naloge je, da skozi uporabo teoretičnih razlag in razumevanjem ter 

analizo dobljenih intervjujev ugotovim, kako uporabniki kokaina doživljajo svetovalno-

terapevtski program, ki ga nudi svetovalnica na Združenju DrogArt. Zanima me, zakaj so 

se ti uporabniki odločili ravno za to obliko terapije in koliko jim pripomore. Zanima me 

tudi, ali jim bolj ustreza politika zmanjševanja škodljivih posledic pri uporabi drog kot 

preprečevanje uporabe drog oziroma abstinenca. Menim, da je pomembno izvedeti, koliko 

od programa odnesejo in ali so že poskusili kakšno drugo obliko pomoči.  
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I. TEORETIČNI DEL  
 

1. PREVALENCA UPORABE KOKAINA V EU IN SLOVENIJI 
 

Za začetek si oglejmo, kakšno je stanje uporabe kokaina v Evropski uniji (v nadaljevanju 

EU) in po svetu ter katere raziskave so bile opravljene v Sloveniji na temo uporabe 

kokaina. 

Kokain je druga najpogosteje uporabljena prepovedana droga v Evropi, čeprav so trendi in 

obseg razširjenosti v posameznih državah Evrope različni. Najvišja uporaba kokaina je 

bila opažena v zahodnoevropskih državah, drugod pa ostaja uporaba kokaina omejena. 

Tudi med samimi uporabniki kokaina so razlike, uporabniki so lahko občasni, redni, 

socialno bolj integrirani, bolj marginalizirani uporabniki ter uporabniki, ki si drogo 

vbrizgavajo ali pa kadijo t. i. »crack«. V Evropi je približno 8 milijonov mlajših odraslih, 

starih od 15 do 34 let (ali povprečno 6,3 %) vsaj enkrat v življenju uporabilo kokain, 

deleži v posameznih državah pa so različni. Povprečje uporabe kokaina v zadnjem letu 

znaša v starostni skupini 15 do 34 let v Evropi 2,1 % (približno 3 milijone), povprečje 

uporabe v zadnjem mesecu pa je 0,8 % (1 milijon). Tako je kokain, imenovan tudi 

»šampanjec drog« zaradi svoje visoke cene in asociacij na bogate in slavne po višini 

uporabe takoj za kanabisom (EMCCDA, 2012). 

Letno poročilo Evropske agencije za spremljanje drog in zasvojenosti iz leta 2012 (v 

nadaljevanju EMCCDA) navaja, da je uporaba kokaina zlasti pogosta med mlajšimi 

moškimi (od 15 do 34 let), razširjenost uporabe kokaina v zadnjem letu pa v Španiji, 

Italiji, Združenem kraljestvu ter na Danskem in Irskem znaša od 4,0 do 6,5 %. V tej 

starostni skupini je v 16 državah poročevalkah razmerje med ženskami in moškimi glede 

razširjenosti uporabe kokaina v zadnjem letu vsaj 2 : 1.  

EMCCDA ocenjuje, da se je v letu 2010 število uporabnikov kokaina na svetu gibalo med 

13 in 20 milijonov, kar pomeni 0,3–0,4 % odraslega prebivalstva v starostnem obdobju 

15–64 let. Večina uporabnikov živi v Severni in Južni Ameriki ter v Zahodni in Srednji 

Evropi, ti predeli sveta pa so ocenjeni kot največji trgi kokaina na svetu. V zadnjih letih je 

prevalenca uporabe kokaina med odraslimi v ZDA upadla s 3 % v letu 2006 na 2,2 % v 

letu 2010. V Južni Ameriki je uporaba kokaina stabilna ali se rahlo povečuje, o rasti 

uporabe pa poroča Brazilija, ki predstavlja verjetno največji južnoameriški trg kokaina, 
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stabilno stanje poroča Argentina, o padcu uporabe kokaina pa poroča Čile. Stanje v Evropi 

je večinoma stabilno, trg kokaina pa se širi v vzhodnoevropske države, kot je na primer 

Rusija (prav tam). 

 

1.1 Slovenske raziskave, opravljene na temo uporabe kokaina  
 

Ob pregledu dostopnih virov sem ugotovila, da ni veliko raziskovalnih projektov, na 

podlagi katerih bi lahko opisovali zgodovino in trende uporabe posamezne droge. Tudi 

raziskav izključno o kokainu je le nekaj.  

V Sloveniji imamo tri najbolj pomembne raziskave na temo uporabe kokaina, in sicer 

kvalitativno raziskavo Dekleve iz leta 1996, usmerjeno na različne vzorce uporabe 

sintetičnih drog, potem Sandetovo kvantitativno raziskavo na specifični populaciji 

uporabnikov sintetičnih drog leta 2002, ki ji je leta 2006 sledila še Kvantitativna in 

kvalitativna analiza spremljanja uporabe sintetičnih drog med mladimi ter projekt Na 

kokainu, kjer so avtorice želele dobiti vpogled v značilnosti uporabe kokaina v različnih 

družbenih skupinah. Pri tem projektu so avtorice oblikovale etnografski zemljevid uporabe 

kokaina v Sloveniji ter definirale potrebe po oblikah pomoči (Sande, 2006).  

Avtorji Grebenc, K. Jenko, Fojan, Flaker, Kranjc, Sande in Bah (2006) so pri projektu Na 

kokainu na Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (v 

nadaljevanju CPZOPD) raziskovali, koliko je uporabnikov drog, ki posegajo tudi po 

kokainu. Prišli so do ugotovitve, da letno obravnavajo približno 4500 ljudi, kjer je dve 

tretjini oseb, ki so si poiskale pomoč na njihovem Centru, že imelo enkratno, redko in 

redno izkušnjo s kokainom. Informacije glede števila uporabnikov, ki uživajo izključno 

samo kokain, niso mogli pridobiti, saj so uporabniki uporabljali več različnih 

prepovedanih drog. Avtorji so ugotovili, da se uporabniki kokaina med seboj razlikujejo 

glede pogostosti in intenzivnosti uporabe kokaina, zato so jih razdelili v štiri skupine, in 

sicer: 

»1. skupina eksperimentatorjev, pogosto je uživanje povezano s prireditvami elektronske 

glasbe in slogom preživljanja prostega časa; kokain uživajo redko ali so ga samo 

poskusili. 
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2. občasni uporabniki, ki kokain uporabljajo v epizodah (enkrat mesečno, nekajkrat letno) 

in imajo takrat obdobja intenzivnega uživanja (od binč variant do zelo nadzorovanih 

epizod uživanja.  

3. uživalci, ki so zasvojeni s heroinom in intenzivno uživajo različne droge, med njimi tudi 

kokain. 

4. skupina uživalcev z dolgoletno kariero (uživajo jih že 20 let in več) uživanja drog, pri 

katerih se je kokain pojavljal kot droga, ki so jo uživali v določenih obdobjih kariere (pri 

njih smo naleteli na takoimenovane »faze« uživanja kokaina).« (Grebenc, K. Jenko, 

Fojan, Flaker, Kranjc, Sande in Bah, 2006, str. 22) 

Med pomembnejšimi raziskavami o uporabi kokaina je raziskava, ki jo je leta 2008 

opravil Center za raziskovanje javnega mnenja na Fakulteti za družbene vede. Med 

drugim je raziskoval tudi uporabo kokaina na splošni populaciji (18–65 let), in sicer na 

vzorcu 1251 oseb. Kokain je poizkusilo 1,4 % anketirancev. Na splošni populaciji pa je 

bila opravljena še ena raziskava, in sicer leta 2012 je Inštitut za varovanje zdravja opravil 

anketo o uporabi tobaka, alkohola in drugih drog kadarkoli v življenju. Dobili so naslednje 

rezultate, in sicer je 16 % prebivalcev Slovenije v svojem življenju že uporabilo eno izmed 

prepovedanih drog. Največ je bilo tistih, ki so uporabili marihuano, kokain pa je uporabilo 

2,1 % Slovencev. Pri tem je bila povprečna starost uporabnikov, ki so uživali kokain, 22 

let. EMCDDA za leto 2011 navaja, da znaša uporaba kokaina kadar koli v življenju v EU 

povprečno 4,3 %. Če to primerjamo s Slovenijo, ugotovimo, da je uporaba kokaina nižja 

od povprečja EU. Če pogledamo še starostno skupino, v Sloveniji v največji meri kokain 

uživajo ljudje, povprečno stari nekoliko pod 30 let (Inštitut za varovanje zdravja, 2010). 

V Sloveniji je bilo opravljenih kar nekaj raziskav o uporabi kokaina med različnimi 

ciljnimi skupinami. V letih od 2001 do 2010 so si tri raziskave za ciljno populacijo izbrale 

obiskovalce nočnih prireditev elektronske glasbe. Od teh je raziskava SAT iz leta 2005 

pokazala najvišji odstotek do sedaj, in sicer da je kokain poizkusilo 57, 9% anketirancev. 

Slovenija se v primerjavi s podatki tujih raziskav o prevalenci uporabe kokaina uvršča 

višje od držav Grčije, Češke, Madžarske in Nizozemske ter nižje od Francije, Italije ter 

Združenega Kraljestva, kjer podatki o prevalenci presegajo 60,0 % (Sande, 2012). 

Opravljene so bile tudi raziskave na slovenski srednješolski populaciji. Raziskava MOND 

iz leta 2007 (Sande, 2007) je raziskovala prevalenco alkohola in prepovedanih drog med 
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udeleženci maturantskih izletov in zabeležila, da je 3,6 % mladih (dijaki tretjih in četrtih 

letnikov) poskusilo kokain. Raziskava ESPAD (Evropska raziskava o alkoholu in 

preostalih drogah med šolsko mladino, 2012) za Slovenijo je leta 2011 zabeležila 3 % 

dijakov, ki so že poskusili kokain.  

 

1.2  Primer tuje raziskave na temo uporabe kokaina 
 

Omenila bi še eno tujo raziskavo, ki jo v Veliki Britaniji v sodelovanju z Global drug 

survey opravlja revija Mixmag. Leta 2012 so ugotovili, da je v zadnjih 12 mesecih kokain 

uporabilo 41,8 % anketirancev iz Velike Britanije in 54 % anketirancev, ki redno obiskuje 

nočne klube v Veliki Britaniji (Global drug survey, 2013). 

Tako lahko po pregledu opravljenih raziskav sklepamo, da je kokain razmeroma 

priljubljena droga pri različnih ciljnih skupinah. Opazno je, da njegova uporaba narašča in 

le-te ne moremo več povezovati samo z elitno skupino, saj je postala neodvisna od 

socialnega statusa. Pomembno je izpostaviti prehod uporabe kokaina iz višjih slojev v 

delavske razrede ter iz elitnih klubov v preproste bare. Ena od značilnosti uporabnikov 

kokaina je socialna integriranost in zaradi tega je uporabnike težje doseči, če se sami ne 

vključijo v programe zmanjševanja škode ali sami poiščejo pomoč (Sande, 2012).  

 

2 TRENDI UPORABE KOKAINA 
 

Uporaba kokaina je bila do 90. let prejšnjega stoletja bolj značilna za ožje skupine 

uporabnikov, ki so bile pretežno zaprte. Do sprememb glede razširjenosti te droge pa je 

prišlo v 90. letih, saj je kokain postal bolj dostopen in cenejši (Sande, 2006). 

V Veliki Britaniji je med vsemi drogami ravno kokain tisti, pri katerem so uporabniki 

glede na količino uporabe droge najmanj deljeni glede na spol. Uporaba kokaina se vedno 

bolj vključuje v našo kulturo in se tako lahko v nekaterih okoljih normalizira. Obenem pa 

se tudi močno povezuje s kulturo neprestanega popivanja alkohola v lokalih (Sampson, 

2007). 

Dejstvo je, da se cena kokaina niža, ob tem pa njegova popularnost narašča, zato se tudi 

predstave o uporabi kokaina in njegovih uporabnikov spreminjajo. Kokain je prenehal 
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veljati za drogo premožnega sloja oziroma elite, saj ga uporablja zelo različna mešanica 

uporabnikov z različnim socialnim statusom. Danes popularnost uporabe kokaina v 

nočnem življenju med mladimi narašča. Prav tako pa se uporaba povečuje med 

»običajnimi« obiskovalci lokalov, delavskim razredom ter med bolj marginaliziranimi 

posamezniki. Tako je kokain v zadnjih letih pri zelo različnih skupinah uporabnikov vse 

bolj priljubljena droga v EU, k temu pa pripomorejo tudi razmeroma predvidljivi učinki 

ter nižanje cen. Ponekod, na primer v Veliki Britaniji, je možno pri uporabi kokaina 

opaziti trend brisanja meja med klubi, diskotekami in bari ter med srednjim slojem in 

delavskim razredom (Sampson, 2007; v Sande, 2012).  

Že več kot deset let lahko iz poročil vidimo, da se uporaba kokaina povečuje v 

maloštevilnih evropskih državah. Novejše raziskave uporabe kokaina v teh državah pa 

kažejo možnost, da se priljubljenost te droge zmanjšuje. Države, kot so Danska, Irska, 

Španija, Italija in Združeno kraljestvo, v svojih najnovejših raziskavah ugotavljajo 

zmanjšanje ali ustalitev uporabe kokaina v zadnjem letu med mladimi odraslimi, kar se 

ujema s trendom, ugotovljenim v Kanadi in Združenih državah Amerike. Po drugi strani 

pa Avstralija poroča o povečanju. Ciper v najnovejši raziskavi poroča o povečanju (z 0,7 

% leta 2006 na 2,2 % leta 2009). Tudi Bolgarija, Francija in Švedska poročajo o 

povečanju uporabe (EMCCDA, 2012).  

V Sloveniji je dolgo časa v nočnem življenju ter na prireditvah elektronske glasbe 

prevladoval ekstazi, padec njegove uporabe pa lahko povežemo s tem, da v zadnjih treh 

letih ni bilo ponudbe in ga je do neke mere nadomestila uporaba mefedrona. Še vedno pa 

je na primer v Veliki Britaniji, ne glede na skoraj izenačeno prevalenco uporabe ekstazija 

in kokaina, ekstazi bolj priljubljen. Uporabniki drog pa se vedno bolj usmerjajo v kokain, 

saj naj bi bil nekako bolj »prilagojen« za uporabo v barih kot ekstazi. Ima bolj 

predvidljive in krajše učinke, pomembno pa je tudi omeniti, da ga uporabniki mešajo z 

velikimi količinami alkohola. Povprečna doza v enem večeru naj bi znašala 1,2 grama 

(Sande, 2012).   

 

V nacionalnem poročilu Inštituta za varovanje zdravja 2013 (v nadaljevanju IVZ) 

poročajo, da je delež uporabnikov v programih, v katere so se vključili zaradi uporabe 

kokaina, iz leta v leto nihal. Leta 1998 je bil delež uporabnikov zelo nizek (0,8 %), leta 

2001 se je zvišal na 1,2 %, nato spet upadel in se spet zvišal. Delež uporabnikov kokaina v 
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programih je v letu 2011 znašal 3,45 %, kar pomeni, da se je delež od leta 2005 zvišal za 

kar 2,05 %. Pri kakovosti in čistosti kokaina je potrebno omeniti, da je znašala povprečna 

koncentracija kokaina v vzorcih, ki jo je IVZ zabeležil v letu 2011, 31,6 %. Najvišja 

izmerjena koncentracija s strani IVZ je bila leta 2011, in sicer 86,8 %, kar se lahko 

primerja s skoraj čistim kokainom hidrokloridom-običajno obliko kokaina v nezakonitih 

vzorcih. Najpogosteje pa kokainu dodajajo levamisol in lidokain (prav tam).  

  

Kot že prej omenjeno, je med leti 2004 in 2006 v Sloveniji potekal raziskovalni projekt Na 

kokainu, ki je bil usmerjen v ugotavljanje značilnosti uporabe kokaina v različnih 

družbenih skupinah, tako da se je pokazalo kar nekaj trendov. Avtorice so ugotovile, da je 

uporaba kokaina zelo razširjena pri osebah, zasvojenih s heroinom, saj naj bi dve tretjini 

uporabnikov heroina uporabljalo tudi kokain. Glavne ugotovitve te raziskave pa se bolj 

nanašajo na razlike med uporabniki in sicer glavna razlika je način vnosa kokaina. 

Nazalna uporaba oziroma snifanje je opisano kot razmeroma »varna« uporaba in s tem ni 

povezan razvoj zasvojenosti. Razlike so tudi v razlogih za uporabo, količini odmerkov ter 

vrsti tveganj. Anketiranci so izpostavljali bolj psihične kot fizične posledice uporabe. Ob 

raziskovanju programov pomoči za uporabnike kokaina so ugotovile, da je potrebno 

zagotoviti večji pretok informacij glede nevarnih primesi ter zagotoviti možnost 

preverjanja čistosti substanc na trgu. Ugotovile so tudi, da si uporabniki kokaina 

praviloma ne poiščejo pomoči v programih pomoči, kjer je potrebno pokazati 

identifikacijo, zaradi strahu pred razkritjem. Razlogi za prenehanje oziroma zmanjšanje 

uporabe so bili običajno psihične težave, visoki stroški oziroma pomanjkanje denarja ter 

izčrpanost (Grebenc, Fojan in Kvaternik Jenko, 2006). 

 

3 ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD KOKAINA    
 

V preteklosti je bilo v Evropi zdravljenje odvisnosti od drog predvsem usmerjeno v 

odvisnost od opioidov. Začela pa se je pojavljati vse večja zaskrbljenost na področju 

javnega zdravja zaradi uporabe kokaina in crack kokaina, zato so v številnih državah 

namenili več pozornosti odzivanju na težave, povezane s to uporabo drog (EMCCDA, 

2012).   
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Večina uporabnikov storitev zdravljenja, zajetih v poročila, se zdravi v izvenbolnišničnih 

centrih, verjetno pa je, da se nekateri zdravijo tudi v zasebnih klinikah, vendar ti podatki 

niso na voljo. Mnogo problematičnih uporabnikov kokaina se v zdravljenje sploh ne 

vključi (prav tam).   

 

EMCCDA navaja možnosti za zdravljenje odvisnosti od kokaina s psihosocialnimi ukrepi, 

kamor so vključeni motivacijski razgovori, vedenjski treningi samoobvladovanja, 

kognitivno-vedenjske terapije, ukrepi za preprečevanje ponovne uporabe ter svetovanje. 

Enajst držav članic poroča, da obstajajo poleg splošnih storitev za zdravljenje odvisnosti 

tudi posebni programi zdravljenja za uporabnike kokaina ali crack kokaina. Pri tem so 

strokovnjaki iz Združenega kraljestva, Nemčije, Italije in Litve ocenili, da so ti posebni 

programi dostopni večini uporabnikov kokaina, ki potrebujejo zdravljenje, medtem ko so 

strokovnjaki iz Avstrije, Belgije, Danske, Irske, Španije, Slovenije in Romunije ocenili, da 

so dostopni samo majhnemu deležu uporabnikov. Nekaj držav poroča, da so svoje ukrepe 

za zdravljenje odvisnosti od kokaina prilagodile potrebam posameznih skupin 

uporabnikov. V Združenem kraljestvu so specializirane ustanove prednostno prilagodile 

storitve zdravljenja problematičnim uporabnikom drog, vključno z uporabniki crack 

kokaina. Na Danskem so opravili preizkus modela zdravljenja težav s kokainom, konopljo 

in alkoholom. Pri tem je potrebno oblikovati klinične smernice, da bo model lahko v 

naslednjih štirih letih preizkušen v številnih občinah s proračunom približno milijon 

evrov. Bolgarija, Malta in Nizozemska poročajo, da načrtujejo v naslednjih treh letih 

posebne programe zdravljenja za uporabnike kokaina (prav tam).  

 

3.1 Sistemi zdravljenja in obravnave kokaina v Sloveniji  
 
V Sloveniji so strokovne dejavnosti, namenjene reševanju problematike uporabe 

prepovedanih drog, dobro organizirane. Izvajajo jih javne službe, zasebniki in nevladne 

organizacije. Pri javnih službah so ključnega pomena centri za socialno delo, kjer je 

obravnava brezplačna. Nevladne organizacije pa so aktivne v različnih oblikah, to so 

programi zmanjševanja škode, dnevni centri, bivalne oblike zavetišč, svetovanje, 

informiranje, centri za reintegracijo, programi za uporabnike drog v zaporih, programi 

delovnega usposabljanja in integracije ter različne oblike visokopražnih programov.   
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Omeniti je potrebno zdravljenje v okviru zdravstvenega varstva, kjer zdravljenje 

odvisnosti uporabnikov od prepovedanih drog poteka v zdravstvenih ustanovah. Tako 

zdravljenje poteka v Sloveniji v mreži 18 Centrov za preprečevanje in zdravljenje 

odvisnosti od nedovoljenih drog in Centra za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog 

Psihiatrične klinike Ljubljana. V letu 2011 je zdravstveno pomoč zaradi kokaina v 

CPZOPD iskalo 18 ljudi (3 %), od skupno 521 oseb, ki so si poiskale pomoč zaradi 

prepovedanih drog. Dostopnost do programov pomoči je visoka po skoraj celotnem 

območju Slovenije (IVZ, 2013). 

 

3.2 Kognitivno-vedenjska terapija   
 

Kognitivno-vedenjska terapija je zelo pomembna pri obravnavi uporabnikov kokaina, saj 

se osredotoča na učenje miselnih procesov, ki so povezani z razvojem odvisnosti. Poleg 

tega daje velik poudarek tudi na učenje uporabnikov in jih opremi z novimi znanji za 

soočanje s problemi uporabe drog. Cilji terapije se dorečejo skupaj z uporabnikom, pri tem 

se upoštevajo stopnja zaupanja, zavzetost uporabnika ter njegova kognitivna izhodišča. 

Terapija je individualizirana, poteka pa tako, da uporabnik skupaj s terapevtom preuči 

tako preteklost kot sedanjost uporabe kokaina in na osnovi tega poskušata skupaj 

oblikovati načrt in strategije, ki bodo preprečevale stresne situacije, ki vodijo v uporabo 

kokaina. Skupaj s terapevtom tudi predvidita, kako lahko uporabnik reagira v situacijah, v 

katerih je v preteklosti našel rešitev v kokainu. Ključno pri kognitivno-vedenjski terapiji je 

sprememba starih vzorcev delovanja in učenje novih vedenjskih vzorcev, ki bodo bolj 

ustrezni. Kot prednost terapije je navedeno, da zmanjšanje uporabe kokaina traja dalj časa 

kot pri drugih pristopih, saj terapija od uporabnika zahteva določen čas in potrpljenje, da 

se novi vzorci vedenja ponotranjijo. Prav zaradi tega terapija ni primera za uporabnike 

kokaina, ki so utrpeli nevropsihološke okvare ali za tiste, ki imajo težave z abstraktnim 

mišljenjem. (Zdravljenje odvisnosti kokaina, b.d.)  

Pri kognitivno-vedenjski terapiji je izrednega pomena postavljanje ciljev, s čimer 

uporabnik skupaj s terapevtom ustvari terapevtski zemljevid, ki začrta jasne smeri na 

področja, na katerih uporabnik želi delati. Razlogi uporabnikov drog za vključitev v 

terapijo so v večini želja po boljšem počutju, želijo se rešiti depresije, občutkov 

anksioznosti in panike ter drugih negativnih stanj. Ko se terapevt in uporabnik dogovorita 

za določitev ciljev, se osredotočita na spremembe pri uporabniku, na primer na postopno 
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prenehanje uporabe kokaina in iskanje drugih načinov za reševanje njegovih težav. 

Postavitev ciljev v terapiji je pomembno tudi zato, da je uporabnikom jasno, kaj lahko od 

terapije pričakujejo. Zgodi se, da so pričakovanja uporabnikov nerealna. Ko se med 

uporabnikom in terapevtom razprava o pričakovanih rezultatih terapije zaključi in se 

opredelijo konkretne vedenjske spremembe, uporabnik razume, kam je terapija usmerjena. 

Ko uporabnik osvoji principe delovanja kognitivne terapije, dobi idejo, kako bodo njegovi 

cilji doseženi. Tako na koncu uporabniki točno vedno, v katero smer gredo in kako bodo 

do tja prišli (Beck, Wright, Newman, Liese, 1993). 

Beck (1993) opisuje lastnosti pristopa, in sicer: »(1) collaborative (builds trust), (2) active, 

(3) based on open-ended questioning to a large degree, and (4) highly structured and 

focused.« (Beck, Wright, Newman, Liese, 1993, str. 27). Če prevedemo, avtor kot prvo 

lastnost pristopa izpostavlja sodelovanje, s katerim se zgradi zaupanje med terapevtom in 

uporabnikom. Pristop je konstantno aktiven in v veliki meri temelji na odprtih vprašanjih. 

Poleg tega je pristop zelo strukturiran in osredotočen na uporabnika.  

Uporabniki prepovedanih drog imajo vedno razloge za svoje težave z drogami in 

odvisnostjo. Razlogi so na primer: »Imam stresno službo«, »Danes vsi uživajo droge«, 

»Če ne bi uporabljal drog, bi zagotovo padel v depresijo« in podobno. Terapevt želi pri 

uporabniku spoznati in raziskati njegove razloge za uporabo drog, saj tako lahko poskuša 

razumeti uporabnikovo notranjo realnost in začne načrtovati nadaljnji potek terapije. 

Terapevt najprej vpraša uporabnika, kako misli, da so se težave z drogami začele in kako 

bi sedaj opisal trenutne težave v zvezi s službo, razmerji, zakoni in ostalimi življenjsko 

pomembnimi področji. V nadaljevanju terapevt postavi uporabniku vprašanje, kaj mora 

storiti, da lahko reši svoje težave z drogami in zakaj do te točke svojih težav z drogami ni 

mogel rešiti sam. Skupaj s terapevtom uporabnik spozna, kako močno verjame svojim 

razlogom za uporabo drog, nato pa mu terapevt predstavi določeno nalogo, kjer uporabnik 

sam odkrije, da njegovi razlogi niso pravi (Beck, Wright, Newman, Liese, 1993).  

Kognitivno-vedenjska terapija je ena izmed učinkovitejših terapij v širokem spektru 

psiholoških težav, povezanih z odvisnostjo od prepovedanih drog. Je časovno določena in 

ciljno orientirana ter usmerjena v reševanje težav »tu in zdaj«. V ospredju kognitivno-

vedenjske terapije je razvijanje skupnega pogleda tako terapevta kot uporabnika drog na 

uporabnikove težave. Zaradi tega se oblikujejo terapevtski cilji, ki so prilagojeni 

uporabniku drog ter se neprestano preverjajo in če je potrebno, tudi spremenijo. Po 
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uspešno zaključeni terapiji uporabnik samostojno nadzoruje svoje misli in se zaveda, da so 

njegove misli tiste, ki oblikujejo vedenje. Še bolj pomembno pa je, da uporabnik v 

določeni situaciji spremeni nezaželeno vedenje oziroma se zna izogniti situaciji, ki bi ga 

lahko vodila v skušnjavo. Izpostaviti pa je potrebno tudi slabosti kognitivno-vedenjske 

terapije. Strokovnjaki najpogosteje pri kognitivno-vedenjski terapiji kritizirajo njeno 

simptomatsko usmerjenost in to, da se ne usmerja v globino težav. Zaradi tega naj bi se 

simptomi uporabniku vrnili, lahko tudi v drugačni obliki. To imenujejo relaps simptomov, 

vendar so sodobne raziskave to tezo ovrgle. Slabost terapije je tudi, če se napačno razloži 

oziroma razume vzrok težav in se jih ne konceptualizira dobro. Tako se lahko na koncu 

izkaže terapija kot neučinkovita (Kaj je VTK, b.d.).   

3.3 Motivacijski intervju in terapija za povečanje motivacije  
 

Tako motivacijski intervju kot terapija za povečanje motivacije sta pristopa, ki se 

usmerjata v uporabnika in povečujeta motivacijo za spremembe dolgotrajnih vzorcev 

uporabe drog. Pristopa sta direktna ter spodbujata izražanje empatije. Pristopa učita tudi 

prepoznavati nasprotja, kako se uporabnik drog trenutno vede in kakšni so njegovi 

življenjski cilji. Poleg tega spodbujata lastno učinkovitost pri reševanju težav. Nekateri 

podatki nakazujejo, da lahko krepitev motivacije spodbuja osebno zavzemanje za terapijo. 

Pristopa se lahko povežeta s kognitivno-vedenjsko terapijo in tako skupaj spodbujajo 

pozitivna stališča za spremembe na področju uporabe drog. Koliko sta ta dva pristopa 

učinkovita, ni še veliko raziskano, do sedaj so raziskave pokazale srednje veliko uspešnost 

pri zmanjšanju uporabe drog (Zdravljenje odvisnosti kokaina, b.d.). 

 

Motivacijski intervju je ena izmed tehnik strokovnega dela z ljudmi, ki imajo težave 

zaradi uporabe drog. Stefanoski (1999) poudarja, da je v kontekstu motivacijskega 

intervjuja uporaba drog oblika vedenja. Pri tem ni pomembno, ali uporabo drog razumemo 

kot način življenja, bolezen ali razvado, uporabo droge obravnavamo kot vedenje. Vedenje 

pa se lahko spremeni in zato je motivacijski intervju usmerjen v spodbujanje procesov 

spreminjanja vedenja. Tam, kjer izvira motivacija za uporabo droge, iščemo tudi 

motivacijo za prenehanje uporabe le-te. Zavedati se moramo, da motivacija za spremembo 

ni stvar osebne strukture ampak stvar odnosnega koncepta, katerega del so tudi strokovni 

delavci in so zaradi tega tudi oni odgovorni za svoje početje in soodgovorni za to, kar se s 

posameznikom v stiski dogaja. Strokovnjak je tisti, ki spodbuja k spremembi, smer in 
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način spremembe pa bo določil posameznik, ki bo spremembo doživel. Pri tem procesu je 

nujno, da strokovni delavec poda lastno oceno na doživljanje posameznikove spremembe 

(Stefanoski, 1999).  

 

Barber (1997) meni, da je neprestano spreminjanje vedenja osnovna teza motivacijskega 

intervjuja. Ko obravnavamo težave, povezane z uporabo drog, se vedno bolj uporablja 

transteoretski model. Ravno iz tega modela izhaja tehnika motivacijskega intervjuja. 

Transteoretski model predstavlja obliko svetovalnega dela, ki sledi procesu in fazam 

sprememb. Tudi uporabniki drog, ki so nemotivirani za spremembo, morajo: »če hočejo 

»postati motivirani«, nujno »pristati na dnu«, to pomeni, da mora njihovo življenje 

nazadovati do tiste točke, ko »zanikanje« celo za njih postane očitno nesmiselno. Šele 

tedaj se upornost zlomi, uživalcu pa postane jasno, da je sprememba nujna«. (Barber, 

1997, str. 75) Težave, ki lahko nastopijo pri uporabi modela v praksi, so povezane z 

zmanjševanjem posameznikovega manevrskega prostora. Če se posameznik prepusti 

vodenju strokovnjaka, to še ne predstavlja težave, težava se pojavi v primeru, če 

posameznik ne pristane na vodenje po strokovnjakovem načrtu. Tako se uporabnik drog 

sooči z agresivno konfrontacijo in posledično umakne iz svetovalnega procesa. In tako se 

zaradi njegovih in strokovnjakovih dejanj zmanjša manevrski prostor in se ustvarijo pogoji 

za »samoizpolnjujočo se prerokbo«1

Osnovni cilj motivacijskega intervjuja je spodbujati spremembo, ena izmed ovir pri 

spreminjanju pa je ambivalenten odnos do dejavnosti, ki povzroča težave. Ravno zaradi 

tega mora strokovni delavec spodbujati posameznika, ki se sooča z uporabo drog. 

Posameznik mora oceniti svoj položaj, na podlagi katerega bo razmišljal o svoji 

prihodnosti. Pri motivacijskem intervjuju poudarek ni na tem, kakšna sprememba je 

zaželena, ampak na spremembi sami na sebi. Tehnika ponuja zagotovitev spremembe pri 

uporabniku, vsebino same spremembe pa prepušča posamezniku, ki se je znašel v stiski. 

Motivacijski intervju ni nedirektivna tehnika, saj posameznik ne določa teme poljubno, 

temveč ga strokovni delavec namensko usmerja v spodbujanje motivacije za spremembo, 

pri tem pa ohranja razločnost pozicij. Uporabnik drog je tisti, ki se skuša spreminjati in je 

odgovoren za izvedbo, strokovni delavec pa mu pri tem pomaga in z njim načrtuje načine 

in cilje spreminjanja (Stefanoski, 1999).  

 (Barber, 1997).  
 
 

                                                 
1 Samoizpolnjujoča se prerokba je pojav, kjer naša pričakovanja lahko vplivajo na izide v prihodnosti nas ali 
drugih ljudi. 
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4 ZMANJŠEVANJE ŠKODE PRI UPORABI KOKAINA  
 
Ključno pri konceptu zmanjševanja škode je upoštevanje uporabnikovih potreb, želja in 

interesov. Oprijema se koncepta, da se ima vsak človek pravico odločati, kaj bo počel sam 

s seboj in tako je uporaba droge osebna odločitev. Potrebno je ustvarjati take pogoje, kjer 

se uporabniki izognejo nezaželenim posledicam pri uporabi drog in tako poskušajo ne 

povzročati škode sebi ali drugim. Pomembno se mi zdi omeniti temeljne značilnosti 

zmanjševanja škode, in sicer se je potrebno zavedati tveganj, ki jih prinaša uporaba drog 

ter posledično tudi nezaželene posledice. Tako se pri konceptu zmanjševanja škode 

opravljajo terenske raziskave, na podlagi katerih se oblikuje intervencije in tako se z njimi 

zmanjšajo predvidena tveganja. Koncept se zavzema za nizkopražne programe, saj je tako 

dostopnost večja. Za pridobitev te pomoči ni pogoj abstinenca (Kvaternik, 2012). 

 

Pri zmanjševanju škode se je potrebno zavedati, da ukinitev drog dandanes ni izvedljiva, 

izboljšanje stanja ob zmanjševanju škodljivih posledic pa je dosegljivo in to je tudi glavna 

naloga zmanjševanja škode, torej zmanjšati negativne posledice uporabe drog. Pri uporabi 

drog naletimo na cel kup nevarnih okoliščin, od skrivanja pred policijo, uporabe 

nehigienskih prostorov do souporabe pribora in podobno, ki vodijo do mnogih škodljivih 

posledic. Zato pri konceptu zmanjševanja škode strokovnjaki predvsem razmišljajo o 

uporabnikovi varnosti in potrebah. Poleg zagotavljanja pripomočkov za varno uporabo 

drog, svetovanja v zvezi z uporabo drog in zasvojenostjo, informiranjem o varnejši 

uporabi drog in podobno, pa ne smemo zanemariti zavzemanja za socialno vključenost 

(Kvaternik, 2012). 

 

4.1 Posebnosti pristopa zmanjševanja škode 
 
Bistvo zmanjševanja škode je vsak pozitiven korak, ki vodi v smeri uporabnikovega 

boljšega zdravja in počutja. Prvič do sedaj so cilji in metode zmanjševanja škode vključeni 

v celovit psihoterapevtski pristop, ki ga lahko uporabimo, brez da bi od uporabnikov drog 

zahtevali abstinenco. Klinični zdravniki se učijo konkretnih strategij za ocenjevanje 

uporabnikove osebnosti in kako se vesti ter jim višajo motivacijo po spremembi (What is 

..., 2013). 
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Želja po zmanjšanju uporabe drog in posledično po manj škodljivih posledicah zaradi 

uporabe drog je velika, vendar v današnjem svetu ne more biti dosežena samo z 

zdravljenjem in represijo. Rešitev ne more biti ozdraviti vse uporabnike ali jih zapreti. 

Strategije zmanjševanja škode imajo nekaj prednosti pred tradicionalnim pristopom, ki za 

uspeh jemlje abstinenco kot edini cilj. Omogoča uporabnikom drog stik s službami, ki 

ponujajo potrebne intervencije, kot so svetovanje, informiranje in podobno. Tako se 

uporabnikom krepijo stiki in širijo socialne mreže ter si posledično izoblikujejo ali ojačijo 

socialne kompetence. Zagovorniki pristopa zmanjševanja škode se zavzemajo, da ima do 

socialnih kompetenc pravico vsak in se le-teh ne pridobi šele z abstinenco. Tako koncept 

zmanjševanja škode premaguje izključevanje, ki ga tradicionalni pristop še vedno izvaja v 

smislu, če ni stanja abstinence, ni vključitve v program. Abstinenci pa se njen pomen ne 

zmanjšuje, čeprav ni na prvem mestu (Kocmur, b.d.). 

 

Pripadniki te paradigme zaključujejo, da zmanjševanje škode predstavlja integracijo. 

Najbolj učinkovit pristop je razvoj trdnega zavezništva med terapevtom in uporabnikom. 

Vloga terapevta pri zmanjševanju škode je podobna vodiču; torej nekomu, ki lahko 

zagotavlja podporo in svetovanje na tem težkem potovanju, na katerem se je znašel 

uporabnik drog. Terapevt je tisti, ki nudi potrditev in spoštovanje ter je pripravljen 

pomagati doseči naslednji korak proti uporabnikovemu cilju (Harm Reduction.., b.d.). 

4.2 Programi zmanjševanja škode na področju kokaina 
 

EMCCDA (2012) poroča, da so pri tvegani uporabi kokaina ukrepi za zmanjševanje škode 

v več državah članic novo področje, s katerim se ukvarjajo. Storitve in ustanove so bile 

večinoma oblikovane za potrebe uporabnikov opioidov, vendar je potrebno upoštevati, da 

je tudi vbrizgavanje kokaina povezano s posebnimi tveganji, na primer neurejenimi vzorci 

vbrizgavanja, morebitno pogostejšim vbrizgavanjem in pogostejšimi tveganimi spolnimi 

praksami. Priporočila za varnejšo uporabo je potrebno prilagajati potrebam te skupine 

(prav tam).  

Ukrepi za zmanjševanje škode, ki so namenjeni bolj socialno integriranim uporabnikom 

kokaina, se lahko izvajajo v posebnih terenskih programih na prizoriščih nočnega 

življenja. Izven Slovenije sta to na primer kampanja ozaveščanja o kokainu »Know the 

Score« na Škotskem ter kampanja projekta Parywise »How is your friend on coke?« v 
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Belgiji. Ti kampanji sta predvsem osredotočeni na ozaveščanje in obveščanje (EMCCDA, 

2012). 

Nacionalno poročilo Inštituta za varovanje zdravja navaja, da v programih zmanjševanja 

škode 60 % uporabnikov uporablja kokain. Vbrizgavanje kokaina se je v letu 2011 

povečalo, saj se je zmanjšalo vbrizgavanje heroina. Leta 2010 je bilo največ uporabnikov, 

ki so uporabljali heroin (66 %), sledil pa mu je kokain (44 %), leto kasneje pa se je 

situacija spremenila. Raziskave so pokazale, da je se zvišala uporaba vseh drog razen 

heroina (IVZ, 2013). 

4.2.1 Združenje DrogArt - program zmanjševanja škode v Sloveniji 
 
V Sloveniji so, z izjemo enega, programi zmanjševanja škode usmerjeni na problematiko 

heroina. 

Združenje DrogArt ponuja DrogArt svetovalnico, katere končni korak je svetovalno-

terapevtski program. Program deluje tako, da se ob prvem stiku z njihovo svetovalnico 

opravi pogovor s svetovalko, kjer skupaj z uporabnikom opredelita stopnjo njegove težave 

ter se dogovorita, kakšna oblika svetovanja bi mu najbolj ustrezala. Nato se program 

razdeli na enkratno svetovanje oziroma informiranje ter kratek ciklus svetovanj. Enkratno 

svetovanje je namenjeno uporabnikom, ki potrebujejo razne informacije o drogah in 

njihovi uporabi. Te vrste svetovanje je prav tako namenjeno staršem mladostnikov, 

pedagoškim delavcem ter ostalim strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z 

uporabniki drog in prav tako potrebujejo informacije ali napotke, kako ravnati dalje. 

Kratek ciklus svetovanj pa je namenjen uporabnikom, ki imajo manjše težave, povezane z 

uporabo drog. Uporabnik je v program vpet enkrat tedensko po eno uro, osebno ali preko 

Skypa. Takih srečanj je šest in če ob zaključku programa ne pride do odprave težav, se 

nato uporabnik vključi v svetovalno terapevtski program. Ta program pa je namenjen 

uporabnikom, ki imajo težave z zasvojenostjo. Program je sestavljen iz dveh stopenj. V 

prvi stopnji programa je deset svetovalnih razgovorov, ki temeljijo predvsem na metodi 

motivacijskega svetovanja in na tehnikah vedenjsko kognitivne terapije. Cilj te stopnje 

programa je zmanjševanje škode zaradi kokaina ali klubskih drog. Pri tej stopnji 

uporabnike naučijo hitro prepoznati sprožilce za uporabo drog ter tehnike, ki pripomorejo 

k zmanjšanju uporabe ali k abstinenci. Naslednja stopnja pa je bolj poglobljena in 

namenjena predvsem ozaveščanju in odpravi vzrokov, ki so uporabnike pripeljali do 
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škodljive uporabe drog, pri tem uporabljajo psihoterapevtske metode in tehnike (DrogArt 

svetovalnica, 2013). 

4.2.2 Primer zmanjševanja škode iz tujine 
 

Dober primer zmanjševanja škode v tujini, ki se najbolj približa Združenju Drogart, je 

organizacija Drug Scouts, ki je locirana v Leipzigu, v Nemčiji. Organizacija je začela 

delovati leta 1996 na pobudo obiskovalcev nočnih klubov, ki so bili aktivni na 

»partysceni« na ulicah Leipziga. Organizacija nudi informacije in izobraževanja o 

psihoaktivnih snoveh in njihovi uporabi, njihov osnovni cilj pa je pomoč ljudem, kako se 

soočati z uporabno prepovedanih drog ter zavzemanje za zmanjšanje tveganj uporabe le-

teh. Zase pravijo, da niso niti projekt proti drogam niti »moralna agencija«.  

Organizacija ponuja kar vrsto dejavnosti, v katere se lahko uporabniki kokaina vključijo. 

Ena izmed teh je svetovanje, ki se izvaja v obliki intervjujev ali skozi pogovore s 

terapevtom. Svetovanje je anonimno in prostovoljno. Organizacija ponuja tudi tečaje, 

kako ukrepati v nujnih primerih, do katerih pride zaradi prekomerne uporabe drog. Na 

tečaju, v obsegu 5 ur, uporabnike usposablja reševalec, vsebina tečaja pa se razlikuje glede 

na interes. Tako uporabniki osvežijo svoje znanje o škodljivih posledicah kokaina in kako 

ukrepati v določeni situaciji. Poleg tega organizacija postavlja po mestih informacijske 

stojnice, tako so tudi ljudje zunaj okvira delovanja organizacije pozvani k stojnicam, kjer 

lahko pridobijo vse potrebne informacije o psihoaktivnih snoveh in o njihovi uporabi, na 

stojnicah pa potekajo tudi pogovori o tabu temah ter kratka izobraževanja. Na sedežu 

organizacije potekajo tudi delavnice in predavanja na temo uporabe psihoaktivnih drog 

(Drug Scouts, 2011). 
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II. EMPIRIČNI DEL 

 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Kokain je druga najpogosteje uporabljena prepovedana droga v Evropi, kjer je približno 8 

milijonov mlajših odraslih, starih od 15 do 34 let (ali povprečno 6,3 %) vsaj enkrat v 

življenju uporabilo kokain, deleži v posameznih državah pa so različni (EMCCDA, 2012). 

Skozi uporabo in razumevanje teoretičnih razlag ter analizo dobljenih intervjujev želim 

razumeti, kako uporabniki kokaina doživljajo terapijo. Zanima me, zakaj so se ti 

uporabniki odločili ravno za to obliko terapije in koliko jim pripomore. Zanima me tudi, 

ali jim bolj ustreza politika zmanjševanja škodljivih posledic pri uporabi drog kot 

preprečevanje uporabe drog oziroma abstinenca. Pomembno je izvedeti, koliko od 

programa odnesejo in če so poskusili še kakšno drugo obliko pomoči. Glavni namen moje 

naloge je raziskati njihovo doživljanje te vrste pomoči. Želim pridobiti odgovore glede 

njihovega počutja, želja, kaj jim pri programu ustreza, ali bi kaj spremenili in ali program 

pripomore, da si uporabniki ustvarijo vizije glede svoje prihodnosti. 

2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN CILJI 
 

Raziskovalna vprašanja sem oblikovala na podlagi zanimanja o doživljanju in izkušnjah 

uporabnikov kokaina v svetovalno-terapevtskem procesu, glede na to, da je vsaka vrsta 

terapije na svoj način težek proces za uporabnike drog.  

Zakaj in kako so se uporabniki odločili, da si poiščejo pomoč zaradi uporabe drog? 

Na podlagi česa so se uporabniki odločili za svetovalnico pri DrogArtu? 

Kakšne metode ustrezajo uporabnikom v svetovalno-terapevtskem programu? 

Kakšne so prednosti svetovalno-terapevtskega programa in ali bi kaj spremenili? 

Kako uporabniki doživljajo sami sebe v svetovalno-terapevtskem programu? 

Ali program pripomore k temu, da si uporabniki ustvarijo vizijo in cilje glede njihove 

prihodnosti? 
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Cilj diplomske naloge je skozi uporabo teoretičnih razlag in z razumevanjem ter analizo 

dobljenih intervjujev razumeti, kako uporabniki kokaina doživljajo terapijo, zakaj so se ti 

uporabniki odločili ravno za to obliko terapije in koliko jim pripomore. Prav tako je cilj 

diplomskega dela spoznati, ali uporabnikom kokaina bolj ustreza politika zmanjševanja 

škodljivih posledic pri uporabi drog kot preprečevanje uporabe drog oziroma abstinenca 

ter izvedeti, koliko od programa odnesejo in če so poskusili še kakšno drugo obliko 

pomoči.  

 

3 RAZISKOVALNA METODA 
 

V empiričnem delu sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop. Uporabila sem delno 

strukturiran intervju, ki omogoča vpogled v celoten interaktivni prostor posameznika in 

postavlja iste okvirje pogovora pri vseh uporabnikih, omogoča pa odprto možnost 

postavljanja podvprašanj in morda s tem posledično pestrost odgovorov. Z izbrano metodo 

želim dobiti celosten pogled v uporabnikovo doživljanje terapije, namen kvalitativnega 

raziskovanja pa je raziskovanje različnih tem z vidika subjektov – njihovi pogledi in 

izkušnje.   

 

3.1 Predstavitev vzorca in postopek zbiranja podatkov 
 

 V vzorec sta bili zajeti dve osebi. Prvotna ideja je bila izpeljati intervjuje s štirimi 

uporabniki kokaina, ki so vključeni v svetovalno-terapevtski program pri Združenju Drog 

Art, vendar sta bila pripravljena odgovarjati le dva. Intervjuvanca se razlikujeta po spolu, 

pri starosti se oba gibljeta v starostnem obdobju od 25 do 35 let, oba pa izpolnjujeta 

kriterije vzorca, saj je bil pogoj le aktivna vključenost v program v obdobju od marca do 

maja 2013, v starostnem obdobju od 21 do 40 let.  

Gre za dva uporabnika, zato ugotovitve, ki jih bom dobila, ne morem posplošiti na celotno 

populacijo, ampak veljajo le za uporabnika kokaina, ki sta sodelovala v moji raziskavi.  

 

Z uporabnikoma kokaina sem stopila v kontakt preko predsednice DrogArta. V tistem 

času sta bila vključena v njen svetovalno-terapevtski program. Pri izvedbi intervjujev 

nisem imela težav. Ob dogovorjenem času sem se z vsakim intervjuvancem sestala 
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posebej, intervjuja sta potekala v mirnem kotičku lokala v središču Ljubljane. Oba 

intervjuja sem opravila s pomočjo odprtega vprašalnika, ki sem ga oblikovala sama na 

podlagi svojih raziskovalnih vprašanjih diplomske naloge. Vprašalnik je vseboval 17 

vprašanj, ki pa so se na izvedbi intervjujev razširila, odvisno v katero smer nas je pogovor 

peljal. Intervjuja sta bila izvedena v mesecu maju in posneta na diktafon. Posamezen 

intervju je trajal približno petnajst minut. Za snemanje pogovora sem se odločila 

predvsem zaradi boljšega ohranjanja vsebine, saj bi s prostim zapisovanjem pogovora 

lahko mnoge vsebine zapisala površno, hkrati pa sem želela, da se odvije spontan 

pogovor, kjer se lahko osredotočim na vlogo pozorne poslušalke.   

 

3.2 Postopek obdelave podatkov 
 

Analizo empiričnega gradiva sem opravila s kvalitativno analizo, ki je potekala po 

naslednjem vrstnem redu: 

1. Transkripcija intervjuja.  

2. Oblikovanje enot kodiranja (večkratni pregled besedila in določitev vsebinsko 

pomembnih delov besedila, izpustitev za raziskavo nepomembnih kod). 

3. Združenje kod v vsebinsko podobne kategorije. 

4. Interpretacija kategorij – odgovori na raziskovalna vprašanja. 

Najprej sem oba pogovora dobesedno prepisala, nato sem po večkratnem branju besedila 

določila meni vsebinsko pomembne dele in si jih podčrtala. Podčrtane dele sem določila 

za enote kodiranja, enotam sem pripisala kode prvega reda, ki predstavljajo krajši zapis 

pomembnih delov in nato te kode povzela v drugega reda, ki pa so že bolj specifične. Na 

ta način sem dobila končne kategorije, ki sem jih v nadaljevanju interpretirala.  
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3.2.1 Primer kodiranja (izsek kodiranja prvega intervjuja) 
 

    
      Intervju št. 1          
 

 
       Kode 1. reda 

  
     Kode 2. reda 

 
       Kategorije 

 
Zakaj si se odločil, da si 
poiščeš pomoč? 
 
»Sestra se je zangažirala, 
je opazila pred dvema 
letoma, da se zadevam pa 
to. In ona je najdla Mino 
pa ta Drogart, pa smo šli 
jz, mtka pa moja sestra na 
prvi sestank

 
 
 
 
 
Sestrino opažanje 
sprememb (21) 
 
Iskanje pomoči zanj (22) 
 
Skupaj na uvodni 
sestanek (23) 
 

, in pol od 
takrt naprej nekak pač sm 
hodm.«  
 
 

 
 
 
 
 
Na željo družine so 
skupaj prišli do 
pomoči 

 
 
 
 
  
 Podpora družine 

 

4 PRIKAZ REZULTATOV IN INTERPRETACIJA 
 

V nadaljevanju želim predstaviti rezultate opravljenih intervjujev. Intervjuja bom 

interpretirala po enakem zaporedju, kot sem opravila pogovora.  

 

Pri obeh intervjuvanih osebah sem se dotaknila enakih tem, z edino razliko, da sem 

vprašanja prilagajala poteku pogovora. Predvsem me je zanimalo, kako uporabnika 

kokaina doživljata terapijo, v katero sta vpeta, zakaj sta se odločila za tako obliko terapije 

in če bi kaj spremenila pri tej vrsti pomoči. Zanimale so me prednosti in slabosti terapije z 

njunega stališča ter če jima terapija omogoča ustvarjati cilje in vizijo za svojo prihodnost. 

 

4.1 Analiza prvega intervjuja 
 

Prvi intervjuvanec je bil moški, star 30 let. K sodelovanju sem ga povabila po telefonu, 

kontakt sva vzpostavila preko predsednice organizacije Združenja DrogArt. Pogovor je 

potekal zelo sproščeno, občutek sva imela, kot da se poznava že dolgo časa. Pozorna sem 

bila tudi na njegovo nebesedno komunikacijo, saj to veliko prispeva k razumevanju 
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njegove zgodbe. Zaradi varovanja podatkov bo intervjuvanec v analizi predstavljen kot 

Gašper.  

 

Intervju sva začela z njegovo kratko zgodovino o uporabi drog. Gašper je začel govoriti 

zelo sproščeno, videlo se je, da mu o tem ni zelo neprijetno govoriti. Pove, da se je: 

»začeu ukvarjat z drogami v srednji šoli, v tretmu letniku, z marihuano. Pač redno kajenje 

marihuane, prakticiranje raznih LSD-jev, ekstazijev, kokaina. Vmes sm šu še na kšno 

hujšo drogo, na primer heroin.« Tako lahko vidimo raznolikost drog, s katerimi je bil 

Gašper v stiku. Nadaljuje z zgodbo, da se je pri svojih tridesetih letih pričel družiti z 

napačnimi ljudmi ter da so se mu začele pojavljati osebne težave in tako je začel redno 

uživati kokain, kar v njegovem primeru pomeni praktično vsak dan. Iz tega lahko 

razberemo njegov vzrok za uporabo kokaina

Počasi sva prešla na vprašanja, ki se vežejo izključno na terapijo uporabnikov kokaina ter 

na njihovo doživljanje le-te. 

, in sicer neprimerna družba ter osebne 

težave. Slikovito opiše način uporabe: »Ogromne količine, res totalno pretiravanje, skor 

praktično res vsak dan. Nevem, pač res neumnost, nevem taka družba, k te notr potegne in 

toj to.« Gašper ponovno izpostavi družbo, ki ga je po njegovem mnenju »potegnila« v 

uživanje kokaina.   

V zaključku svoje zgodbe o drogah izpostavi, da so doma začeli opažati, kako se 

spreminja in kako hitro mu denarja primanjkuje. Dodaja, da so odkrili izjemno hitro in da 

ni mogel več skrivati oziroma zanikati.       

Preden sva začela pogovor o terapiji, sva se na kratko ustavila pri povezavi med 

družbenimi sloji ter kokainom. Gašper izpostavlja, da je kokain resnično predstavljen kot 

elitna droga, ki jo vidimo v hollywoodskih filmih in da je resnično drag. Vendar tu hitro 

doda, da je dandanes to zelo dostopna droga, da: »vsak, k je odvisn od koke, najde 

sredstva, brez skrbi. Če ne, pač preprodaja.« Poleg literature tudi uporabnik kokaina 

izpostavlja, da se meje med sloji resnično brišejo.  

Razlog za iskanje pomoči je v Gašperjevem primeru podpora 

družine. Gašper razloži, da je bila sestra prva, ki je pred dvema letoma najbolj opazila 

spremembe in odkrila resnico, tako je tudi ona oseba, ki mu je poiskala pomoč. Naslednji 

korak so naredili skupaj, saj sta Gašperja na prvi sestanek pospremila tako mama kot 

sestra. Čeprav pove, da je bilo vse skupaj sprva kot zahteva, da se mora vključiti v 

program pomoči, vendar nadaljuje, da ga družina podpira od samega začetka in da je lahko 

samo vesel, da se je vse tako lepo izšlo. Gašper se izrazi, da je hitro postalo vse 
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prostovoljno, saj je hitro dojel, da mu terapija resnično pomaga. Dodaja: »sede se o tem 

zgovarjat s strokovnimi ljudmi no,.. čist sm šu iz tira.« Pozitivno se mi zdi, da se Gašper 

zaveda, da ni na poti, na kateri želi biti in da v strokovnih osebah vidi pomoč in ne odpora 

ali strahu.  

Pri vprašanju, zakaj ravno ta oblika terapije, ki jo nudi Združenje DrogArt, Gašper razloži, 

da je dovolj primerna okolju, da lahko naprej živiš svoje življenje, v smislu, da hodiš v 

službo, po opravkih ter nisi zaznamovan. Zanimivo mi je bilo, ko je dodal: »nisi na 

zdravilih hujših, čim bi hotu na psihiatrijo, bolnca varjanto, bi blo sam še slabš.« 

Gašperju ustreza ta oblika pomoči, saj se mu zdi blaga, vendar zanj zadostna ter primerna. 

Gašper poudari, da mu terapija ogromno pomaga, k temu pa prispeva odličen odnos s 

terapevtko, s katero je zelo zadovoljen.  

Kot vidimo, je Gašper s tako obliko terapije zelo zadovoljen, kar je vedno dobrodošlo pri 

uporabnikih drog, ki se vključijo v programe pomoči. Skozi pogovor pa Gašper razloži, da 

ni bil vključen v nobeno drugo obliko terapije, razen pri organizaciji DrogArt, zato lahko 

razberemo, da Gašper ne more delati velikih primerjav med različnimi vrstami pomoči.  

Pri metodah

Pri vprašanju o 

, ki mu najbolj ustrezajo pri terapiji, Gašper pove, da je pogovor s terapevtko 

več kot dovolj zanj, saj se pogovarjata o njemu pomembnih stvareh. Razloži: 

»Pogovarjava se čisto vsakodnevno, ubistvu kaj se kej dogaja z mano, kaj kej počem, 

kakšne mam cilje, kaj bom zdj naprej furu lajf, v tem stilu.« Za Gašperja ima pogovor z 

njegovo terapevtko velik pomen, saj vedno znova poudarja, da potrebuje pogovor o 

svojem življenju s strokovno osebo in ravno v svoji terapevtki vidi odlično priložnost za 

urejanje svojega življenja v prihodnosti. Nadaljuje, da je poskušal tudi psihoterapevtske 

metode, vendar še ne v celoti. Za sedaj je še na svetovanju in izpostavi, da ima željo iti 

naprej na naslednjo stopnjo v programu pomoči. Gašper kaže ogromno zavzetost, 

zagnanost in je pripravljen pri sebi odpraviti problem drogiranja. Pri pogovoru vedno 

govori pozitivno usmerjeno in kaže zadovoljstvo s samim seboj.  

prednostih in slabostih programa pomoči Gašper izpostavi samo prednosti, 

in sicer, da mu je všeč, da terapija ni toliko povezana neposredno z drogami, ampak s 

tem, kaj se trenutno dogaja s teboj, kako doživljaš stvari in podobno. Presenetila me je 

Gašperjeva izjava: »Ne vem, usi bi mogl hodt na terapijo, po mojmu mnenju, no.« Gašper 

je namreč mnenja, da so dandanes stili življenja stresni in da je nujno potrebno se 

pogovoriti o svojih vzponih in padcih z osebami na bolj psihološkem nivoju. S 
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pogovorom se tako razbremeniš, nekdo ti pomaga usmerjati življenje in ti pomaga odločati 

se, kar zate sedaj predstavlja, pravilno. Izpostavlja, da tak pogovor ni isti kot pogovor o 

tem s prijatelji, ki so tudi vpeti v začaran krog uporabe drog. Nadaljuje pa, da je odvisno 

od posameznika, vendar zase lahko zagotovo trdi, da mu resnično ustreza pogovarjati se z 

osebo, ki resnično zna voditi skozi težave in pomagati. Za slabosti programa pomoči pa le 

odgovori: »Zj nvem.. kar sm jz tukej vidu, res nimam pripomb.«  

Sledilo je vprašanje, kako doživlja samega sebe v programu pomoči. Gašper začne: »Ni 

običajna zadeva to, ane. Ni običajno, da se člouk zadeva, to ful odstopa od družbe.« 

Izpostavlja, da se tukaj prepletajo različni pogledi, nekateri skrivajo, nekateri sploh ne 

uporabljajo drog, vsi delajo drugače, vendar odločno doda, da je skozi terapijo prišel do 

želje priti na »pot nezadevanja«. Pri tem vprašanju sem ga malo bolj usmerila v občutke 

pred, med in po sestanku ter ali se mu je kdaj pojavil odpor priti na naslednje srečanje. 

Razloži, da se mu do sestanka nabere ogromno težav in vprašanj, potem se o vsem 

pogovori in mu je precej lažje, počuti se sproščenega. Dodaja, da nikoli še ni dobil 

odpora in vedno z veseljem pride na naslednje srečanje, le enkrat je bila situacija 

takšna, da je Gašper ponovno začel uživati kokain in je to na terapiji nekaj časa tudi 

skrival. Počutil se je neprijetno samo zaradi slabe vesti.  

Kot vidimo, gre Gašper pri terapiji skozi ogromno pozitivnih občutkov, kar je zelo 

pomembno za uporabnika, vpetega v katerokoli obliko pomoči. S tem ne pade motivacija 

za nadaljevanje, proces pomoči pa je zaradi tega zagotovo manj neprijeten oziroma za 

nekatere sploh ni neprijeten, seveda spet odvisno od posameznika. Zagotovo pa je za 

prijetno doživljanje terapije pomemben varovalni dejavnik pri vpetosti v program pomoči.  

Pri vprašanju, ali mu bolj ustreza politika zmanjševanja škodljivih posledic, po kateri 

deluje DrogArt, ali program, ki zahteva abstinenco, je Gašper na kratko odgovoril, da mu 

bolj ustreza politika zmanjševanja škodljivih posledic, ker je vse bolj svobodno, je pa spet 

odvisno kakšen tip odvisnika si. Pri tem sem ga spodbudila z dodatnim vprašanjem, ki je, 

ali bi se vključil v program pomoči, če bi program zahteval abstinenco pred vključitvijo. 

Gašper odgovori: »Ja bi se, jz bi se. Pomoje si usak to kr želi. Če sm se že odloču za 

terapijo, potem je to le korak sproti.«  

Iz tega je razvidno, da je marsikateri uporabnik drog pripravljen tudi na abstinenco 

zaradi močne želje po prenehanju uporabe drog.  
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Anonimnost je Gašperju pomembna, ne želi se kje pojavljati z imenom in priimkom, 

vendar potihoma doda, da praktično vsi vedno za njegov problem z drogami. Tukaj sem 

skozi nebesedno komunikacijo razbrala, da si Gašper bolj želi, da ne bi vsi vedeli za to. 

Na zadnje vprašanje o tem, ali program pripomore, da si ustvarja vizijo in cilje za 

prihodnost, Gašper odgovori: »Ja, to mi tud ful pomaga. Tud skupi razmišlava, nardiva 

razne brainstorminge, ona me vod skos procese razmišljanja mal, to leti bl na službo, 

sploh ustvarjanje lajfa naprej, tko nekak.«  

Gašper ima željo po drugačni, boljši prihodnosti in na tem rad dela skupaj s svojo 

terapevtko. Zanj je terapija ključna pri oblikovanju življenja za naprej, kar je zagotovo 

eden izmed ciljev vsake vrste pomoči pri problematiki uživanja drog. Da uporabniki drog 

vidijo z njihovo pomočjo svetlo prihodnost zase, še boljše pa je, da to prihodnost počasi 

realizirajo skupaj s terapijo.   

 

4.2 Analiza drugega intervjuja 
 

Druga intervjuvanka je ženska, stara med 25 in 30 let. Tudi njo sem k sodelovanju 

povabila po telefonu, kontakt sva vzpostavili preko predsednice Združenja DrogArt. 

Pogovor je bil za razliko od prvega zelo napet, sprva je bilo vse skupaj bolj nesproščeno, 

ker ni želela, da najin pogovor posnamem. Razloži, da so v preteklosti posnetki njenega 

glasu prišli v napačne roke in je imela zaradi tega kar nekaj težav. Odgovorila sem, da si 

pogovor lahko sproti zapisujem, da ni nobena težava, če se pogovor ne posname. Nato si 

je premislila in dovolila snemanje z argumentom, da ne bom imela nič od tega, če 

posnetek posredujem. Počasi sva se sprostili, si izmenjali par informacij druga o drugi, 

nato pa počasi začeli z intervjujem. Tudi tu sem bila pozorna na nebesedno komunikacijo, 

ki pa je bila kar bogata. Zaradi varovanja podatkov bo intervjuvanka v analizi imenovana 

Karmen. 

Na začetku pogovora tudi Karmen na kratko pove svojo zgodbo o uživanju drog: 

»Konzumirala sem že vse, razen heroina.« Začela je v srednji šoli, vse skupaj pa je postalo 

zelo resno med študijem. Največ težav ji predstavlja kokain, saj je vezan na njeno službo 

in mu je vsakodnevno izpostavljena. Poudari, da se tudi, ko ni želje po njem, kokain 

čudežno pojavi in še nikoli ga ni mogla zavrniti. Kakor kaže, je vzrok za uporabo kokaina 

neprimerno okolje, ki mu je izpostavljena zaradi poklica.  
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Tudi Karmen je potrdila, da razlik med družbenimi sloji ni več, kar se tiče kokaina. 

Odvisno, katero kvaliteto kokaina želiš uživati, dodaja. Poudari: ko se navadiš na višje 

range, nazaj ne morš več it. Recmo direktorski je recmo 100eur, 100 plus. Tko da jz 

recimo ranga za rajo, toj zame moka, jz tega ne prenesem več.« 

Pri vprašanju, zakaj se je odločila poiskati si pomoč, je odločno in na kratko odgovorila, 

da če poskuša sama prenehati, se nikoli ne izide in se noče več slepiti. Tako vidimo, da se 

uporabniki kokaina lahko sami samoangažirajo za iskanje pomoči, tudi ne želijo iti skozi 

to sami. V tem primeru je razlog za iskanje pomoči potreba ali iskanje pomoči od 

drugih.  

Ko sem jo vprašala, zakaj se je odločila ravno za to obliko pomoči, je odgovorila: »Bla 

sem prej na terapiji hipnoze, pa še neki no, pač energija pa magije, pa tko pomagal je v 

teoriji, v prakso pa bl tako tako, po sm pa rekla, da bom probala še pr DrogArtu.« 

Razberemo lahko, da je Karmen iskala kar nekaj vrst pomoči in ko se ni izšlo pri enem 

programu pomoči, se je odločila za drugega. Terapevtko iz DrogArta je Karmen poznala 

že dolgo časa, tako da ji je bil vstop v ta program lažji. Predstavljal pa ji je poskus takšne 

oblike pomoči.  

Karmen poudari, da ji ta oblika pomoči zelo pomaga, še posebej v odnosih: »Bl mi je 

pomagala pr odnosih, pr kokainu pa morm sama sebe še mal bl v rt brcnt. Dva mesca je 

bolš, pol gre spet nazaj, pa ja. To se men vleče že tolk let. Je pa delo na sebi, nimajo 

čarobne palčke, da bi tko naredil, pa je.« Zanimivo se mi zdi zavedanje Karmen, da ni vse 

na programu pomoči, v katerega si vpet, ampak je to resnično delo na sebi. Mnogi se 

namreč vključijo v programe pomoči s prepričanjem, da jim bodo pomagali v največji 

meri in jih odvadili drog, saj sami ne zmorejo.  

Na vprašanje, kakšne oblike metod ji najbolj ustrezajo, pa sem dobila čisto drugačen 

odgovor, kot pri prvem sogovorniku. Karmen razlaga, da je pogovor z njeno terapevtko 

teoretski ter dodaja: »ko maš pa ti na mizi narisano (s prstom nakaže na mizi linijo) pa zig 

zig zig naredi v glav in potegneš, izgine tist pogovor iz tvojih možganov. Tko da pogovor 

te usmerja, to da se boš pa ti res odloču, je pa na tebi.« Za Karmen torej pogovor 

usmerja, kakšne odločitve pa boš sprejemal v prihodnosti in ali se boš odločil prenehati z 

uživanjem kokaina, pa je vsekakor delo na samem sebi. 
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Pri vprašanju o prednostih in slabostih programa pomoči Karmen izpostavi: »Prednost je 

definitivno, da terapevtki lahko use poveš po pravici. Ker vem, da kšni terapevti recimo bl 

strogo nastopajo, tko v smislu kaj se ti greš, dosežejo samo to, da folk laže. Ne nisem, 

čeprov so ja. Zdej jz po pravic rečm, zdjle mam kolumbijski prehlad« (smeh in obriše nos 

v robček). Kot vidimo, je Karmen pomembna brezskrbna iskrenost do terapevta, saj pri 

nekaterih terapevtih ni dobila občutka, da lahko vedno pove po pravici in s tem ne bo nič 

narobe.  

Za razliko od prvega intervjuvanca pa Karmen izpostavi tudi slabosti. Poudari, da govori 

le s svojega stališča in doda: »če bi kj spremenila ... mogoče malo bolj strogosti.« Tudi 

terapevtki je izpostavila svojo željo, vendar ji je terapevtka odgovorila, da po tem principu 

ne deluje. To pomeni, si uporabnica želi več strogosti v programu. Iz nebesedne 

govorice sem lahko razbrala, da ji je bilo težko izpostaviti slabost, saj ni želela »užaliti« 

terapevtke. Takoj, ko je izpostavila premalo strogosti, je začela s hvaljenjem terapevtke, in 

sicer: »najbolj je blo, kadr sm bla pohvaljena, da me je ona pohvalila za stvari, za katere 

jz sama sebe nebi u lajfu pohvalila.« Menim, da ji odnos s terapevtko pomeni ogromno, to 

pa se je izkazalo tudi pri naslednjem vprašanju.  

Sledijo je vprašanje, kako samo sebe doživlja, ko je vpeta v program pomoči

Nadaljuje, da ima mešane občutke po končanem pogovoru. Včasih se počuti dobro, 

včasih slabše, doda, da je to odvisno od tega, kaj je predelovala na srečanju. Pri tem 

izpostavi, da je to zaradi njenega nihanja pri uživanju kokaina ter zaradi vzponov in 

padcev. Ko sem jo vprašala po razlogu, zakaj ta nihanja, odgovori: »… moje delo je 

povezano s tem. V zadnjem je bil padec, kadr sm o tem razmišljala, sm pa vem, da je to 

huda napaka, ampk za tolažbo sm se pa navlekla. Še useen, ful stvari sm preživela v lajfu, 

. Kako se je 

počutila, ko je vstopila, kako sedaj, ko ve, kako zadeve tečejo in kako se počuti po 

končanem sestanku. Karmen odgovori, da se je neopisljivo izboljšala v odnosih. 

Izpostavi probleme z moškimi, z družino in kako so ljudje začeli hoditi preko njenih meja 

na tak način, da je bilo prikazano, kot da je tako pravilno. Ponovno izpostavi pomoč 

terapevtke, ki jo zelo ceni: »Tle recimo mi je terapevtka par stvari dala vedt, tko pač, 

postaulat se zase, in da folk z mano ne more manipulirat pa pamet solit, pač da majo oni 

prov in da sm jz podrejena, šibkejša, ker vem, da nisem.« 

Razberemo lahko, da ji nasveti in pomoč terapevtke zelo pomagajo in da to resnično 

potrebuje. Sedaj se zna postavljati zase in točno povedati, česa ne bo dopuščala.  
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zdj sm se pa res bala za življenje, priznam, da sm mela po tem povečano željo po vlečenju. 

Tko da zna bit to mal razlog. Čeprov, dobr, da se tega zavedam.« Razberemo, da je 

Karmen izpostavljena ogrožajočim dejavnikom in zaradi tega vidi rešitev tudi v kokainu.  

Pri vprašanju, ali je dobila že kdaj odpor, da ni želela priti na naslednji sestanek, Karmen 

spet pozitivno izpostavi svojo terapevtko: »Vem, da dobr hoče in vem, da ona mene ne 

tretira kot prjatlco ampk kot klientko, sam je pa oseba, ki ji čist vse lahko zaupaš, tako da 

je kot tvoja prijatlca.« Vidimo, da odpora do programa pomoči ni imela, v veliki meri 

pa gredo zasluge dobremu odnosu med njo in terapevtko.  

Sledilo je vprašanje, ali ji bolj ustreza politika zmanjševanja škodljivih posledic, kot se 

zavzema DrogArt ali program, ki zahteva abstinenco. Karmen odgovori, da je to zelo 

odvisno od posameznika do posameznika, zase pa izpostavi: »Jz sm poskušala na 

zmanjševanju pa sm vidla, da mal zmanjšujem po pa spet gre gor. Zame bi blo bolj 

abstinenca.« Karmen se zaveda, da njeno prenehanje uživanja kokaina ni stalno in da ga 

bo slej ko prej spet uživala, saj skozi cel intervju poudarja, da mu je izpostavljena, tudi če 

želje po njem ni. Zaveda se, da bi bil boljši pristop zanjo abstinenca. Vendar v 

nadaljevanju, ko sem jo vprašala, če bi program pomoči zahteval abstinenco za vstop v 

program, bi se še vseeno vključila program, odgovori, da le v primeru, če bi načrtovala 

nosečnost in doda: »kr tko v tri krasne ne.« Zaveda se, da bi z abstinenco mogoče 

prenehala uživati kokain, vendar za to še ni pripravljena oziroma odločena. 

Tudi Karmen je anonimnost pomembna, saj ima željo v prihodnosti opravljati ugleden 

poklic, zato ne želi, da se njeno ime kje pojavi.  

Na zadnje vprašanje, če ji ta oblika pomoči pomaga ustvariti si vizijo in cilje za 

prihodnost

Želela pa sem slišati še primerjavo z oblikami pomoči, v katere je že bila vpeta, in s 

sedanjo obliko pomoči. Karmen razloži, da je bila pred DrogArtom vključena že v dve 

različni vrsti pomoči, in sicer terapija s hipnozo ter terapija z energijami in magijami. 

Razloži, kako obe delujeta in poudari: »Eden terapevt mi je na primer nekaj dal, kar mi 

, odgovori: »Ja, ja, definitivno. Da se res usmerm v to kaj bom. Ker tole zdjle, 

ta poklic k ga zj opravljam, je občasno, me je včasih ful veseliu, ampk me je entuziazm 

miniu, zj pa je sigurno čs za korak naprej. Tko da nasplošno lahk rečem samo svaka čast, 

da to delajo.« Karmen izpostavi veliko zadovoljnost s programom ter da jo program res 

usmerja v svetlo prihodnost, po kateri ima Karmen tudi veliko željo.  
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druga dva nista. Ubistvu, skupek vseh teh terapevtov, vključno z mojo lastno 

aktivnostjo,mi je usak pomagal na nek način.« Karmen je odnesla nekaj od vseh oblik 

pomoči, vendar je v nadaljevanju podala še zanimiv predlog, in sicer: »Jz sm mela vpogled 

v delo treh terapevtov. In če bi prijemališča vseh treh terapij združla, bi več odnesla.« 

Vendar je njen predlog danes težko izvedljiv. Oblike pomoči pri uporabi drog so se zelo 

specifično oblikovale in težko prihaja do sodelovanja, saj ima vsak svoj način dela, za 

katerega misli, da bo dosegel najboljše rezultate. Predlog Karmen je zanimiv, saj je ona 

tista, ki ima vpogled v to, kje so učinkovite strategije in kaj bi lahko združili.   

 

4. 3 Odgovori na raziskovalna vprašanja 
 

• Intervjuvanca sta pričela z uporabo kokaina zaradi različnih razlogov, moški (30 

let) je navedel dva razloga, in sicer neprimerna družba ter osebne težave, ženska 

(25–30 let) pa je začela z uporabo kokaina zaradi neprimernega okolja, v katerem 

se nahaja zaradi službe. Oba sta prešla v redno uporabo kokaina ter v odvisnost. 

Pri obravnavi uporabnikov kokaina je pomembno vedeti vzrok za začetke uporabe 

droge, saj to predstavlja ogrožajoč dejavnik. Potrebno se je zavedati ogrožajočih 

dejavnikov ter se jim izogibati. V primeru intervjuvancev je potrebno njune 

ogrožajoče dejavnike odstraniti oziroma delati na njih, tako da se intervjuvanca ne 

vrneta nazaj v isto okolje ter v isto družbo in da poskušata delati na sebi ter rešiti 

svoje osebne težave. 

 

• Intervjuvanca se med seboj razlikujeta tudi pri razlogu za iskanje pomoči pri svoji 

odvisnosti od kokaina. Intervjuvanec Gašper je navedel podporno družino, 

intervjuvanka Karmen pa iskanje pomoči od drugih. Kot vidimo, so razlogi za 

iskanje pomoči odvisni od vsakega posameznika posebej, so pa to pomembna 

informacija za delo z uporabniki kokaina. Razberemo vzrok, zakaj si uporabnik 

želi pomoči. Ali želja izvira iz njega ali drugi želijo pomoč zanj in podobno.  

 
 

• Na vprašanje, zakaj ravno ta oblika terapije, in sicer svetovalno-terapevtski 

program, oba odgovarjata drugače. Gašper odgovarja, da se mu zdi ta oblika 

terapije primerna okolju, saj z njo nisi zaznamovan in lahko naprej živiš svoje 
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življenje, kot si ga prej, v smislu, da ni potrebno prenehati s službo, preseliti se od 

doma in tako naprej. Pomembno mu je, da ni na zdravljenju z zdravili, saj bi se 

tako počutil še bolj drugačnega. Izpostavi, da od terapije ogromno odnese, k temu 

pa prispeva njegov odličen odnos s terapevtko, s katero je zelo zadovoljen. 

Karmen pa kot vzrok, zakaj ta oblika pomoči, izpostavlja, da je poskusila že kar 

nekaj oblik pomoči in se odločila, da poskusi še to obliko terapije. Tudi vstop v 

program je bil lažji, saj je terapevtko poznala že od prej. Tudi Karmen pove, da od 

programa pomoči ogromno odnese, sicer bolj pri odnosih kot pri problemu s 

kokainom, vseeno pa poudari, da je tudi pomembno delo na sebi, saj se ne moreš 

preprosto prepustiti programu pomoči, da bodo odpravili tvoj problem z drogo 

namesto tebe. Tukaj je potrebno poudariti, da je ta oblika terapije za Gašperja prva 

oblika pomoči pri odvisnosti od kokaina, Karmen pa ima za seboj že kar nekaj 

oblik pomoči, tako da lahko le Karmen primerja programe pomoči med seboj.  

 

• Na vprašanje, katere metode najbolj ustrezajo uporabniku kokaina pri terapiji, sem 

dobila dva različna odgovora, ki se razlikujeta ravno zaradi prej izpostavljene 

informacije, da je to Gašperjeva prva oblika pomoči, Karmen pa je na tem 

področju bolj izkušena. Zato Gašper odgovori, da je zanj pogovor s terapevtko več 

kot dovolj. Pomembno mu je, da se pogovarjata o vsakodnevnih stvareh ter da ta 

pogovor poteka s strokovno osebo. V svoji terapevtki vidi odlično priložnost, da 

skupaj uredita njegovo življenje, izpostavi pa tudi željo po nadaljevanju programa 

pomoči na naslednji stopnji, s tem pokaže pripravljenost in zagnanost za delo na 

sebi. Karmen, ki ima nekaj več izkušenj na področju programov pomoči, pa 

odgovarja, da za njo pogovor ni dovolj. Zanjo je pogovor teoretski, saj je v 

situaciji, ko je kokain pred njo, pogovor pozabljen in ga zaužije brez pomisleka. 

Tako da Karmen pogovor le usmerja pri odločitvah, ki jih bo sprejemala v 

prihodnosti, vendar je tu vsekakor delo na sebi.   

 

• Zanimalo me je, kje intervjuvanca vidita prednosti in slabosti programa pomoči in 

ponovno izpostavita drugačne stvari. Gašper kot prednost izpostavi, da terapija ni 

toliko povezana neposredno z drogami, temveč kaj se trenutno dogaja z njim, kako 

se počuti, kdaj mu je težko in podobno. Ponovno poudari potrebo po pogovoru s 

strokovno osebo, ki bi jo zaradi današnjega načina življenja priporočal vsem, ne 

samo uporabnikom drog. Izpostavi, da to ni take vrste pogovor, ki ga imaš s 
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prijatelji, ki so tudi vpeti v začaran krog uživanja drog, temveč pogovor z osebo, ki 

resnično zna voditi skozi težave in pomagati. Slabosti programa ni izpostavil. Na 

drugi strani pa imamo Karmen, ki slabost programa izpostavi, in sicer željo po 

večji strogosti v programu, kar se tiče uporabe droge. Kot prednost pa izpostavi 

brezskrbno iskrenost do terapevta. Razloži, kako dober odnos ima s terapevtko in 

kako nima potrebe po laganju, saj ima občutek, da lahko pove vse po pravici in s 

tem ne bo nič narobe.  

 

• Pri vprašanju, kako uporabnik kokaina doživlja sam sebe v programu pomoči, sem 

dobila podobne odgovore, in sicer oba sogovornika še nikoli nista dobila odpor in 

se vedno z veseljem udeležita naslednjega sestanka. Po končanem pogovoru je 

Gašper bolj sproščen, precej mu je lažje in skozi terapijo je dobil željo resnično 

prenehati z uporabo kokaina. Pri Karmen pa je počutje po pogovoru odvisno od 

tematike, ki jo je predelovala s terapevtko. Poudari pa, da se je zelo izboljšala v 

odnosih ter usvojila znanje, kako se postaviti zase in povedati, česa ne bo 

tolerirala. Pri obeh lahko vidimo, da jima je doživljanje terapije prijetno, prinaša 

ogromno pozitivnih posledic ter jima predstavlja zelo pomemben varovalni 

dejavnik v njunem življenju.  

 
 

• Na zadnje vprašanje o tem, ali program pripomore, da si ustvarjata vizijo in cilje za 

prihodnost, dobim zelo pozitivne odgovore. V obeh primerih je terapija kot 

odskočna deska v prihodnost, Gašper izpostavi željo po drugačni, boljši 

prihodnosti, na kateri rad konkretno dela skupaj s terapevtko, kar pomeni, da 

skupaj oblikujeta smernice za naprej. Tudi Karmen poudari veliko zadovoljstvo s 

programom pomoči in terapevtko in pravi, da jo program usmerja v boljšo 

prihodnost, predvsem glede poklica, po tej prihodnosti pa hrepeni že kar nekaj 

časa.  
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III. ZAKLJUČEK 

 

V diplomskem delu sem se osredotočila na obravnavo uporabnikov kokaina v programih 

pomoči, predvsem kako uporabniki kokaina doživljajo svetovalno-terapevtski program, v 

katerega so vključeni. V empiričnem delu diplomske naloge sem ugotovila, da sta 

intervjuvanca zelo zadovoljna s programom pomoči, v katerega sta vpeta, predvsem zaradi 

dobrega odnosa s terapevtko, ki vodi program. Tako razlogi za uporabo kokaina kot 

razlogi za iskanje pomoči zaradi odvisnosti od kokaina so pri njima drugačni, povesta pa, 

da sta s programom zelo zadovoljna. Argumentirata, da jima program ustreza, z veseljem 

se udeležujeta sestankov in nikoli nista dobila odpora do te oblike pomoči. Ogromno jima 

pomeni dober odnos z njuno terapevtko, saj sta lahko popolnoma iskrena in se pogovarjata 

z njo o vsakodnevnih stvareh. Skupaj s terapevtko tudi oblikujeta vizijo in cilje za 

prihodnost. Program pomoči dosega pozitivne učinke tudi na področjih, ki niso vezani 

izključno na uporabo kokaina, kot so na primer izboljšanje v medsebojnih odnosih, znati 

se postaviti zase ter povedati svoje mnenje, dobro počutje zaradi pogovora s strokovno 

osebo in podobno.  

S prebiranjem literature sem se zavedala razmeroma visoke prevalence uporabe kokaina v 

današnji družbi ter izvedela, kateri programi pomoči se uporabnikom ponujajo. Intervjuja 

sta bila zelo zanimiva in polna življenjskih izkušenj, ki sta jih sogovornika doživela kot 

uporabnika kokaina. Prvotna ideja je bilo izpeljati intervju s štirimi uporabniki kokaina, 

vendar sta bila pripravljena sodelovati le dva. Zato tudi še enkrat poudarek, da gre za 

majhen vzorec, zato ugotovitve ne morem posplošiti na celotno populacijo, ampak veljajo 

le za uporabnika kokaina, ki sta sodelovala v moji raziskavi. Tudi med njima je bilo 

opaziti nekaj razlik. Intervjuvanka se je vključila že v več različnih programov pomoči, 

medtem ko je za intervjuvanca to prva oblika pomoči, v katero se je vključil zaradi 

odvisnosti od kokaina. Iz tega izhajajo tudi nekatere njune razlike, kot na primer, da je 

sogovorniku dovolj le pogovor, sogovornici pa pogovor predstavlja le smernice in daje na 

prvo mesto delo na sebi.  

Kot socialni pedagogi moramo z uporabniki kokaina delati predvsem na odnosu. Če se 

sklicujemo na osnovni namen Etičnega kodeksa delavcev na področju socialne 

pedagogike (2004), vidimo, da moramo pomagati posamezniku pri razvijanju njegovega 

aktivnega, ustvarjalnega odnosa z okoljem, prispevati k vključevanju v njegovo okolje ter 
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ga opolnomočiti, opogumljati in usmerjati k uresničevanju njegovih temeljnih potreb. 

Delati moramo tudi na razvoju njegovih potencialov in na njegovem sožitju med njim 

samim in njegovim okoljem. Socialni pedagog mora izhajati iz uporabnikovih potreb in 

značilnosti njegovega specifičnega sociokulturnega okolja. (prav tam).  

Pri delu z uporabniki kokaina moramo socialni pedagogi delovati po principu 

sodelovalnega pristopa. Koller Trbovič (2005, v Peteršič, 2012) navaja, da sodelovalni 

pristop poteka v procesu socialnopedagoškega interveniranja, kjer upoštevamo mnenje 

uporabnika in ga razumemo, mu ponudimo možnost partnerskega sodelovanja v procesu 

ocene potreb in načrtovanju intervencij zanj, s tem postaja uporabnik udeleženec, pri tem 

pristopu pa spoznava tudi samega sebe. Pri sodelovalnem pristopu uporabnik prevzema 

odgovornost tako zase kot za obravnavo, tako se tudi motiviranost poveča in s tem se 

izboljšuje odnos med uporabnikom in strokovnjakom.   

Menim, da razumevajoč odnos socialnega pedagoga lahko pripomore k sodelovanju in 

spremembam v vedenju uporabnika kokaina. Zagotovo pa zagovarjam tudi, da ko 

zajamemo celotno sliko njegovih želja, potreb in ciljev, se usmerimo v socialnopedagoške 

intervencije, ki jih lahko usmerimo v svetovanje, vodenje, usmerjanje, spodbujanje ali 

konkretne posege in terapijo.  

Pomembno se mi zdi zavedanje intervjuvancev, da potrebujeta strokovno pomoč in da je 

potrebno veliko dela na sebi za dosego svojih ciljev. Ključno se mi zdi, da se uporabnik 

kokaina ne sme vrniti nazaj v isto okolje, kjer je neprestano užival kokain in med ljudi, ki 

so kokain uživali z njim ali ga v to celo prepričali in bili slab vpliv nanj.  

Primerjava intervjujev bo koristna tudi za Združenje DrogArt kot povratna informacija na 

njihov svetovalno-terapevtski program, kaj so njihove močne točke, kaj lahko spremenijo 

in izboljšajo. 

 

 

 
 

 



33 
 

LITERATURA IN VIRI  
 
Literatura: 

Barber, J. G. (1997). Socialno delo na področju zasvojenosti. Ministrstvo za delo, družino 

in socialne zadeve. 

Beck, A., Wright, F., Newman, C. in Liese B. (1993). Cognitive therapy of substance 

abuse. New York: The Guilford Press. 

 
EMCDDA (2010). Letno poročilo 2010. Luksemburg: Urad za publikacije Evropske unije. 
 
EMCDDA (2012). Letno poročilo 2012. Luksemburg: Urad za publikacije Evropske unije. 
  

Grebenc, V., Kvaternik Jenko, I., Fojan, D., Flaker, V., Kranjc, M., Sande, M., in Bah, B. 

(2006). Na kokainu. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. 

 
Kvaternik, I. (ur). (2012). Zmanjševanje škode na področju prepovedanih drog. Koper: 

Zavod za zdravstveno varstvo. 

 
Sande, M. (2002). Na spidu. Ljubljana: Združenje DrogArt. 
 
Sande, M. (2006). Na spidu II. Ljubljana: Združenje DrogArt. 
 
Sande, M. (2012). Uporaba kokaina v nočnem življenju v Sloveniji. Ljubljana: Združenje 

DrogArt. 

 

Internetni viri:   
 
Etični kodeks delavcev na področju socialne pedagogike. (2004).  Pridobljeno s:  

http://www.zzsp.org/index.php?page=dokumenti  

 
DrogArt svetovalnica. (2013). Pridobljeno s: 

http://www.drogart.org/svetovanje/1150/drogart-svetovalnica.html   

  

Drug Scouts. (2011). Pridobljeno s: http://www.drugscouts.de/de/page/unsere-angebote   

 

http://www.zzsp.org/index.php?page=dokumenti�
http://www.drogart.org/svetovanje/1150/drogart-svetovalnica.html�
http://www.drugscouts.de/de/page/unsere-angebote�


34 
 

Global drug survey. (2013). Pridobljeno s: http://globaldrugsurvey.com/run-my-

survey/2012-global-drug-survey 

  
Harm Reduction Psychotherapy: A New Treatment for Drug and Alcohol Problems. (b.d.) 

Pridobljeno s: http://www.moderation.org/tatarsky/tatarsky.shtml  

 
Kocmur, D. (b.d.) Zmanjševanje škode, kot nova paradigma v politiki do drog. 

Pridobljeno s: http://drustvo-stigma.si/politika-droge-in-zmanjevanje-kode/208-paradigma  

 
Kaj je VTK. (b.d.) Pridobljeno s: http://www.matejtusak.si/vedenjsko-kognitivna-

terapija.html  

 
MixMag's drug survery. (2012). Pridobljeno s:  http://www.mixmag.net/drugssurvey  
 
Inštitut za varovanje zdravja – Nacionalno poročilo 2010 o stanju na področju 

prepovedanih drog v Republiki Sloveniji (2010)  Pridobljeno s: http://img-

stari.ivz.si/1384-2803.pdf  

 
Inštitut za varovanje zdravja – Nacionalno poročilo 2012 o stanju na področju 

prepovedanih drog v Republiki Sloveniji. (2013).  Pridobljeno  s:  

http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=168&pi=5&_5_id=2175&_5_PageIndex=0&_5_groupId=3

01&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=168-5.0. 

 
Peteršič, K. (2012). Razvoj socialne pedagogike v Sloveniji. Pridobljeno s:  

http://pefprints.pef.uni-lj.si/848/1/diploma_-_Petersic.pdf  

 
Sampson, S. (2007). White lines, blue collar. Pridobljeno s: 

http://www.drugscope.org.uk/Resources/Drugscope/Documents/PDF/Publications/cocaine

dossier.pdf  

 
Stefanoski, P. (1999). Motivacijski intervju. Pridobljeno s:  

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-407FMOWY/  

 
The 2011 ESPAD Report. (2012). Pridobljeno s: http://www.espad.org/en/Reports--

Documents/ESPAD-Reports/  

 

http://globaldrugsurvey.com/run-my-survey/2012-global-drug-survey�
http://globaldrugsurvey.com/run-my-survey/2012-global-drug-survey�
http://www.moderation.org/tatarsky/tatarsky.shtml�
http://drustvo-stigma.si/politika-droge-in-zmanjevanje-kode/208-paradigma�
http://www.matejtusak.si/vedenjsko-kognitivna-terapija.html�
http://www.matejtusak.si/vedenjsko-kognitivna-terapija.html�
http://www.mixmag.net/drugssurvey%20%20%20%20%20%20%20(Pridobljeno%2018�
http://img-stari.ivz.si/1384-2803.pdf�
http://img-stari.ivz.si/1384-2803.pdf�
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=168&pi=5&_5_id=2175&_5_PageIndex=0&_5_groupId=301&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=168-5.0�
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=168&pi=5&_5_id=2175&_5_PageIndex=0&_5_groupId=301&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=168-5.0�
http://pefprints.pef.uni-lj.si/848/1/diploma_-_Petersic.pdf�
http://www.drugscope.org.uk/Resources/Drugscope/Documents/PDF/Publications/cocainedossier.pdf�
http://www.drugscope.org.uk/Resources/Drugscope/Documents/PDF/Publications/cocainedossier.pdf�
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-407FMOWY/�
http://www.espad.org/en/Reports--Documents/ESPAD-Reports/�
http://www.espad.org/en/Reports--Documents/ESPAD-Reports/�


35 
 

What is »Harm Reduction«? (2013) Pridobljeno s: http://betablog.org/expert-qa-what-is-

harm-reduction/?gclid=CL7_56zD0bcCFcdX3godigkAPA  

 

Zdravljenje odvisnosti kokaina. (b.d.). Pridobljeno s: http://www.kokain.si/sl/arhiv-

novic/54-zadnje-novice/179-zdravljenje  

http://betablog.org/expert-qa-what-is-harm-reduction/?gclid=CL7_56zD0bcCFcdX3godigkAPA�
http://betablog.org/expert-qa-what-is-harm-reduction/?gclid=CL7_56zD0bcCFcdX3godigkAPA�
http://www.kokain.si/sl/arhiv-novic/54-zadnje-novice/179-zdravljenje�
http://www.kokain.si/sl/arhiv-novic/54-zadnje-novice/179-zdravljenje�

	Zahvala
	Povzetek
	Abstract
	UVOD
	I. TEORETIČNI DEL
	PREVALENCA UPORABE KOKAINA V EU IN SLOVENIJI
	Slovenske raziskave, opravljene na temo uporabe kokaina
	Primer tuje raziskave na temo uporabe kokaina

	2 TRENDI UPORABE KOKAINA
	3 ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD KOKAINA
	3.1 Sistemi zdravljenja in obravnave kokaina v Sloveniji
	3.2 Kognitivno-vedenjska terapija
	3.3 Motivacijski intervju in terapija za povečanje motivacije

	4 ZMANJŠEVANJE ŠKODE PRI UPORABI KOKAINA
	4.1 Posebnosti pristopa zmanjševanja škode
	4.2 Programi zmanjševanja škode na področju kokaina
	4.2.1 Združenje DrogArt - program zmanjševanja škode v Sloveniji
	4.2.2 Primer zmanjševanja škode iz tujine



	II. EMPIRIČNI DEL
	1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
	2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN CILJI
	3 RAZISKOVALNA METODA
	3.1 Predstavitev vzorca in postopek zbiranja podatkov
	3.2 Postopek obdelave podatkov
	3.2.1 Primer kodiranja (izsek kodiranja prvega intervjuja)


	4 PRIKAZ REZULTATOV IN INTERPRETACIJA
	4.1 Analiza prvega intervjuja
	4.2 Analiza drugega intervjuja
	4. 3 Odgovori na raziskovalna vprašanja


	III. ZAKLJUČEK
	LITERATURA IN VIRI
	Internetni viri:



