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POVZETEK 

V diplomski nalogi obravnavam pojav in značilnosti uporabe prepovedanih drog in 

alkohola v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Pri tem sem se osredotočila na mladostnike, 

ki bivajo v srednješolskih vzgojnih zavodih.  

V teoretičnem uvodu sem obravnavala splošno problematiko uporabe drog in alkohola 

med mladimi v zadnjem obdobju ter to prenesla v okvir vzgojnih zavodov v Sloveniji. 

Osredotočila sem se na ukrepe vzgojnih zavodov glede uporabe drog in alkohola ter na 

morebitne rešitve na tem področju. Na podlagi teorije sem skušala načrtovati empirični 

del, saj sem želela povezati potrebe mladostnikov in storitve, ki jih nudi sistem vzgojnih 

zavodov. 

V empiričnem delu sem uporabila kvalitativno metodologijo, pri kateri sem s pomočjo 

intervjujev opravila raziskavo v fokusnih skupinah. Fokusne skupine so vključevale 

mladostnike, ki bivajo v srednješolskih vzgojnih zavodih. V raziskavi sem ugotavljala 

značilnosti uporabe drog v vzgojnih zavodih in tveganja, ki jih mladostniki zaznavajo v 

vzgojnih zavodih glede uporabe drog in alkohola. Zanimalo me je, kakšne ukrepe zavod 

izvaja glede uporabe drog in alkohola ter kakšno pomoč nudi mladostnikom, ki imajo na 

tem področju težave. Kot dodatek k moji raziskavi sem opravila pogovore tudi s 

svetovalno službo zavoda in z vodjo svetovalnice v organizaciji DrogArt.  

Izjave mladostnikov sem interpretirala ter povezala z odgovori svetovalne službe in 

vodje svetovalnice, pri čemer sem skušala potrebo po pomoči,  ki jo čutijo mladostniki, 

povezati s storitvami in ukrepi vzgojnega zavoda. Ugotovitve sem povzela v sklepih in 

predlagala svoja priporočila oziroma morebitne rešitve, ki bi jih lahko uporabili v 

prihodnosti.. 

Ključne besede: mladostniki, droga, vzgojni zavod, totalna institucija, ukrepi zavoda. 
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ABSTRACT 

In my diploma thesis I deal with phenomena and characteristics relating to the use of 

illegal drugs and alcohol in residential treatment institutions. My main focus was on 

young people residing in secondary school educational institutions. 

In the theoretical introduction, I treated the general problematic of drug and alcohol use 

among young people in the recent period within the framework of residential treatment 

institutions in Slovenia. I focused on the measures taken by residential treatment 

institutions regarding drug and alcohol use and on potential solutions in this area. I 

based my empirical part on theory, as I wanted to make a connection between the 

needs of young people and the services offered by the system of residential treatment 

institutions.   

In the empirical part, I used a qualitative methodology, where I implemented the use of 

interviews to conduct my research of focus groups. These focus groups included 

youngsters who reside in secondary school residential treatment institutions. In this 

research, I strove to identify the characteristics of drug use in educational institutions 

and the risks of drug and alcohol use perceived by young people in these institutions. 

My interest was focused on the type of measures taken by institutions regarding drug 

and alcohol use and what kind of help these institutions offer young people who have 

problems in this area. As an addition to my research, I conducted interviews with 

counsellors working in individual institutions and with the head of counselling in the 

organization DrogArt. 

I interpreted the statements made by students and drew a correlation with the answers 

given by the counselling service and the head of counselling, in order to make a 

connection between the help sought after by young people and the services and 

measures taken by residential treatment institutions. In the final part of the thesis, I 

summarized my findings and in the conclusion proposed my own recommendations and 

possible solutions that may be considered in the future. 

 

Key words: young people, drugs, residential treatment institutions, total institutions, 

institutional measures. 
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1. UVOD 

V procesu mojega študija smo problematiko drog in njihove uporabe med mladostniki 

izpostavljali redko. Razmišljala sem, da je tematika za socialne pedagoge še kako 

pomembna in da je ne gre zanemarjati, zato sem se odločila, da podrobneje raziščem 

ta fenomen. Profil socialnega pedagoga se najpogosteje pojavlja prav v vzgojnih 

zavodih, zato sem odločila, da v prvi vrsti obravnavam mladostnike, ki bivajo v vzgojnih 

zavodih in problematiko drog v omenjeni instituciji. 

Ker so mladostniki, ki bivajo v vzgojnih zavodih, ranljiva populacija, imajo tudi specifične 

potrebe, ki segajo na vsa življenjska področja. Pri tem ne smemo zanemariti dejstva, da 

potrebujejo posebno vrsto pomoči in storitev, ki segajo tudi na področje uporabe drog in 

alkohola. Menim, da moramo kot strokovni delavci najprej poznati problematiko uporabe 

drog in alkohola, potrebe, ki izhajajo iz mladostnikov, saj se bomo šele nato lahko 

približali našim uporabnikom. Iz tega razloga sem se tudi odločila za tako tematiko 

diplomske naloge. Odrasli oziroma strokovni delavci, ki se ukvarjajo z mladostniki, bi 

morali biti seznanjeni tudi s pojavom novih drog, predvsem z njihovimi učinki in 

nevarnostmi, saj lahko le na ta način nudijo mladim pomoč, ki jo potrebujejo. 

Želim se usmeriti na značilnosti uporabe drog, ki se pojavljajo v vzgojnih zavodih, na 

težave, ki jih mladostniki zaznavajo, ter na potrebe, ki jih izražajo. Smiselno se mi zdi 

pregledati tudi drugo plat problematike, in sicer sistem vzgojnih zavodov v Sloveniji. 

Menim, da je vzgojni zavod še vedno preveč tuj populaciji, ki biva v njem, in da bi bilo 

treba na tem področju narediti nekatere spremembe. 

Ne trdim, da je sistem vzgojnih zavodov popolnoma napačen, a mladostnikom, ki imajo 

šibkejše varovalne dejavnike ter se zato tudi zatekajo k nadomestnim zadovoljitvam, 

nudi vzgojni zavod premalo pogojev, ki bi jim omogočali konstruktivno zaživeti.  
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 Mladostniki in droge 

Tematika drog v splošni javnosti še vedno ostaja aktualna tema, ki jo povezujemo 

predvsem s strahom, negativnostjo in šibkostjo. Uporaba drog se vse bolj povezuje tudi 

s celo vrsto političnih tem, kot so npr. mladostno prestopništvo, padec izobraževalnih 

standardov, »slabo starševstvo«, varnost v skupnosti (Parker, Aldridge in Measham, 

1998).  

Nepoznavanje drog omogoča sodbo na podlagi zunanjega, najbolj senzacionalističnega 

vtisa. Le ta je popačen in uporabniki ga doživljajo kot kritičnega (Flaker, 2002). 

S tematiko drog se v svojem zgodnjem socialnem prodiranju v svet srečujejo predvsem 

mladi, ki na svoji razvojni poti ekperimentirajo in preizkušajo različne stvari.  

Adolescenca je obdobje, v katerem mladi preizkušajo nove pristope, različne vloge in 

vedenja. Nekateri mladostniki izberejo tvegano vedenje, ki je samo prehodna, 

eksperimentatorska ali rekreativna faza, za druge pa začetek težav, ki jih bodo 

spremljale v odraslosti (Sande, 2004). 

Harms (1973) obdobje adolescence označi za prvo življenjsko depresijo. Mladostnik vse 

naravne tendence pravzaprav čustveno potencira. Prav zato se je zanj tudi tako težko 

spopasti z izzivi, s katerimi ima konstantne negativne izkušnje. Zaradi teh razlogov 

korak, ki mladostnika loči od tega, da vzame substanco, ki mu lahko olajša njegovo 

stisko, ni več tako velik in težak. 

Turčin (1995) uporabo drog med mladimi šteje med čustveno vedenjske težave. 

Primerja jo s suicidalnostjo, s to razliko, da pri uporabi drog prevladuje želja po 

ponavljanju, pri sucidalnosti pa želja po spremembi življenja. V tem primeru z izrazom 

čustveno vedenjske težave označujemo odnos mladostnika do okolja, ki v teh primerih 

ni prilagojen. Pojav suicidalnosti in pojav uporabe drog med mladimi bi lahko označili 

kot najpogostejša negativna izida mladostnikovega funkiconiranja v družbi. 



 - 12 - 

 

Družba se je dandanes precej spremenila, in zahteva od mladih precejšnjo prilagoditev, 

drugačne načine preživljanja prostega časa, izbire poklica in poti v prihodnosti, česar ne 

smemo izključiti, ko govorimo o tematiki uporabe drog in alkohola.  

2.1.1 Mladi v sodobni družbi 

Med mladimi so se v zadnjih letih močno spremenile temeljne vrednotne in življenjske 

usmeritve. Nove generacije naj bi bile produkt sodobne potrošniške družbe. 

Prevladujejo procesi individualizacije in izbirnosti, življenjsko pot pa si morajo za razliko 

od klasične moderne, mladi krojiti sami (Nastran Ule, 2013).  

 

Potrošniška družba je zgradila nove kontrole, ki spodbujajo mlade, da sami upravljajo s 

svojim fizičnim in psihičnim počutjem in jih tako nagovarjajo tudi k sodelovanju v 

vsakdanjih užitkih odraslih, kamor spadata tudi droga in alkohol (Nastran Ule, 2002).  

Zaradi teh dejstev imajo mladi lahko težave pri oblikovanju svoje življenjske poti in se 

zatekajo k nadomestnim zadovoljitvam.  

Na svoji poti se mladi srečujejo z različnimi življenjskimi stili, tveganji, spolnimi 

preferencami, načini preživljanja prostega časa. Iz strani družbe čutijo mnoge pritiske, 

od katerih je lahko odvisna njihova biografija (Sande, 2004).  

 

Mnogim družina ne more nuditi ekonomske podpore in ti mladostniki imajo pred seboj 

še težjo nalogo. Veliko jih ravno zaradi prevelikih pritiskov  ne zmore soočanja z 

nalogami, ki jih v obdobju adolescence čakajo.   

Slabo opremljeni mladi so tako v sodobni družbi tveganj izključeni, saj zaradi 

ekonomskih in izobrazbenih neenakosti izbire niso enakomerno porazdeljene. Tako 

imamo populacijo mladih, ki ne zmorejo tempa, in obstaja tveganje, da bodo uporabljali 

drogo na destruktiven način (Parker in drugi, 1998, v Sande, 2004). 

Avtorica Tomori (1995) opozarja na dejstvo, da so otroci že od malih nog usmerjeni k 

visoki ravni potreb po ugodju in zadoščenju ter hitremu zadovoljevanju potreb. Takšni 

mladostniki se ne znajo samostojno odločati in težnja po čimprejšnji zadovoljitvi, iskanje 

želja lahko pri marsikaterem sproži željo po poseganju oziroma celo ponovnem 

poseganju po drogi. 
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Na tem mestu je torej treba razmisliti o varovalnih dejavnikih, ki obkrožajo mladostnika 

in mu pomagajo, da se konstruktivno vključuje v družbo in išče različne alternativne 

možnosti za prihodnost. 

Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja so dandanes pravzaprav bolj jasni in lažje 

prepoznavni. Pozornost je usmerjena predvsem na notranje in zunanje determinante 

posameznika, a glede na gospodarske spremembe in spremembo vloge mladih v družbi 

je treba pogled razširiti tudi na dodatne strukturne, ekonomske, socialne in kulturne 

faktorje (Aggleton, Ball in Mane, 2006). 

2.1.2 Varovalni dejavniki 

Varovalni dejavniki so okoliščine in lastnosti, ki lahko vplivajo na uporabo drog. Vplivajo 

lahko na začetek uporabe drog in alkohola ter na stopnjevanje v tvegano in škodljivo 

uporabo (Ramovš in Ramovš, 2007).  

Dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov ne moremo pojmovati enoznačno. To 

pomeni, da so njihovi vplivi različni glede na čas in kontekst, velja pa tudi, da enaki 

dejavniki na  posameznike vplivajo različno. Posamezniki, pri katerih prevladujejo 

varovalni dejavniki nad dejavniki tveganja, imajo po vsej verjetnosti tudi boljšo 

samopodobo in so bolj samozavestni (Ramovš in Ramovš, 2011). 

Obstajajo različne ravni varovalnih dejavnikov, ki pa jih moramo upoštevati v interakciji z 

dejavniki tveganja (Kolar, 2011): 

- Individualna raven: osebnost, talenti, sposobnosti. 

- Socialna raven: družina, vrstniki. 

- Družbena raven: skupnost, šolska skupnost, kulturne norme, insitucionalna in 

zunanja podpora. 
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Avtorja Ramovš (2007) poudarjata tri temeljne varovalne dejavnike: 

1. Primarna družina: urejeno sožitje, primerna razdelitev vlog, primerna 

komunikacija. 

2. Zdravo ravnotežje med uspešnim delom, ki vključuje delovne navade, 

sodelovanje z drugimi, in poglobljenim praznovanjem, ki vključuje duhovno 

poglabljanje, radostno, navdušujoče doživljanje samega sebe, drugih, sveta. 

3. Osebno stališče, da droge in alkohol škodujejo človeku. 

Razdelitev zajema široka področja, med katerimi lahko najdemo različne komponente, 

ki pa so pomembne pri upoštevanju varovalnih dejavnikov. 

Rugelj (2000) omenja bolj specifične komponente varovalnih dejavnikov. Med njih šteje 

zdravo in stabilno družino, pozitivne starševske vzore, primerne vzgojno-izobraževalne 

programe, stališča in navade šolskega, delovnega in drugega okolja, kateremu 

uporabnik drog pripada. 

 

Med pomembne varovalne dejavnike se uvršča vrstniška družba, ki je usmerjena v 

zdrav stil življenja. Ti mladi se namreč družijo zaradi pogovora in različnih dejavnosti, ki 

pa zahtevajo treznost. Različne dejavnosti in dogajanja v vrstniških družbah ter zdrava 

življenjska usmerjenost ožjih in širših prijateljev je odločilen varovalni dejavnik pred 

uporabo drog (Ramovš in Ramovš, 2011). 

Če govorimo o družbeni ravni, pa med varovalne dejavnike štejemo politično 

zakonodajo in usmeritev. Ta je lahko uspešna le v primeru jasnega in doslednega 

izvajanja zakonodaje v praksi (Prav tam). 

2.1.3 Dejavniki tveganja 

Mladostnik se na vsakem koraku srečuje tudi z dejavniki tveganja, ki so ključni, ko 

govorimo o uporabi drog in alkohola med mladimi. Pomembno je namreč, da se 

dejavnikov zavedamo, saj lahko na ta način delujemo v smeri preprečevanja vpliva 

določenega tveganja. 
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Dejavniki tveganja niso vedno vzročno in neposredno povezani z enim samim 

neustreznim vedenjem. Povezave med posameznimi dejavniki tveganja so različne. 

Lahko so značilnosti, ki bi jih na prvi pogled ocenili kot razloge za uporabo drog in 

alkohola, pravzaprav njena posledica (Tomori, 2000). 

Najbolj pogosti dejavniki tveganja pri mladih so nizko samospoštovanje, slabo 

fizično/psihično stanje, slaba navezanost na družino, prijateljii (raven posameznika), 

seksualna/emocionalna zloraba (raven družine, socialna raven), slabe možnosti 

zaposlovanja in neprimeren javni prevoz (družbena raven) (Kolar, 2011). 

Med dejavniki tveganja za nastanek problematičnega uživanja drog Rugelj (2000) 

omenja razpad družine, neurejeno varstvo in vzgojo, depresivnost, čustveno 

nestabilnost, nizko samospoštovanje, manko ambicioznosti, pretirano odvisnost od ljudi 

in institucij ter dostopnost do drog.  

 

Pomemben dejavnik tveganja pri mladostnikih pa predstavljajo tudi vrstniki. Mladostniki, 

ki so v interakciji z vrstniki, ki uporabljajo drogo, se namreč učijo drug od drugega in 

sprejemajo vedenja, ki lahko spodbujajo uporabo drog in alkohola (Mason in Windle, 

2001, v Parsai, Voisine, Marsiglio, Kulis in Nieri, 2009). 

 

Avtorja Kastelic in Mikulan (1999) največji poudarek dajeta družini, ki je 

najpomembnejši preventivni steber za uporabo drog, saj je tam, kjer posamezniki živijo 

drug z drugim in ne drug mimo drugega, verjetnost zlorabe drog manjša. Hkrati pa 

opozarjata na dejstvo, da niti urejena družina in stabilen duševni razvoj ne zadostujeta, 

da mladostnik ne bi poskusil droge.  

Za razumevanje dejavnikov tveganja se lahko opremo na teorijo vseživljenjskega 

razvoja, ki se osredotoča na razvojne izzive in posameznikovo opremljenost za 

spoprijem s temi. Na začetku življenja je posameznik opremljen s potencialnimi viri, iz 

katerih črpa, ko se spoprijema z življenjskimi izzivi (Hendry in Kloep, 2002, v Sande, 

2004). Tveganje se pojavi takrat, ko je življenjska naloga tako zahtevna, da ˝izprazni˝ 

posameznikova sredstva za razrešitev in ga s tem naredi ranljivega za naslednje izzive 

(Sande, 2004). 
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2.1.3.1 Družina kot pomemben dejavnik tveganja 

Družina je naravna primarna skupina, v kateri je udeležen človek. Mladostnik jo 

potrebuje za socializacijo, razvijanje čustvenosti in oblikovanje vrednostnega sistema. 

Pri neustrezni čustvenosti, mladostnik lahko kaže neprilagojeno vedenje in asocialnost. 

Brez vrednot, ki jih družina privzgoji, pa lahko nastaja v mladostnikovem svetu praznina, 

ki jo skuša zapolniti z raznimi oblikami zasvojenosti kot nadomestki za svet vrednot 

(Gerič in Horvat, 2000). 

Velik del mladostnikovega odraščanja predstavlja družina, v kateri bi mladostnik moral 

imeti občutek ljubezni in varnosti. Pri tem je zelo pomemben tudi odnos družine do 

alkohola in prepovedanih drog. Starši oziroma pomembni drugi so mladostniku zgled in 

tvorijo okolje, v katerem mladostnik gradi svojo osebnost in v katerem se odloča 

njegova življenjska usoda. Avtor Ziherl (1995), ki zagovarja to stališče, omenja dve 

skrajnosti negativnega vpliva na mladostnika. Torej, če je v družini prisotna odvisnost 

od alkohola oziroma na drugi strani popolno zavračanje vsakršnega pitja alkohola. 

 

Če starši ne spremljajo svojega mladostnika v vsakdanjih aktivnostih oziroma so v 

njegovo življenje vključeni pasivno, to lahko privede do neustreznega in neprilagojenega 

vedenja mladostnika. Če pa so starši aktivno vključeni v življenje mladostnika, imajo 

nadzor nad njim, postavljajo ustrezne meje in norme vedenja, se tveganje za uporabo 

drog zmanjša, a ne popolnoma izključi (Chassin, Pillow, Curran, Molina in Barrera, 

1993, v Parsai, Voisine, Marsiglio, Kulis in Nieri, 2009).  

 

Večina mladostnikov, napotenih v vzgojni zavod, doma nima urejenih odnosov in se tam 

srečuje z neprijetnimi situacijami, v katere so lahko vključene tudi droge in alkohol. Če 

imajo starši težave z uporabo drog in alkohola, je to lahko dejavnik tveganja, ki močno 

vpliva na mladostnika (Hočevar, 1998). 

2.2 Vzgojni zavod 

Vzgojni zavod je institucija, ki sprejema otroke in mladostnike s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami oziroma mladostnike s težavami v socialni integraciji in izvaja 

internatsko obliko vzgojnega programa (Rome in Meško, 2004).  
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Že po oznaki ˝težave v socialni integraciji ˝ lahko sklepamo, da ima omenjena 

populacija težave s prilagajanjem na okolico, konformnim vedenjem in sprejemanjem 

moralnih mej.  

 

Bečaj (1989, v Zalokar, 2004) omenja značilnosti, ki jih srečujemo pri otrocih in 

mladostnikih s težavami v socialni integraciji. To so nizka delovna učinkovitost, 

pomanjkanje aktivnih interesov, pomanjkanje delovnih navad, pomanjkanje stikov z 

normalnimi vrstniki, izločenost iz socialnega okolja, pomanjkanje pozitivnega 

čustvenega stika z odraslimi.  

 

Vzgojno-izobraževalni zavod skuša biti v pomoč mladostnikom, ki imajo težave z 

disocialnim vedenjem, a mladostnik se pogosto upira avtoritetam in tudi v zavodu išče 

nadomestne zadovoljitve za njegovo stisko (pretirano masturbiranje, opijanje z 

alkoholom, strastno kajenje, uporaba prepovedanih drog, pobegi, agresivnost), saj se ta 

lahko s prihodom v zavod bodisi poveča bodisi zmanjša (Skalar, 1982, v Zalokar, 2004).  

 

Vzgojni zavodi so posredna oblika socialne integracije, saj so mladostniki izločeni iz 

domačega okolja in jim je s posebnimi strokovnimi metodami omogočena socialna 

reintegracija. Integracija, ki bi potekala v domačem okolju, žal ni vedno mogoča 

(Krajnčan, 2006). 

2.2.1 Totalna institucija 

Institucija pomeni v vsakdanjem pomenu uporabe kraj, kjer potekajo določene vrste 

dejavnosti in so prav zaradi celostnega sprejetja posameznika ˝totalne˝. Totalnost 

zajema tudi ovire, ki jih ustanova postavi med sabo in zunanjim svetom, saj je navadno 

fizično oddaljena od zunanjega sveta. Razlikuje se po delovanju od normalnega, 

vsakdanjega živjenja (Flaker, 1998). 

Po Goffmanu (Flaker, 1998) so temeljne značilnosti totalnih ustanov naslednje: 

- Vsi vidiki življenja potekajo na istem kraju, pod isto oblastjo. 

- Vsaka faza dnevne aktivnosti poteka vpričo velikega števila drugih ljudi, ki so 

enako obravnavani in od katerih zahtevajo, da skupaj delajo isto stvar. 

- Za vsako dejavnost obstaja urnik. 
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- Razne vsiljene dejavnosti sestavljajo enotni racionalni načrt z namenom, da je 

zadovoljeno uradnim ciljem ustanove. 

V totalni ustanovi življenje po pravilih in zapovedih sega na vsa področja. Pogosto v 

začetnem obdobju totalne ustanove tudi prepovejo obiske in izhode, da se uporabnik 

lažje navadi na novo okolje in s tem tudi sprejme svojo novo vlogo. Pomemben okvir 

ustanovi daje tudi disciplinski sistem (Flaker, 1998): 

- Hišna pravila. 

- Majhno število jasno določenih nagrad in privilegijev, ki jih dobi v zameno za 

ubogljivost, velikokrat se kultura varovancev suče ravno okoli njih. 

- Kazen, ki se kaže predvsem v obliki odtegnitve privilegijev, posledica, ker 

varovanec ni upošteval navodil. 

2.2.3 Vzgojni zavod kot totalna institucija 

Vzgojni zavod ima po večini vse omenjene Goffmanove značilnosti. Mladostniki so 

vključeni v vzgojne skupine, ki potekajo v bivalnih prostorih v bližini šole in pod 

vodstvom vzgojitelja, nad katerim bdi ravnatelj. Vsaka faza dnevne aktivnosti poteka 

skupaj z ostalimi mladostniki, ki so obravnavani enako in je od njih zahtevano, da delajo 

isto stvar. Za vsak dan je namreč načrtovan urnik, struktura dneva in posamezne 

aktivnosti. Vzgojni zavodi imajo prav tako enotne racionalne cilje, ki so vsem vzgojno-

varstvenim ustanovam skupni (Skalar, 1995): 

- Vsakemu posamezniku zagotoviti primeren razvoj sposobnosti, ustvarjalnosti in 

specifične nadarjenosti. 

- Vzgoja in izobraževanje za odgovorno osebno in družabno življenje za skupinsko 

delo, sodelovanje, strpnost, humanost. 

- Vzgoja in izobraževanje za razvoj, prilagodljivost, iniciativnost in vedoželjnost. 

- Vzgoja in izobraževanje posameznika za vključitev v delo in nadaljne 

izobraževanje in izpopolnjevanje za poklic. 

- Vzgoja za razvoj ustvarjalnega in kritičnega mišljenja. 

 

Glavni cilj vzgojnega programa je uspešna ponovna vključitev mladostnika s čustvenimi 

in vedenjskimi težavami v normalno življenjsko sredino. Pri tem vzgojni zavodi sledijo: 

- preventivnim socialnovarstvenim in zdravstvenim ciljem, 
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- učno-vzgojnim ciljem, 

- kompenzacijskim ciljem in  

- osebnostno in socialno integrativnim ciljem (Vzgojni program, 2004). 

 

Vzgojni zavod ima tudi točno določena pravila in zapovedi na vseh življenskih področjih. 

Pravila veljajo pri vsakodnevnem prehranjevanju, jutranji osebni higieni, odhodu in 

prihodu iz šole, učnih urah, prostem času, večernem preživljanju časa, spanju. 

Pravila življenja in dela ustvarjajo možnost sožitja v vzgojni ustanovi, prispevajo k 

ustreznemu vedenju, pomagajo ohraniti standard, organizacijo in nepretrganost 

ustanove (Skalar, 1995). 

Zavodi se po večini poslužujejo tudi disciplinskega okvira, hišnega reda, sistema nagrad 

in kazni, okrog katerih se vrti vsakodnevna rutina. 

 Primer dveh točk iz hišnega reda (2012):  

- ˝Na zahtevo staršev strogo prepovedujemo izposojanje in menjavanje garderobe. 

Neupoštevanje tega dogovora pomeni kršitev pravil zavoda.˝ 

- ˝Dosledno bomo obravnavali namerno povzročeno škodo na inventarju zavoda. 

Vso škodo je potrebno poravnati z gotovino po dogovoru s starši. V kolikor škoda 

ni poravnana, mora učenec ostati v zavodu med vikendom in opraviti delovne 

zadolžitve.˝ 

 

Graja in kazen je v vzgojni ustanovi sredstvo za zaustavljanje, odvračanje in 

preprečevanje moralno problematičnega vedenja (Skalar, 1995). 

 

Avtor Dežman (2002) poudarja, da zavod še vedno je totalna institucija, a je daleč od 

idelanega tipa totalne institucije. Izpostavlja namreč ključne predpostavke, ki se od 

dejstva, da je zavod totalna institucija, oddaljujejo. To so na primer odnos vzgojiteljev 

oziroma osebja do mladostnikov, delo, ki ga mladostnik opravlja, je plačano, razlastitev 

vloge ni opazna. Opozarja pa tudi na dejstvo, da se osebje izogiba odtegnitvi 

privilegijev, pojavijo se tudi razlike pri odnosu osebja do same institucije. 
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Sicer se zavodi nagibajo k bolj humanim principom dela z mladostniki, a še vedno je 

opaziti posamezne komponente, ki otrokom in mladostnikom v vzgojnem zavodu niso 

blizu, in ne pripomorejo k spodbudnemu okolju, ki ga potrebujejo (Prav tam).  

Vzgojni zavodi, še bolj pa stanovanjske skupine, mladinska stanovanja itd., skušajo 

preseči klasične oblike dela z otroci in mladostniki. V ospredju je vodenje mladostnika v 

smeri sprejemanja odgovornosti za lastno življenje. Mladostnik je torej dejavnik in 

subjekt načrtovanja, odločanja in sodelovanja (Vzgojni program, 2004). 

Vključevanje mladostnikov in otrok je tudi cilj procesa dezinstitucionalizacije vzgojnih 

zavodov. Dezinstitucionalizacijo lahko razumemo kot odpravo delitve dela v organizaciji 

in fleksibilna pravila, ki jih soustvarjajo tako vzgojitelji kot mladostniki (Krajnčan, 2012). 

 

Vzgojni zavodi v Sloveniji so po večini že zamenjali neustrezne prostore v namenske 

zgradbe. Nekateri vzgojni zavodi so se preoblikovali v stanovanjske skupine, ki 

mladostniku ustvarjajo bolj primerno okolje za življenje. A kljub temu, da so se zgodile 

nekatere spremembe na področju prenove vzgojnih zavodov, se je na določeni točki 

proces dezinstitucionalizacije ustavil in lahko rečemo, da bi morali v prihodnje še bolj 

obravnavati potrebe mladostnikov (Prav tam). 

2.2.4 Mladostniki v vzgojnih zavodih 

Vzgojni zavod je za mladostnika novo okolje, kamor je premeščen iz prvotnega 

domačega okolja. V vzgojnem zavodu naleti na nove osebe, nova pravila in novo 

življenje, kot ga je bil vajen izven zavoda.  

 

Namestitev mladostnika v vzgojni zavod ni nikoli vesel dogodek za samega 

mladostnika, saj si bivanja v vzgojnem zavodu mladostnik ne izbere prostovoljno. Gre 

za neke vrste nemo sporočilo, ki govori, da je mladostnik nesposoben in družbeno 

nezaželen. Zanj je postopek nameščanja v vzgojni zavod stresen trenutek (Krajnčan, 

2006). 

 

 

 



 - 21 - 

 

Pri vpeljavi mladostnika v vsakdanje življenje v zavodu je pomembna njegova aktivna 

udeležba pri vsakodnevnih situacijah, ustvarjanju življenjskega prostora, razmer za delo 

in oblikovanju pravil, ki mladostnika obdajajo. S tem mladostnika vključimo v proces 

resocializacije, ki je ob njegovem soustvarjanju pogosto bolj uspešna (Skalar, 1995, v 

Zalokar, 2004).  

Ko mladostnik prispe v vzgojni zavod ima lahko težave pri prilagajanju na novo okolje. 

Težave se lahko pojavijo pri upoštevanju avtoritete, pravil in sprejemanju ostalih 

posameznikov, ki so nepoznani mladostniku, ki prispe v vzgojni zavod.  

Flaker (1998) po Goffmanu (1987) navaja štiri različne načine prilagajanja v totalni 

instituciji: 

• Situacijski umik: posamezniki umikajo pozornost vsemu, kar ne vpliva direktno na 

njih, minimalizirajo interakcije itd. 

• Drža nesprejemanja: očitno zavračanje sodelovanja z osebjem, ki pa želi streti ta 

upor. 

• Kolonizacija: najdejo dom zunaj doma – opredelijo to življenje lepše kot zunaj. 

• Konverzija: posameznik sprejme model gojenca, ki ga določa osebje.  

• ‘’Playing it cool’’: ohranjanje mirne krvi. 

Ni nujno, da posameznik prevzame eno vrsto prilagoditve, na svoj način lahko v 

različnih situacijah kaže mešanico vseh ali nekaterih prilagoditev. Ob prihodu v zavod je 

pogosto prisoten odpor do vsega in drža nesprejmanja.  

Goffmanove prilagoditve tako lahko prenesemo tudi na uporabo drog in alkohola v 

zavodih.  

 

Mladostnik se pred prihodom v zavod srečuje z dejavniki, ki mu zamajajo njegov 

psihosocialni status in nemalokrat zagreši tudi kaznivo dejanje. Kaže se povečana 

depresivnost, nezadovoljstvo, razdražljivost, agresivnost in pri iskanju nadomestkov je 

droga še bolj ˝primerna˝, saj hitro razblini vse stiske (Hočevar, 1998). 

 

 

 



 - 22 - 

 

Eden izmed problemov pri mladostnikih, ki bivajo v vzgojnem zavodu, je, da svoj prosti 

čas premalo načrtujejo in premalo razmišljajo o svojih ciljih. Mladostnik pa mora imeti 

svoj smisel, cilj, da zanj dela, živi in se uči. Vzgojitelj mora zato mladostniku ponuditi 

različne aktivnosti, ki vključujejo voljo, znanje, spretnosti. S tem omogočimo 

mladostniku zdrav socialni, telesni in psihični razvoj (Zorko, 2000).  

2.2.5 Uporaba drog in alkohola v vzgojnih zavodih 

V instituciji se lahko mladostnikova stiska poveča in kot prilagoditev na to lahko 

mladostnik prične oziroma še poveča uporabo drog in alkohola kot sredstva 

˝premagovanja˝ te stiske. 

Mladostniki živijo v skupinah in so vsakodnevno vpeti v skupinsko dogajanje in 

interakcije. Z drogo se psihično oddaljijo od vsakodnevnih interakcij, saj so obremenjeni 

z gostoto stanovalcev. Droga je tudi vrsta umika iz realnosti, ki jo ustvarja totalna 

ustanova. Problematični so predvsem mladostniki, ki ob prihodu v zavod uporabo droge 

povečajo in se približujejo odvisnosti (Dežman, 2005).  

Uporaba prepovedanih drog mladostnika je lahko neke vrste prilagoditev na umetno 

ustvarjeno okolje v zavodu. Pojavlja se kot sprejemanje kulture v zavodu ali pa kot odziv 

na pogoje bivanja v totalni ustanovi (Dežman, 2008). 

 

Povečana uporaba drog v vzgojnem zavodu je lahko tudi posledica pomanjkanja 

različnih oblik zabave oziroma možnosti za umik iz vsakdanje realnosti. Možnosti za 

kreativne in konstruktivne aktivnosti se razlikujejo od institucije do institucije, a bolj, ko je 

ta zaprtega tipa, bolj je rizična z vidika jemanja droge (Peršak, 2006). 

 

Kot pomemben dejavnik Hočevar (1998) opozori na realitvno ozek socialni prostor v 

zavodu, kjer imajo mladostniki omejeno svobodno preživljanje prostega časa. V takih 

situacijah se razvije iskanje nekontroliranih sprostitev, kjer je najenostavnejša uporaba 

droge. Na tem mestu pa avtor opozarja tudi na rizičen vrstniški vpliv v samih vzgojnih 

skupinah. 
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2.2.6 Vrstniški vpliv na uporabo drog in alkohola 

Mladostniku je v razvojnem obdobju odraščanja pomemben odnos z vrstniki. Vsak 

mladostnik se v skupine ne vključuje zlahka, saj ga pogosto prevzema občutek 

negotovosti, strahu, nesamozavesti. S temi predpostavkami se lahko vključi v skupino, 

kjer je droga glavni skupni interes in je vse ostalo manj pomembno. Tako mladostnika 

vrstniki tudi sprejmejo, saj so odnosi bolj površinski (Kastelic in Mikulan, 1999).  

˝Vrstniški dejavniki tveganja so na primer zgodnja vpeljava v uporabo drog s strani 

vrstnikov, uporaba drog v vrstniški skupini, primerjave med vrstniki˝ (Sande, 2004, str. 

36). 

 

Vrstniki in prijatelji mladostnika, ki uporabljajo drogo, lahko predstavljajo dejavnik 

tveganja mladostniku, predvsem v adolescenci. V tem obdobju vrstniki namreč 

posamezniku pomenijo vir druženja in tudi določeno stopnjo intimnosti (Buhrmester, 

1996, v Parsai, Voisine, Marsiglio, Kulis, Nieri, 2009). 

 

Vrstniški vpliv je splošen pojav in ni značilen samo za institucionalno okolje. Ima pa 

institucionalni vrstniški vpliv nekatere specifične lastnosti. 

Ker je vnos drog v zavod prepovedan, ga mladostniki prikrivajo. Mladostnik, ki uporablja 

droge, lahko to priskrbi tudi svojim prijateljem. Od tega ima lahko koristi. Mladostnik s 

tako vlogo med vrstniki pogosto uživa ugled, vendar je izpostavljen tudi različnim 

tveganjem (Rozman, 2004, v Dežman, 2008). 

2.3 Prisotnot alkohola, marihuane in drugih prepovedanih drog v 

vzgojnem zavodu 

Uporaba drog in alkohola je vezana na vsa okolja, nikakor ne smemo za pojav kriviti 

zavoda oziroma zmotno misliti, da se droge in alkohol pojavijo samo pri mladostnikih, ki 

bivajo v vzgojnih zavodih. Eksperimentiranje je del odraščanja (Kahan, 1994).  

Naloga odraslih je svetovati in razložiti posledice uporabe ter zagotoviti, da se 

radovednost in eksperimentiranje ne razvije v odvisnost, ki traja dlje časa.  
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2.3.1 Alkohol 

˝Čeprav je prodaja alkoholnih pijač za mladostnike pod 18 let v Sloveniji prepovedana, 

je kljub temu najpogostejša oblika uživanja drog ˝ (Kastelic in Mikulan, 1999, str.112).  

 

Družbena ideja je, da je ob praznikih ter svečanih priložnostih potreben alkohol, zato se 

ga veliko ljudi tudi poslužuje. Prav zaradi teh dejstev pa je tudi staršem veliko težje 

postaviti pravila, ki otrokom preprečujejo pitje alkohola (Ziherl, 1995). 

Redno in čezmerno pitje alkoholnih pijač se najlažje oblikuje s prevzemanjem družinskih 

vzorcev. Pitju naklonjeno socialno okolje, velika ponudba alkohola in lahka dostopnost 

pa oblikujejo pivske vrstniške družbe mladih. Omamljanje z alkoholom zapolnjuje 

brezciljnost mladih in pomeni umikanje iz realnosti v današnji nepredvidljivi družbi. S 

čezmernim pitjem alkohola pa pogosto sovpadajo tudi druge oblike omamljanja in 

zasvojenosti in druga socialna problematika, kot na primer neuspešno šolanje in 

neuspešno vključevanje v delo (Ramovš in Ramovš, 2007).  

 

Posameznik, ki za reševanje problemov, za odmik iz realnosti uporablja alkohol, se ob 

prihodu v zavod ne bo znašel drugače, kljub nadzoru osebja nad njegovim 

vsakodnevnim življenjem.  

Nekateri posamezniki do alkohola pridejo celo preko staršev in ga zlorabljajo skupaj z 

njimi. Tu se pojavi problem sodelovanja s starši, saj se starši sklicujejo na nemoč pri 

vzgoji, v vzgoji so malokrat sploh prisotni ali pa na drugi strani postavljajo previsoke 

zahteve (Kramarič, 2002).  

 

Mladostnik ob taki vzgoji težko najde drugo pot kot zlorabo alkohola in zato preprosto 

vidi v uporabi le pozitivne stvari. Zavedajo se sicer negativnih posledic, da povzročajo 

odvisnost, a ti pojmi so za njih abstraktni in umsko oddaljeni. 

Avtorica Kramarič (2002) navaja podatek, da otroci iz zavoda alkohol uporabljajo 

predvsem ob vikendih, ko se vračajo v svoje domače okolje, vendar ga skušajo vnesti 

tudi v zavod. Tu moramo opozoriti na minimalno prisotnost alkohola, saj ga mladostniki 

težko prinesejo v zavod. Na račun tega pa se lahko povečuje uporaba drugih, lažje 

prenosljivih drog. 
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Na tem mestu se lahko torej vprašamo, kako je z mladostniki, ki se pred vstopom v 

zavod poslužujejo izključno alkohola. Glede na to, da se v zavodu srečujejo tudi z 

drugimi drogami in z vrstniškim pritiskom glede uporabe drog, ne moremo izključiti 

možnosti za pričetek uporabe ali zlorabe različnih drog poleg alkohola. Vzgojni zavod je 

tako lahko institucija, ki za mladostnika predstavlja dejavnik tveganja, če osebje te 

težave ne zazna in poskuša preprečevati. 

2.3.2 Marihuana 

Dokaz, da je marihuana med mladostniki lahko dosegljiva, je poročilo o uporabi 

alkohola in drog v letu 2011, ki prikazuje visok odstotek (43–45 %) mladostnikov v 

Sloveniji, ki ocenjujejo, da je marihuana v njihovem okolju lahko dostopna. Sorazmerno 

s tem je torej tudi najpogostejša prepovedana droga, ki se je mladostniki poslužujejo 

(ESPAD, 2011). 

V zadnjem času je v Evropi vse bolj razpoložljiv proizvod, ki vsebuje sintetične 

kanabinoide, ki posnemajo učinke naravnih psihoaktivnih spojin, najdenih v konoplji. 

Proizvodi imajo zelo močne učinke, prisotni pa so skoraj v vseh Evropskih državah 

(EMCDDA, 2013). 

 

V vzgojnih zavodih je marihuana najbolj razširjena in opažena droga. Ravno zaradi vse 

pogostejšega uživanja, je tudi manj sankcionirana, saj ne pomeni tako velikega 

prekrška, temveč jo lahko že skoraj enačimo s cigareti (Dežman, 2008).  

 

Ostale droge, ki še spadajo v skupino prepovedanih drog, sem združila v eno skupino, 

saj v vzgojnih zavodih niso prisotne v velikih količinah oziroma sploh niso. Imajo tudi 

večji vpliv na vedenje, kar je lahko razlog, da posamezniki, ki bivajo v vzgojnih zavodih, 

skušajo biti previdnejši pri vnosu in uporabi. 
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2.3.3 Druge prepovedane droge: Ecstasy, psihadelične gobe, kokain, 

amfetamini, LSD, heroin, ketamin, nove sintetične droge 

Naštete droge se razlikujejo tako po svoji fizični obliki kot po učinkih delovanja. Vsem pa 

je skupno, da posameznik spremeni svoje vedenje in doživlja spremembo v psihičnem 

in fizičnem delovanju. 

 

V Evropskem prostoru se vse bolj pojavljajo nove sintetične droge, ki pa niso 

nadzorovane s strani zakona. Med letom 2012 je Evropski sistem za zgodnje 

opozarjanje o drogah poročal o 73 novih sintetičnih drogah (EMCDDA, 2013). 

 

Prepovedane droge se med bivanjem v vzgojnem zavodu redko pojavljajo, saj jih 

mladostniki uporabljajo predvsem čez vikend, ko bivajo doma. Tako uporabo drog lahko 

označimo tudi kot rekreativno uporabo, saj uporaba med vikendom omogoča 

razmeroma neboleč prehod v naslednji teden. Mladostniki, ki drogo uporabljajo 

predvsem za vikend, še niso popolnoma odvisni od drog (Calafat in drugi, 1999, v 

Sande, 2004). 

 

Med bivanjem v vzgojnem zavodu čez teden pa Dežman (2008) omenja stigmatizacijo 

odvisnih od heroina s strani drugih stanovalcev. Osebje lahko tak odnos spodbuja 

oziroma zavira. Osebje je lahko torej pomemben dejavnik, saj s svojim odnosom do 

uporabnikov drog vpliva tudi na odnos ostalih mladostnikov. Odvisnost se povezuje z 

uživanjem heroina, kar zaznavajo tudi mladostniki. Ta vpliva na položaj mladostnika v 

zavodu, saj ta ni v skladu s kulturo rekreativnega uživanja drog.  

 

Uživanje prepovedanih drog v zavodu je specifično predvsem zaradi dejavnosti, ki jo 

spremljajo. Kot smo že prej omenjali, v zavodu veljajo določena pravila, nadzor in sklop 

nagrajevanja in kaznovanja. Mladostniki zaradi stalnega nadzora drogo prikrivajo, kar je 

pravzaprav v prostislovju s tem, da osebje ve, kateri mladostniki imajo težave z drogo 

(Dežman, 2005).  
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2.4 Ukrepi glede uporabe drog in alkohola med mladimi  

Preventivo na področju uporabe drog je mogoče razdeliti na različne ravni. Preventiva 

lahko z neprimernimi pristopi spodbudi vedenje, ki se ga v osnovi želi preprečiti. Za 

posameznike, pri katerih je zaznano povečano tveganje za razvoj zasvojenosti, je 

primerna tako imenovana indicirana preventiva. To pomeni, da je poudarek na 

individualni obravnavi posameznika in tesnem sodelovanju med različnimi strokami 

(Uradni list, 2014). 

V Sloveniji imamo razvitih nekaj programov, ki delujejo na področju zdravljenja 

odvisnosti od prepovedanih drog. To so na primer nekatere nevladne organizacije, ki 

izvajajo terapevtske programe, skupnosti, komune (Up, društvo Projekt Človek, zavod 

Pelikan Karitas, Reto centri), programi zmanjševanja škode (Stigma) in programi med 

visokim in nizkim pragom (Svit Koper). Med vladnimi organizacijami pa so to na primer 

Detoks, različni prgrami v psihiatričnih bolnišnicah in vladne službe na področju 

socialnega varstva in zaposlovanja (Kvaternik, Grebenc in Rihter, 2008). 

Na področju zmanjševanja škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi pa deluje 

organizacija DrogArt. 

 

Kljub temu, da je v Sloveniji razvitih kar nekaj programov, pa še vedno primankujejo 

pristopi selektivne in indicirane preventive, torej za rizične otroke in mladostnike, 

specializirani za uporabo drog in alkohola (Bajt, 2013). 

 

Prenehanje z uporabo drog ni proces, ki bi se zgodil čez noč in prav tako za 

zasvojenega mladostnika ni enostavna stvar. Kot sem nakazala že v prvem poglavju, 

imajo mladi v svojem razvojnem obdobju adolescence pred sabo razrešitev nalog, ki jih 

bodo zaznamovale za celo življenje.  

 

Po principu javne in strokovne pomoči za samopomoč morata država in stroka poskrbeti 

za oblikovanje in širitev možnosti za vključevanje otrok in mladine v dobre vrstniške 

družbe v krajevnem obdobju. Pri tem je pomembno uspešno delovanje mladinskih 

centrov in programov, ki mlade spodbujajo k treznem razvedrilu, športu, kulturi in 

drugim dejavnostim (Ramovš in Ramovš, 2007). 
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Hočevar (2001) opozori na preventivo, ki ni usmerjena le v popolno abstinenco, temveč 

tudi k zmanjševanju škodljivih posledic droge. V šolskem prostoru se tako oblikujeta dve 

paradigmi: zmanjševanje povpraševanja in zmanjševanje škode. Pri prvem je cilj 

popolna abstinenca, pri drugem pa poleg abstinence tudi zmanjševanje motivacije za 

uživanje drog.  

 

Tudi v drugih zaprtih institucijah lahko pri uporabnikih dosežemo večji uspeh, če 

stremimo k zmanjševanju škode na področju uporabe drog in alkohola. 

Podoben način uporabljajo v zaporih pri uporabnikih drog, kjer se poslužujejo strategije, 

ki vključuje medicinsko podporo, vzgojni program, motivacijski proces ter psihosocialno 

podporo, ki stremi k preoblikovanju zapornikovega načina življenja iz pasivnega v 

aktivno (EMCDDA, 2012).  

 

Dežman (2004) predlaga psihosocialni pristop, ki vsebuje različne tehnike, kot na primer 

trening odpornosti na negativne vplive okolja, psihološko inokulacijo in trening socialnih 

spretnosti. Ta pristop bi kot preventiva deloval tudi v vzgojnih zavodih. 

2.5 Ukrepi v vzgojnih zavodih 

Kdorkoli dela z otroci ali mladostniki, mora biti pripravljen na morebitne nevarnosti, ki 

mladostnika obdajajo, in prepoznati probleme, poleg tega pa mora v skladu s tem 

poznati tudi vire, ki lahko mladostniku zagotovijo podporo, pomoč, če osebje samo tega 

ne zmore (Kahan, 1994). 

 

Zavodi se različno odzovejo na uporabo drog v sami instituciji. Nekateri si zatiskajo oči, 

drugi iščejo zunanje strokovne delavce. Dejstvo je, da okvirni vzgojni program ne 

vsebuje preventivnega delovanja ali ravnanja s pojavom uživanja prepovedanih drog. 

Tako se vzgojitelji, vsakodnevno vključeni v mladostnikovo vzgojo v vzgojnem zavodu, 

znajdejo brez moči, strategij in pogosto se zgodi, da ta problem ostane na točki 

nerešljivosti (Dežman, 2004).  
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V praksi je obravnava mladostnikov, ki se poslužujejo drog in alkohola, zelo omejena, 

zavodi so namreč nemočni, saj jim primankuje strokovnega kadra in primernih prostorov 

za obravnavo (Kramarič, 1999). 

 

Zavodi lahko zmanjšujejo dostop do drog z vsakotedenskim pregledovanjem osebnih 

stvari mladostnika, ki se vrača v zavod. A ta strategija je v veliki meri neuspešna, saj 

mladostniki najdejo mnogo različnih načinov prikritega vnosa.  

Tu lahko vzgojni zavod primerjamo z zaporom, kjer zaporniki drogo skrivajo med 

oblačili, jo pustijo za ograjo in kasneje vzamejo, jo skrijejo v hrano, najbolj pogosto pa je 

prikrivanje ob telesu, saj to otežuje odkritje že z vidika človeškega poseganja v intimo 

(EMCDDA, 2012).  

Podobnih načinov se torej poslužujejo tudi mladostniki v vzgojnih zavodih. 

V institucijah, kot je zapor, se osebje za zapornike, ki so aktivno vključeni v program 

odvisnosti od prepovedanih drog, poslužuje tudi urinskih testov,. V letu 2011 je bilo med 

zaporniki opravljenih 3774 urinskih testov (Prav tam).  

Urinski test je nekakšen pregled oziroma kontrola nad stanjem jemanja drog in tudi v 

zavodih se pojavlja motiviranje mladostnikov z občasnimi testiranji, kjer mladostnik 

lahko kontrolira sebe in dokaže osebju, da zmore zdržati abstinenco.  

2.5.1 Storitve na področju zmanjševanja uporabe drog in alkohola v 

vzgojnih zavodih 

Avtorica Kramarič (1999) predlaga ustanovitev edukacijske skupine oziroma 

vzpostavitev stanovanjske skupine s programom obravnave mladostnikov brez drog. 

Kot nujen preventivni program pa omenja program, ki bo zajel vse mladostnike in se bo 

izvajal vse leto.  

Hočevar (1998) v svojem članku o reševanju problema zlorabe drog v vzgojnem zavodu 

opiše sekvenčni model, ki zajema vzgojno, medicinsko in zakonodajno področje, ki se 

med seboj prepletajo. Na vzgojnem področju je poudarek na pogojih in dejavnostih, s 

katerimi postanejo mladostniki socialno bolj občutljivejši ter nadomeščajo čustvene 

primankljaje. Sem spadajo tudi individualni preventivni programi, ambulantne obravnave 

in terapevtska skupina z namenom prepoznavanja in zavedanja problema odvisnosti od 

drog pri mladostnikih.  
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Na medicinsko področje spada reševanje akutnih problemov, urinski testi in 

detoksitacija. Na pravnem področju pa je pomembno to, da delavci, ki vstopajo v 

terapevtsko razmerje z mladostnikom, niso dolžni sprožiti kazenskega pregona in do 

tega tudi nimajo pravice. 

Problem se pojavi pri posameznikih, ki ne želijo pomoči in jo tudi odkrito zavračajo. 

Hkrati pogosto zavračajo tudi samo bivanje v vzgojnem zavodu, ki temelji na 

neprostovoljnosti. V takih primerih se moramo vprašati o smiselnosti njegovega bivanja 

v taki instituciji in razmisliti o možnostih, ki bi bile bolj uspešne (Dežman, 2005).  

Težavo o nemotiviranosti za prenehanje uporabe drog lahko spodbujajo tudi starši, ki so 

bodisi nevključeni v proces vzgoje otroka ali pa ga pretirano zagovarjajo pri njegovem 

početju in krivdo prevalijo nase (Kastelic in Mikulan, 1999).  

 

Vse breme torej velikokrat pade na vzgojni zavod, v katerem biva mladostnik, ki pa ne 

razvija programov za take vrste uporabnikov. Posledica je lahko tudi premestitev v drug 

vzgojni zavod ali pa se mladostnika preprosto vrne v domače okolje. Ta ravnanja so po 

večini neuspešna in nekoristna ali celo škodljiva za mladostnika (Dežman, 2005).  

 

Pri odnosu z mladostnikom je najbolj pomembna komunikacija in sporazumevanje. Če 

tega mladostnik v svojem primarnem okolju ni prejemal, bo imel težave tudi v kasnejših 

situacijah in odnosih. Tako ima vzgojitelj pri omenjenih mladostnikih težko nalogo, saj 

skuša z njim vzpostaviti korekten odnos, ki bo temeljil na zaupanju, spoštovanju in bo 

omogočil svetovanje o mladostnikovem življenju.  

Ustrezna, raznovrstna in prijazna komunikacija z mladostniki posredno ali neposredno 

blaži stresni vsakdan in usmerjanje v ustrezno izbirno, obvezno ali vodeno športno, 

kulturno delovanje (Sadovnik, 2005–2006). 

Kot ukrep avtorica Kramarič (2002) predlaga nadgradnjo razgovora v obliki delavnic. Te 

naj bi temeljile na vzporednih aktivnostih, ki so različne in prilagojene mladostnikom. 

Šele iz teh sledi pogovor, ki se nanaša na tematiko drog, njihovo ekperimentiranje in 

težave, ki se jim pojavljajo. S pomočjo delavnic vzgojitelj pridobi določeno zaupanje, 

mladostnikom da občutek sprejetosti, zato so tudi bolj dovzetni za sprejemanje mnenj iz 

strani osebja.  
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3. ZAKLJUČEK TEORETIČNEGA DELA 

Droge in alkohol lahko najdemo praktično v vsaki instituciji in vzgojni zavod tu ni izjema. 

Kljub temu, da se v splošni javnosti veliko govori o problemu drog in alkohola med 

mladimi, je tu premalo poudarka na ranljivi populaciji, ki biva v vzgojnih zavodih.  

 

Mladostnikom, ki pridejo v vzgojni zavod in so slabo opremeljeni z varovalnimi dejavniki, 

zavod lahko pomaga pri grajenju le teh, po drugi strani pa je zavod lahko tudi dejavnik 

tveganja. Predvsem se pri večini mladostnikov kaže šibek dejavnik domačega okolja 

oziroma primarne družine, ki mladostnika čustveno in socialno ne opremi dovolj. 

Vzgojni zavod ima določene specifike, zato moramo upoštevati določene posebnosti pri 

uporabi drog in alkohola v omenjeni instituciji. Zavod še vedno omejujejo pravila, kazni 

in določena struktura dneva, kar vpliva na odnos mladostnikov do uporabe in vpliva na 

razloge za poseganje po drogi. 

Lahko rečem, da je uporaba drog in alkohola v vzgojnih zavodih problematična 

predvsem zaradi združitve večih vrstnikov na enem mestu in posledično povečanega 

vrstniškega vpliva. Poleg tega se kaže v zavodu nemotiviranost za vsakdanje aktivnosti 

in tako tudi nemotiviranost za prenehanje z uporabo droge, saj mladostniku ta nudi 

lajšanje stiske, psihično oddaljitev in preganjanje dolgčasa.  

Vzgojni zavodi se problematike drog lotevajo na različne načine. Kljub temu, da zavodi 

še nimajo izdelanih programov, ki bi vključevali obravnavo mladostnikov, ki uporabljajo 

droge, pa so v zadnjem obdobju nekateri zavodi začeli v letni delovni načrt vključevati 

tudi delo na področju drog in alkohola. Primer tega je letni delovni načrt VIZ Logatec: 

˝V tem času bi bilo potrebno permanentno izobraževat kader na področju 

prepoznavanja novih drog, ki se pojavljajo, njihovih učinkih in o znakih za 

prepoznavanje uživanja teh drog˝ (Bogataj, 2013, str. 3). 

Pomembno je, da se zavodi ob strokovnem kadru, ki ima tudi ustrezna znanja na 

področju uporabe drog in alkohola, poslužujejo različnih metod in ukrepov glede 

uporabe drog in alkohola med mladostniki. Metode je treba načrtovati in jih ciljno 

izvajati, pri tem pa je potrebna zadostna potrpežljivost, saj rezultatov ne moremo 

pričakovati čez noč. 
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4. EMPIRIČNI DEL 

4.1 Namen raziskave 

 

Namen raziskave je raziskati značilnosti uporabe drog in alkohola v vzgojnih zavodih, 

pri čemer sem se osredotočila na mladostnike, ki bivajo v srednješolskih vzgojnih 

zavodih v Sloveniji. 

Zanimal me je predvsem odnos mladostnikov do uporabe drog in alkohola, pri tem pa 

sem se osredotočila tudi na njihovo poznavanje različnih drog.  

Raziskovala sem značilnosti uporabe drog v vzgojnih zavodih, pri čemer sem se 

usmerila predvsem na to, katere droge se pojavljajo v vzgojnem zavodu, kako pogosto 

in kdaj se pojavljajo, kakšen je način uporabe, kje se uporablja in kje jo mladostniki 

pridobijo.  

Zanimalo me je, katere dejavnike tveganja v vzgojnih zavodih mladostniki po njihovi 

oceni zaznavajo. Pri tem sem se osredotočila na glavne razloge za uporabo drog v 

vzgojnem zavodu.  

Najprej sem opravila pogovor s svetovalno službo in nato z mladostniki, zanimali pa so 

me predvsem ukrepi glede uporabe drog v vzgojnih zavodih, ki jih mladostniki 

zaznavajo. S tem povezano pa me je zanimalo tudi mnenje mladostnikov o pomoči, ki jo 

v vzgojnem zavodu dobivajo na področju zmanjševanja uporabe drog in alkohola in 

katere storitve bi še potrebovali.  

Namen je bil tudi raziskati težave in strahove, ki jih mladostniki, ki se poslužujejo drog in 

alkohola čutijo v vzgojnem zavodu. 

4.2 Cilji raziskave 

1. Ugotoviti, kakšne so značilnosti uporabe drog in alkohola v vzgojnih zavodih. 

2. Ugotoviti, kakšni so dejavniki tveganja v vzgojnem zavodu, ki vplivajo na uporabo 

drog in alkohola pri mladostnikih v vzgojnem zavodu. 

3. Ugotoviti, s kakšnimi težavami se soočajo mladostniki, ki uporabljajo droge in 

alkohol v vzgojnih zavodih. 
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4. Ugotoviti, katere storitve in pomoč bi mladostniki, ki v vzgojnem zavodu 

uporabljajo droge in alkohol, potrebovali. 

5. METODOLOGIJA 

5.1 Vrsta raziskave 

Za raziskovanje sem uporabila kvalitativno raziskavo, saj sem tako lahko pridobila bolj 

poglobljen pregled nad problematiko, ki jo želim raziskovati. Prav tako sem na ta način 

imela priložnost doživeti situacijo in vzpostaviti odnos z intervjuvanci, kar se mi zdi 

pomembno pri tako občutljivih temah, kot je ta, ki jo želim raziskati.  

 

Moja raziskovalna vprašanja so bila naslednja: 

 

Raziskovalno vprašanje 1: Kakšne so značilnosti uporabe drog in alkohola v vzgojnem 

zavodu? 

Vsaka institucija oblikuje svojo kulturo delovanja in pojavov v njej. To velja tudi za 

uporabo drog in alkohola med mladostniki, ki bivajo v vzgojnih zavodih. Zanimalo me je 

predvsem, katere droge se pojavljajo v vzgojnih zavodih, na kakšen način se je 

mladostniki poslužujejo, pogostost, kraj in čas uporabe ter kakšen je odnos 

mladostnikov do uporabe drog. 

Raziskovalno vprašanje 2: Katera tveganja mladostniki zaznavajo pri uporabi drog in 

alkohola v vzgojnem zavodu? 

Med bivanjem mladostnika v vzgojnem zavodu se pojavljajo različna tveganja, ki lahko 

vplivajo na povečanje uporabe drog in alkohola. Na tem mestu so me zanimali 

predvsem razlogi mladostnikov za uporabo drog v vzgojnem zavodu. 

Raziskovalno vprašanje 3: Katere ukrepe zaznajo mladostniki na področju uporabe 

drog in alkohola v vzgojnem zavodu? 

Vzgojni zavod izvaja določene ukrepe glede uporabe drog in alkohola, s katerimi želijo 

zmanjševati uporabo drog med mladostniki. Zanimalo me je, katere ukrepe mladostniki 

na področju uporabe drog zaznavajo iz strani osebja. 
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Raziskovalno vprašanje 4: Katere storitve in pomoč bi mladostniki, ki uporabljajo 

droge in alkohol v vzgojnem zavodu, potrebovali?  

Mladostniki imajo svoje potrebe, ki jih mora vzgojni zavod upoštevati pri izvajanju 

storitev in pomoči na področju uporabe drog in alkohola. Zanimalo me je, katere potrebe 

mladostniki izpostavljajo, in kakšne oblike pomoči si želijo. 

5.2 Vzorec in postopek izbire 

Moj vzorec predstavljajo tri fokusne skupine mladostnikov iz treh različnih 

srednješolskih vzgojnih zavodov v Sloveniji, ki sem jih izbrala predvsem zaradi 

razširjenega pojava moje obravnavane tematike med tovrstno populacijo. Ti zavodi so 

Vzgojno izobraževalni zavod Višnja Gora, Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec in 

Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru. Fokusne skupine so sestavljene iz 5–6 

mladostnikov. Dva zavoda sta bila pripravljena sodelovati, medtem ko je eden zavrnil 

mojo prošnjo.  

Moj pogoj za raziskavo je bila starost od 15–20 let, zaradi boljše primerljivosti skupin 

sem izbrala samo fante, zaradi občutljivosti teme pa je pogoj bilo tudi prostovoljno 

sodelovanje.V enem zavodu je fokusna skupina vključevala 6 mladostnikov, v drugem 

pa je vključevala 5 mladostnikov. Vsi mladostniki so bili v času raziskave v zavodu 

približno 1–3 leta in so imeli različne izkušnje glede uporabe drog in alkohola.  

Pred izvedbo intervjujev sem opravila pogovor s svetovalno službo, pri kateri sem želela 

izvedeti, kako oni zaznavajo stanje na področju drog in alkohola v vzgojnem zavodu, 

kakšne imajo ukrepe, kje zaznavajo težave in kakšne storitve ponujajo mladostnikom.  

Kot dodatek k moji raziskavi pa sem opravila intervju tudi z vodjo svetovalnice v 

organizaciji DrogArt, ki sodeluje z vzgojnimi zavodi na področju uporabe drog in 

neposredno nudi storitve ter pomoč mladostnikom, ki bivajo v njem. Namen intervjuja je 

bilo ugotoviti storitve, ki jih organizacija nudi mladostnikom, ter ugotoviti, kako 

organizacija ocenjuje stanje na področju uporabe drog in alkohola v vzgojnih zavodih. 

Na podlagi tega pogovora sem lahko tudi povezovala potrebo po pomoči s strani 

mladostnikov, s storitvami, ki jih nudi organizacija. 
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5.3 Raziskovalni instrument in postopek zbiranja podatkov 

V raziskavi sem uporabila polstrukturiran vprašalnik odprtega tipa in seznam tem, o 

katerih sem želela govoriti in na katere želim odgovore. Vprašalnik je bil sestavljen iz 25 

vprašanj. Intervjuja s fokusnima skupinama sta bila izvedena v učilnici posameznega 

vzgojnega zavoda, intervju z vodjo svetovalnice pa na sedežu organizacije Drogart. 

Moj postopek izbire se je pričel s klicem v posamezni vzgojni zavod, kjer sem se z 

dvema ravnateljema lahko dogovorila za sestanek, medtem ko je tretji zavrnil mojo 

prošnjo. Sledil je sestanek v svetovalni službi zavoda, kjer sem se dogovorila za datum, 

izvedbo in srečanje z mladostniki.  

5.4 Izvedba intervjujev 

Intervjuje sem izvajala v učilnicah šole zavoda. Intervju sem snemala z osebnim 

mobilnim telefonom in sodelujočim tudi zagotovila popolno anonimnost sodelovanja.V 

uvodu sem mladostnikom razložila pravila, navodila in jasen namen. Poskrbela sem tudi 

za pijačo in prigrizek, da je bilo vzdušje bolj sproščeno. Na koncu pa je vsak od 

sodelujočih dobil tudi nagrado v obliki čokolade.  

Pogovor je nekje tekel bolj gladko kot drugje. Mladostniki so bili sprva zadržani in niso 

želeli na široko odgovarjati. Morala sem jih kar spodbujati in usmerjati. Pri vodenju sem 

včasih postala zmedena, ampak v večini so mladostniki razumeli moja vprašanja in 

temo. Včasih smo v pogovoru izgubili rdečo nit in zašli iz tematike, a sem uspela 

pogovor speljati v smer mojega raziskovanja.  

Ob začetku intervjuja sem z mladostniki izvedla uvodno igro z žogo, kjer je vsak, ki je 

dobil žogo povedal asociacijo na besedo droge. Krog smo ponavljali toliko časa, dokler 

so mladostniki govorili. Namen igre je bilo sprostiti vzdušje, prebiti led med nami in 

začeti govoriti o občutljivi temi. Idejo za izvedbo igre sem dobila iz raziskave Pogovorov 

z mladostniki o drogah leta 2003, ki jo je izvajala socialna pedagoginja Purkart Barbara 

(Purkart, 2003). 
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5.5 Obdelava intervjujev 

Ko so bili intervjuji opravljeni, je sledil dobeseden prepis intervjuja. Pri tem sem 

mladostnike ločila z oznakami M1–6, da so bili posamezni odgovori bolj razvidni. Nato 

sem se lotila analize intervjuja s standardnim postopkom kodiranja. Celoten intervju 

sem prenesla v prvi stolpec v tabeli in nato v drugi stolpec izpisala pomembne podatke. 

To so bile kode 1. reda. Temu je sledilo kodiranje 2. reda, kjer sem kodam 1. reda 

pripisala nadpomenke. V zadnjem stolpcu sem kode 2. reda združevala v kategorije, ki 

sem jih združila v pomembna tematska področja, ki se povezujejo z raziskovalnimi 

vprašanji. 

Tematska področja so naslednja: 

- Odnos mladostnikov do uporabe drog in alkohola. 

- Značilnosti uporabe drog v vzgojnem zavodu. 

- Dejavniki tveganja. 

- Težave, ki jih mladostniki zaznavajo v vzgojnem zavodu glede uporabe drog in 

alkohola. 

- Ukrepi vzgojnega zavoda glede uporabe drog in alkohola. 

- Pomoč, ki jo mladostniki dobivajo in ki bi jo po njihovem mnenju še potrebovali 

na področju uporabe drog in alkohola. 

- Nove sintetične droge. 

6. REZULTATI 

6.1 Odnos mladostnikov do uporabe drog in alkohola 

Pri obeh fokusnih skupinah se je z uvodno igro pričelo predvsem naštevanje različnih 

vrst drog in alkohola, kjer je razvidno, da mladostniki poznajo različne vrste tako 

prepovedanih kot dovoljenih drog. 
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M1 Heroin. 

M2: MDMA. 

M3: Ekstazi. 

M4: Kokain. 

M5: Alkohol. 

M6: Speed. 

M1: Pivo. 

 M2: Jack Daniels. 

M3: Trava. 

M4: Sladoled. 

M5: Kokain. 

Pri intervjuvancih je mogoče opaziti, da nekateri bolj poznajo področje drog, kar tudi 

poudarijo z omenjenimi podrobnostmi: »Slovenija ima 165 drog, prepovedanih.« 

Nekateri pa že na začetku dajo vedeti, da se ne spoznajo na droge oziroma ne želijo 

izpostavljati sebe kot poznavalca drog: »Ne vem, jaz se ne spoznam v droge.« /.../ »Jaz 

poznam učinek.« /.../ »Ja ne vem, ne poznam, ne ukvarjam se s tem, sam vem no zto k 

... neki sm slišu da nimaš problemov, če ti najdejo to.«:  

Mladostniki imajo do dovoljenih drog večinoma pozitiven odnos: »Ja, da so vredu ne.« 

/.../ »So legalizirane.« /.../ »Čike kadimo vsi, ane ... pač čiki, to je neki normalnega.« 

Zaznano pa je, da zagovarjajo stališče, da je vse treba uporabljati v pravi meri: »V 

prevelikih količinah zna škodovat. V zmernih količinah je kul.« /.../ »Valda, degustacija je 

kul, vse kar je več kot degustacija, je narobe.« /.../ »Zdrou glih ni, tko za ob posebnih 

priložnostih ga pa uhka en kozarček spiješ.« 
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Pri razmišljanju o prepovedanih drogah pa prevladuje govor o marihuani, ki jo 

mladostniki postavljajo v ospredje in zagovarjajo njeno uporabo pred dovoljenimi 

drogami: »Ja, samo če tak gledamo, so legalizirane droge bolj škodljive kot 

nelegalizirane« /.../ »[...]...ubistvu trava je manj škodljiva kot pa alkohol, če tak 

pogledamo.«... »To (cigareti) bolj škodujejo kot trava« /.../ »Pri čikih je rak, trava pa 

zdravi v določeni meri.« 

Osebne izkušnje mladostnikov na področju drog in alkohola so med seboj različne. 

Večina jih ima izkušnje z alkoholom in travo: »Probu sm že travo, alkohol.« /.../ »Travo 

sem že probou pa alkohol, sam alkohol je bolj pogost kot trava.« Med izjavami pa se 

pojavljajo tudi druge droge in izkušnje z njimi: »Js sm probu travo, alkohol, gobice, 

speed, kokain, ekstazi, MDMA, sam to nism vedu, s plinom sm se ga enkrat zadeu.« 

/.../ »Js itak nisem tak posegou, večino sem naredu pa prodau.« 

6.2 Značilnosti uporabe drog v vzgojnem zavodu 

Mladostniki so v intervjujih govorili o prisotnosti posameznih drog v zavodu in pri tem 

sem zaznala, da je uporaba trave poleg cigaret že nekaj vsakdanjega in običaj v 

vzgojnem zavodu: »Prva je trava, tega je največ v zavodu.« /.../ »V zavodu itak drugo 

drogo kot pa travo đabe kadit.« Nekaj mladostnikov poudari tudi, da posega po travi v 

zavodu pogosteje kot pa med vikendom doma: »Trave tut velik pokadimo v zavodu, več 

v zavodu kokr doma.« 

Pri govoru o uporabi marihuane mladostniki govorijo iz osebnih izkušenj, a pri uporabi 

druge prepovedane droge začnejo govoriti o ostalih primerih v zavodu in ne želijo 

izpostavljati sebe: »So trije, ki so konstantno na alkoholu in na drugih drogah.« /.../ 

»Mamo tri gojence iz zavoda, ko hodijo na beg, da se lah drogirajo.« 

Omenjajo tudi uporabo speeda, kokaina in sintetičnih drog, a zaznavajo uporabo kot 

redek pojav v zavodu, bolj poudarjajo njihovo uporabo med vikendom, ko gredo domov: 

»Standardne so, če so speed, kokain, 3MMC, sladoled imenovan v Ljubljani.« /.../ »In 

pol pridejo v nedeljo, ko se zberemo na postaji k gremo na vlak, dostkrat pride folk že 

čist nablojen, une okrogle oči pa vsi sam ponujajo joint, a boš pir a boš to al boš uno.« 

/.../ » Za vikend, hobi za vikend.« 
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Alkohol je v zavodu prisoten v manjših količinah, saj je pri uživanju težava vnašanja 

alkohola v zavod, bolj je opazen in tudi bolj viden učinek ima na posameznika: »Alkohol 

težje dobiš, smrdi, več ga moraš spit.« /.../ »Tu se ne da velik alkohola dobit.« /.../ 

»Mogoče enkrat, dvakrat na mesec.« 

 

V vzgojnem zavodu mladostniki uporabljajo droge na skrivaj, pri tem pa so najmanj 

previdni pri uporabi marihuane, saj pripovedujejo, da jo uporabljajo povsod: »Povsod, 

dobesedno povsod, sam ne v prostoru k se ne zlufta dobr.« /.../ »V skupini, v šoli, v sobi 

... povsod.« Pri uporabi ostalih drog pa so prisotni tudi pobegi ali pa se uporaba 

prepovedanih drog pojavlja v okolici zavoda: »Mamo tri gojence iz zavoda, ko hodijo na 

beg, da se lah drogirajo.« /.../ »Okoli zavoda se mormo skrivat.« 

Nekaj mladostnikov je omenilo tudi izkušnjo prenehanja oziroma zmanjšanja uporabe 

drog v zavodu.Pri tem je bila večini motivacija dobivanje ugodnosti in izhodi ob vikendih 

domov: »Js sm 7 let kadu, k sm pršu v zavod, sm nehu.« /.../ »Js sm recimo nehou sam 

zarat izhodou ne zarat tega k sm js hotu, sam da nisem v tej škatli.« /.../ »Jaz sem od 

začetka, preden sem prišel v zavod, pokadil kak joint, odkar sem tu notri, ne kadim nič.« 

Prav zaradi ugodnosti in privilegijev, ki jih imajo mladostniki, ki drog ne uporabljajo, pa 

so v zavodu prisotni konflikti med mladostniki, ki so se kazali tudi med samim 

intervjujem. Posamezniki, ki manj uporabljajo droge, so se večino intervjuja zadrževali v 

ozadju in so bili bolj tiho. Ko so želeli kaj povedati, so bili zatirani s strani tistih, ki 

pogosteje uporabljajo droge, ki so sebe tudi bolj izpostavljali in tako je bila zaznana 

napetost med njimi, nastrojenost drugega proti drugemu, medsebojne izdaje, kar so tudi 

besedno izrazili: »Štulatorji.« /.../ » Sam špijat je pršu.« Zaradi omenjenih napetosti med 

samim intervjujem je eden od mladostnikov tudi predčasno zapustil intervju, z razlogom, 

da se med ostalimi ne počuti dobro. To je bilo lahko opaziti le v enem izmed zavodov, 

medtem ko v drugem mladostniki niso omenjali podobnih težav: »Dobr, kul, ni nč slabši 

zaradt tega (odnos).«  

Ker je vzgojni zavod vrsta zaprte institucije, je bilo eno izmed vprašanj tudi razlog za 

uporabo drog v instituciji. Pri tem so bili odgovori med mladostniki dokaj enoznačni, saj 

so vsi odgovarjali, da je v zavodu dolgčas. Prisotni pa so bili tudi nekateri drugi razlogi 

za uporabo drog in alkohola v vzgojnem zavodu: »Nimaš se kam dat, premalo prostora, 
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omejujejo nas, mamo dva kvadratna metra, na katerih se gibleš.« /.../ »Psihično greš 

ven iz zavoda.« /.../ »Ko kadiš si normalen, ko ne kadiš, nisi.« /.../»K ti v skupini 

preseda, vse ti gre na živce, hočš neki po svoje nardit.« /.../ »Drgač ne znaš uporabt 

svojga prostega cajta.« 

6.2.1 SKLEP 

Mladostniki so v začetni igri naštevali različne vrste drog, pri čemer so bili nekateri bolj 

zgovorni, drugi pa so želeli čim hitreje podati žogo naprej. Že v začetku pogovora je bilo 

lahko opaziti, da nekateri vedo več o drogah kot drugi oziroma so se želeli bolj 

izpostavljati. Ob pogovoru o prepovedanih drogah prevladuje govor o marihuani, pri tem 

tudi ni bilo zaznanih zadržkov s strani mladostnikov. O uporabi marihuane govorijo 

sproščeno in ne zanikajo, da jo uporabljajo. O uporabi drugih prepovedanih drog ne 

povedo veliko oziroma ne želijo izpostavljati sebe kot uporabnikov.  

V vzgojnem zavodu mladostniki najpogosteje uporabljajo marihuano. Uporaba je po 

izjavah sodeč vsakodnevna in tudi osebje se tega zaveda. Za uporabo prepovedanih 

drog mladostniki navajajo različne razloge, ki so povezani z dolgočasjem v zavodu in 

nekonstruktivnim izkoriščanjem prostega časa, omejenostjo v zavodu.  

Avtor Kanduč (2006) navaja nekaj podobnih funkcij, ki jih imajo droge v življenju 

posameznika. Predstavljajo lahko vrsto sprostitve, zabave, soočanje s stresom, 

omogočanje lažjega prenašanja vsakdanjega življenja. Posamezniku droga lahko 

spodbuja kreativnost, odpravljanje nelagodja ali trpljenja. 

Sicer pa se pri uporabi prepovedanih drog mladostniki skrivajo pred vzgojitelji, bodisi v 

prostorih samega zavoda ali pa v njegovi okolici.  

V enem izmed zavodov je prisotno tudi ločevanje mladostnikov po uporabi drog s strani 

osebja. To vpliva na slab odnos med samimi mladostniki, ki se tudi med seboj ločujejo 

po uporabi drog. Tisti, ki ne uporabljajo droge, imajo namreč več privilegijev in so bolj 

pozitivno obravnavani s strani vzgojiteljev kot tisti, ki uporabljajo droge.  
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6.3 Dejavniki tveganja  

Moja vprašanja so vključevala dve pomembni področji, ki sta ključni v življenju 

posameznika in sta hkrati tudi morebitna dejavnika tveganja za uporabo drog in 

alkohola. To sta vpliv družine in vpliv vrstnikov. Zanimalo me je predvsem mnenje 

mladostnikov o vplivu družine in vplivu družbe, kamor sem vključevala tudi vrstniški 

vpliv v vzgojnem zavodu. 

Ob pogovoru o vplivu družine so bili mladostniki malo zadržani, nato pa so začeli 

govoriti o svojih izkušnjah in osebnih zgodbah, ki pričajo o uporabi droge v primarnih 

družinah mladostnikov: »Prihajam iz familije, k je alkohol problem.« /.../ »Js sm tut iz 

take družine, moj fotr se je zapijou, moja mt se je pa špikala v žilo.« 

Mladostniki ne želijo kriviti družine in oklevajo pri prenašanju krivde na starše: »Če bi 

starši imeli neko uno za vzgojit, sam dobr sj po en strani spet niso oni krivi.« /.../ »Starši 

itak ne morjo razložit, da to ni dobr.« 

Krivdo nekateri prenašajo na družbo, a mladostniki se zavedajo, da imajo sami največji 

vpliv nase in na uporabo drog. Vedo, da je pomemben karakter in močna volja, da se 

upreš vrstniku, ko ti ponudi drogo: »To sam rečš, kao družba, največ si sam, ti si sam 

kriv.« /.../ »To je tut odvisno od osebe.« /.../ »Če nimaš ti karakterja in ne znaš reči ne, 

nimaš kej kle delat.« 

Vrstniški vpliv mladostniki poudarjajo tudi med bivanjem v zavodu: »Ker smo sami 

kriminalci na kupu, kašne so to naveze.« /.../ »Mi smo kle in nej bi se učili dobro, sam tu 

se kvečjemu lahka še kej naučiš.« /.../ »Več u zavodu kokr doma, zarad družbe.« 

 

V pogovoru z vodjo svetovalnice na organizaciji DrogArt je sogovornica prav tako 

omenjala vrstniško vplivanje, učenje drug od drugega, ki postane problematično takrat, 

ko se začnejo posamezniki učiti drug od drugega ˝snifati˝močne stvari, predvsem zaradi 

omejenosti njihovega znanja na področju drog. 

6.4 Težave, ki jih mladostniki zaznavajo glede uporabe drog in 

alkohola 

Težave se mladostnikom pojavljajo ob prenehanju uporabe droge. Po njihovem mnenju, 

jih vzgojitelji še vedno po krivici obtožujejo, da so uporabljali drogo, čeprav so samo 

zraven ostalih uporabnikov: »Vzgojitelji težijo, ker mislijo, ko me vidijo z drugimi ko 
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kadijo, sm avtomatsko kriv, če si zravn k smrdi si kriv.« /.../ »Ko sem probou nehat, 

nisem kadil 5 dni, sem mislil, da bom pojedu koga, zato k so mi težil k nisem meu 

droge.« 

 

Predvsem pa mladostniki težave vidijo v samem sistemu vzgojnega zavoda, njihova 

največja ovira je prostost in svoboda, ki je po njihovem mnenju v zavodu nimajo v 

zadostni meri. Počutijo se omejeni in jim zato okolje v zavodu predstavlja dejavnik 

tveganja za uporabo drog: »Js ne morm nehat trave, dokler sem kle notr.« /.../ »Kuko 

nej bom kul, če vsak dan kle not gnijem.« /.../ »K bom pršu po dveh letih ven iz zavoda, 

bom reku hvala, k sm pršu v zavod, da dobim pravo pot, sam kot kaže zdej, sem šou še 

globje.« /.../ »Če bi imeli velik prostosti, pol ne bi več tak droge pa vsega, bi recimo več 

športa.« /.../ »Pač na slabš mi gre tu. Res, da se ne drogiram pa to, ampak vedno bolj 

živčen sem iz dneva v dan, prej nisem nikol bil tak, sem bil tak sam zdej sm hujši. 

Manka nam svobode ful, skos v tisti skupini in cel dan gnit pač beda. Sam prelagaš se 

iz enga dela bajte v druzga.« 

Eden izmed posameznikov to podkrepi tudi z osebnim primerom iz vzgojne skupine: 

»Recimo v naši skupini nam skos ubijajo v glavo, ne se drogirat, ne se zakajevat, pač 

pejte športrat, pol sm pa enkrat prašou, v enmu dnevu ene desetkrat sm mogu prašat in 

pol na konc nism smeu niti u fitnes niti nč in pol sm se ga zakadu.« 

Kot sem že omenila v poglavju o značilnostih uporabe drog v vzgojnem zavodu, se v 

enem izmed zavodov mladostniki ločijo med seboj glede na uporabo drog in alkohola. 

Mladostniki zaznavajo tudi s strani osebja in vzgojiteljev ločevanje posameznikov po 

skupinah, kar jih po njihovih izjavah in rekacijah v intervjuju sodeč, vznemirja in razburi: 

»Usi bi mogl met iste kriterije.« /.../ »Oni nas neki ločjo po skupinah.« /.../ »Delajo neke 

razlike med nami.« /.../ »Vsi smo približno zaradi istih stvari kle notr, sam oni delajo 

razlike.« /.../ »On ma vse ugodnosti, mi, ki pokadimo dva jointa na dan, nimamo 

ugodnosti.« 
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6.4.1 SKLEP 

Mladostniki o družini govorijo zadržano, nekateri omenjajo osebne izkušnje, ki so 

povezane z uporabo drog v družini. Pogovor je peljal v smer tematike, kdo je kriv za 

uporabo drog posameznika. Pri tem so mladostniki izpostavili vpliv družbe in osebnega 

karakterja. Menijo, da sam vplivaš na to, ali boš vzel drogo ali ne, medtem ko po drugi 

strani izpostavljajo vpliv vrstnikov med bivanjem v zavodu. 

Med konstitucijske lastnosti, ki vplivajo na značilnosti vedenja, prištevamo tudi potrebo 

po sprejetosti v skupini vrstnikov. V skupini mladoletnih prestopnikov je opazno, da se 

posamezniki običajno družijo z vrstniki, ki imajo podobne obrambne mehanizme 

(Krajnčan, 2006). 

Največ težav mladostniki izpostavljajo na področju omejenosti gibanja in svobode v 

vzgojnem zavodu. To je tudi eden izmed razlogov, ki ga navajajo za uporabo droge. 

Poleg tega pa vidijo težave tudi v ločevanju mladostnikov po uporabi drog s strani 

osebja. Ta pojav je prisoten le v enem izmed zavodov. 

6.5 Ukrepi vzgojnega zavoda glede uporabe drog in alkohola 

Po pogovoru s svetovalno službo je razvidno, da so ukrepi glede uporabe drog in 

alkohola, prisotni predvsem po načelu dajanja ugodnosti, privilegijev in odvzemanju teh 

dveh strategij v primeru, da mladostnik krši pravila in red oziroma se poslužuje 

prepovedanih drog. Mladostnikom so motivacija tudi urinski testi, s katerimi nekateri 

dokazujejo svojo abstinenco in tako dobijo tudi prosti izhod. Ranljiva skupina mladih, ki 

biva v vzgojnem zavodu, ima pogosto tudi težave na področju organiziranosti, rutine in 

zavoda zato želi z določeno strukturo, vsakodnevnim ritmom ter zapolnjenim prostim 

časom odvrniti mladostnike od uporabe drog. 

Po pripovedovanju mladostnikov o ukrepih se pojavljajo tudi drugi ukrepi, katerih se 

zavod poslužuje ob zaznavanju vnosa in uporabe drog: »Alternativne kazni se da 

zment, al kej pometeš, spucaš.« /.../ »Velik pogovora, krajši izhod, pucanje stekla.« /.../ 

»Če se zakajevaš, ne morš recimo, če bi hodu na treninge, ti ga lah skenslajo.« /.../» 

Lahko te tut prej domov pošlejo, kr sred tedna.« Večina pa jih poudari tudi, da je 

odvisno od vzgojitelja, koliko popusti in kakšen dan ima: »Odvisno od vzgojitelja.« /.../ 

»Kašne dneve ma vzgojitelj, ženske so problematične v zavodu.« 
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Iz izjav pa je razvidno, da imajo mladostniki v večini negativen odnos do samega 

zavoda in do osebja v njem, predvsem glede njihovih ukrepov ter odnosa do 

mladostnikov: » Težijo ful.« /.../ »Psihirajo nas za brez veze.« /.../ »Bol spodbujajo slabe 

stvari.« /.../ »Mislijo, da smo mi njihovi sinčki.« /.../ »Oni misljo, da ns bodo vzgojil, da 

nam bodo pravo vzgojo dal.« /.../ »Ne moreš ti človeka, ki celo življenje neki dela, pol v 

enem letu spremenit.« /.../ »Kot da smo psi, samo ovratnice še kupjo.« 

Tisti, ki so v zavodu že dalj časa, imajo bolj optimistične poglede na bivanje v zavodu: 

»Ja, po eni strani komi čakam, da grem, po drugi strani bi pa še biu. Zato, ker sej je 

poskrblen za vse, maš za spat, za jest, hodš v šolo, kar so pa stranske dejavnosti, je pa 

človk sam kriv.« 

Prav tako je večina poudarila, da osebje v zavodu nima vpliva na uporabo drog in 

alkohola in da vzgojitelji uporabljajo napačen pristop do tega: »Hočjo vplivat, ampak ne 

znajo, nimajo tapravga pristopa.« /.../ »Hočjo vplivat na nas, tko da nam dajejo vikende 

pa kazni.« /.../ »Napačn pristop majo do reševanja problemov.« /.../ »Te vzgojitli prou 

moralo zbijejo in ti prou zasede joint al pa kozarček vina, pira.« 

6.5.1 SKLEP 

Ukrepi, ki jih vzgojni zavod izvaja glede uporabe drog in alkohola med mladostniki, so 

predvsem dajanje ugodnosti, odvzem privilegijev, kot so prosti izhodi in tudi prepoved 

odhoda v domače okolje med vikendom. Na ta način imajo mladostniki tudi večjo 

motivacijo za prenehanje z uporabo drog oziroma zmanjšanje uporabe. Mladostniki 

omenjajo tudi pogovore z vzgojitelji, za katere pa menijo, da jih ni dovolj in si jih želijo 

več. 

Do bivanja v vzgojnem zavodu imajo negativen odnos in menijo, da jim osebje ne more 

pomagati pri opuščanju uporabe drog in alkohola.  

 Zaradi nemoči zavodov na tem področju se ti povezujejo z zunanjimi izvajalci, kot na 

primer Center za zdravljenje odvisnosti in sodelovanje z organizacijo DrogArt, ki je v 

preteklosti po zavodih že izvajala delavnice z mladostniki, organizirala predavanja za 

vzgojitelje, v zadnjem času pa neposredno opravlja tudi individualno svetovanje s 

posamezniki iz zavoda. 
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6.6 Pomoč, ki jo mladostniki dobivajo in bi jo še potrebovali na 

področju uporabe drog in alkohola 

Motivacija mladostnikov za prenehanje uporabe drog je različna od posameznika do 

posameznika. Nekateri izmed njih menijo, da bi potrebovali več svobode v zavodu, 

nekateri pa več športa, službo ali kontinuirane treninge. Posamezniki menijo, da lahko 

pri zmanjševanju in prenehanju z uporabo drog največ storiš sam in da moraš z leti priti 

do spoznanja, da se odločiš za abstinenco na področju drog in alkohola: »Če prideš 

sam do tega, prideš, da moraš nekaj naredit.« /.../ »Samo pač, moraš sam pridt do 

tega.« /.../ »Največja fora je, da je to stvar posameznika, kdaj se bo odloču.« /.../  »Res 

je najbol tko, da če se človk sam odloč kadit, nej tut sam neha.« /.../ »To morš pol pr 

seb razčistt, s svojo glavo.« 

Obstajajo pa posamezniki, ki ne želijo prenehati in imajo nerealne predstave o njihovi 

prihodnosti ter o tem, kaj si želijo: »Js nočm nehat, zakaj bi nehou, rabim en prostor pa 

1500 eur not.« /.../ »Js rabm zlo velko motivacijo, da js neham kadit.« /.../ »Naj mi dajo 

500 evrov na račun.« 

Ob pogovoru s svetovalno službo sem izvedela, da zavod sicer uporablja metodo 

individualnih pogovorov, vendar so intervjuvanci izrazili željo, da bi teh bilo več, želijo si 

tudi več pozornosti s strani vzgojiteljev, nekateri pa omenjajo celo, da pogovora na 

osebnem nivoju dalj časa sploh ni bilo: »Da pa bi kak pogovor bil, pa sploh ni steku.« 

/.../ »Premalo je tega.« /.../ »Smo jih imeli, ampak ne velik.« /.../ »Da bi posvečal 

pozornost gojencu, za določene probleme vsakemu gojencu posebej.«  

6.6.1 SKLEP 

Mladostniki menijo, da bi v vzgojnem zavodu potrebovali več svobode, saj bi se tako 

lahko ukvarjali z različnimi aktivnostmi, ki bi jih odvrnile od uporabe drog. Nekaj 

mladostnikov izpostavlja tudi potrebo po individualnih pogovorih z vzgojitelji in poudarja 

pomankljivosti le teh. 

Vodja svetovalnice DrogArt omenja problematiko neznanja vzgojiteljev, odraslih na 

področju drog, kar pa mladostniki potrebujejo, saj je za njih pomembno, da imajo 

odrasle, s katerimi se lahko o tem pogovorijo in vedo, da se na njih lahko zanesejo. Na 

tem mestu pa je pomembna motivacija mladostnika, da poišče pomoč.  
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V primeru bivanja v vzgojnem zavodu lahko poišče morebitno pomoč tudi pri zunanjih 

izvajalcih, kot je na primer organizacija DrogArt. 

Z mladostniki, ki bivajo v vzgojnih zavodih, je treba preživeti veliko časa, jim nuditi 

intenzivno preživljanje vsakdana in možnost terapevtske pomoči. Mladostnike je treba 

nenehno motivirati za dela, ki so jim zanimiva, ob katerih čutijo veselje in se počutijo več 

vredne (Kramarič, 2000). 

6.7 Nove sintetične droge 

Nove sintetične droge so se zelo razširile med mladimi v Ljubljani. Mladostniki v 

vzgojnem zavodu o njih ne govorijo tako odkrito, so zadržani. Velikokrat tudi omenijo, 

da jih v zavodu ni, čeprav pokažejo, da nekaj vedo o njih, da se pojavljajo v zavodu in 

da jih posamezniki v zavodu tudi uporabljajo. 

Predvsem govorijo o drogi 3MMC, ki se v Ljubljani žargonsko imenuje ˝sladoled˝ . 

Nekateri vedo, kaj droga vsebuje in iz česa je narejena: »Dvajset prepovedanih drog 

skupaj.« /.../ »Notr vmešajo 3 krokodilčke, nikol ne veš kaj dobiš.« /.../ »Not so delci 

baterije, bencin, šibice.« Za to drogo velja tudi, da je poceni, zato si jo mnogi lažje 

privoščijo: »Poceni droga.« /.../ »Klošarska.« /.../ »K itak noben nima dnarja, da bi kupu 

gram kokaina, to je mal predrago, 3MMC je pa pocen.« 

Čeprav nekateri sprva to zanikajo, je iz kasnejših izjav razvidno, da posamezniki 

vnašajo 3MMC tudi v vzgojni zavod: »Enga fanta so zvedl, pač vidl so ga, da je 

našmrkan, pol je meu pa teste nasledn dan in so mu dokazal, da je mel pr seb, da je 

uživou.« /.../ »Js sm sam enkrat vidu, kako izgleda sladoled, nism ga potegnu pa nč, 

vidu sm ga, k ga je ena pač tuki potegnla.« /.../ »Ja, smo že dobili tester za sintetični 

THC.« 

Zaradi dostopnosti same droge vodja svetovalnice organizacije DrogArt ocenjuje, da 

lahko zaradi vrstniškega vpliva pride do problema razširjenosti le te v samem zavodu. 

Torej, če nekdo drogo vnese v zavod, se bo po vsej verjetnosti razširila tudi med druge, 

tudi tiste, ki za to drogo še niso slišali. 

 

 

 



 - 47 - 

 

Poleg droge 3MMC se pojavlja tudi problematika kajenja sinetičnih kanabinoidov, saj se 

uživanje teh ne kaže na urinskih testih. Te snovi so namreč aktivne pri zelo majhnih 

vnosih, učinki so podobni kot pri kajenju marihuane, a močnejši, krajši, predoziranje pa 

lahko privede do smrti. 

7. SKLEPI IN UGOTOVITVE 

Povzamemo lahko nekaj pomembnih sklepov in ugotovitev, ki sem jih tekom 

raziskovanja odkrila na področju uporabe drog in alkohola v vzgojnih zavodih in so 

hkrati tudi odgovori na moja raziskovalna vprašanja:  

- Mladostniki v vzgojnih zavodih imajo različne izkušnje glede uporabe drog in 

alkohola, nekateri vedo več o tem in se tudi pogosteje poslužujejo uporabe tako 

dovoljenih kot tudi nedovoljenih drog, nekateri pa droge uporabljajo le občasno 

oziroma imajo probleme le s kajenjem tobaka. Vsi intervjuvanci so že poskusili 

alkohol in travo, vsi tudi redno kadijo cigarete. Nekateri izmed njih občasno 

posegajo tudi po drugih drogah, kot so na primer speed, kokain, MDMA. Rednih 

uporabnikov teh drog ni bilo oziroma mladostniki tega niso izpostavljali. 

- V vzgojnem zavodu je najpogostejše kajenje marihuane, saj se s to problematiko 

po besedah svetovalne službe spopadajo vsakodnevno. Tudi mladostniki o 

uporabi marihuane govorijo odkrito in jo vključujejo v del vsakdana. Druge 

prepovedane droge mladostniki v večini uporabljajo med vikendom, razen izjem, 

ki droge vnašajo tudi v zavod in jih uporabljajo tekom tedna, pri čemer tudi 

začasno pobegnejo z zavoda z namenom uporabe drog. Alkohol je v vzgojnih 

zavodih prisoten v manjših količinah, predvsem zaradi dejstva, da ga je težje 

skriti in so njegovi učinki bolj vidni.  

-  Mladostniki se zaradi uporabe drog in alkohola pogosto skrivajo v okolici 

zavoda, v sobi ali v šoli na WCju. Nekateri droge uporabljajo ob izhodih in, kot že 

rečeno, »na begu«.  

- Uporaba drog v vzgojnem zavodu mladostnikom predstavlja krajšanje časa, 

psihično oddaljevanje od problemov in zabavo. Ti razlogi so dokaj splošni tudi pri 

ostali populaciji mladih v adolescenci.  
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- Težave se pojavljajo predvsem pri prenehanju z uporabo droge, saj večina 

mladostnikov meni, da vzgojitelji in osebje v zavodu nima pravega pristopa, ki bi 

pripomogel k zmanjševanju uporabe drog. Osebje se poslužuje ukrepov, kot so 

odvzem ugodnosti, privilegijev in dajanje različnih kazni, kar pa v nekaterih 

zavodih lahko ustvari ločevanje mladostnikov glede na uporabo drog in alkohola. 

Tako se tudi mladostniki med sabo ločijo po uporabi drog, med njimi nastajajo 

tudi konflikti.  

- Mladostniki menijo, da bi potrebovali več svobode, manj omejitev in da bi jih to 

tudi odvrnilo od uporabe drog, poleg tega pa se pojavlja tudi potreba po 

pogostejših individualnih pogovorih z vzgojitelji in svetovalno službo, ki jih v 

zavodu nekaterim primankuje.  

- Zavodi zaradi pomanjkanja znanja in kompetenc na področju uporabe drog in 

alkohola sodelujejo tudi z Centrom za zdravljenje odvisnosti in nevladno 

organizacijo DrogArt, katera nudi tudi delavnice, predavanja za vzgojitelje in 

mladostnike ter individualne pogovore s posamezniki. Svetovalnica deluje po 

pravilih zaupnosti in na terapevtskem odnosu, pri čemer ne vključujejo staršev, 

če mladostnik tega ne želi. Zavodu organizacija sporoči le, če se mladostnik ne 

udeleži srečanja. V ospredju je torej odgovornost mladostnika in njegova 

motivacija za spremembo. Organizacija deluje tudi v smeri zmanjševanja škode 

na področju drog, torej za tiste posameznike, ki še niso povsem sposobni 

abstinirati. Pomembno za mladostnike je, da imajo odraslo osebo, s katero se 

lahko pogovorijo tudi o nevarnostih posamezne droge. Tako mora tudi odrasli 

imeti znanje in kompetence na tem področju, česar pa v vzgojnih zavodih 

primankuje in se zato pojavi potreba po zunanjih izvajalcih. 

- Med intervjuvanci so bili tudi posamezniki, ki ne želijo prenehati z uporabo droge 

in imajo nerealne predstave o svoji prihodnosti, prav tako ne izrazijo potrebe po 

pomoči. 

- Vodja svetovalnice DrogArt omenja razlike pri sodelovanju z zavodi, saj ima vsak 

zavod različno strukturo, prinicipe dela in organizacijo. Pri oblikovanju modela za 

sodelovanje z zavodi je treba upoštevati, da vsak zavod pravzaprav potrebuje 

nekaj specifičnega. 
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- Med dejavniki tveganja je v zavodu najbolj ključen vrstniški vpliv, ki ga občutijo 

tako mladostniki, izpostavlja pa ga tudi vodja svetovalnice DrogArt, ki meni, da se 

mladostniki v vzgojnih zavodih učijo drug od drugega in da je vrstniški vpliv na 

uporabo drog tu še bolj povečan zaradi združenja vrstnikov na enem mestu. 

- Pri pogovoru o sintetičnih drogah, mladostniki ne želijo veliko govoriti, a zaznano 

je, da se tako imenovana droga 3MMC pojavlja v zavodu, da jo mladostniki 

uporabljajo in da se poznavanje te droge tudi širi preko vrstnikov. Glede na to, da 

so se omenjene droge med populacijo mladih zelo razširile, lahko sklepamo, da 

te droge prihajajo tudi na območje institucij in s tem med ranljivo populacijo 

mladih v vzgojnih zavodih. Mladostniki o omenjenih drogah nimajo veliko znanj, 

zato je uporaba teh za njih rizična.  

 

Za bolj konstruktiven pregled in analizo na področju drog in alkohola v vzgojnih zavodih, 

bi bilo smiselno opraviti tudi individualne poglobljene intervjuje s posamezniki, ki bivajo 

v vzgojnih zavodih, a bi s tem preveč razširila svojo raziskavo. 

8. ZAKLJUČEK 

Na podlagi pogovorov z mladostniki, svetovalno službo zavoda in vodjo svetovalnice v 

organizaciji DrogArt ugotavljam, da so droge in alkohol v vzgojnih zavodih problem, s 

katerim se vzgojni zavodi težko spopadajo. 

Mladostniki sami v vzgojnem zavodu nimajo notranje motivacije za prenehanje z drogo, 

imajo pa tudi pomisleke glede vpliva osebja na njihovo uporabo drog in alkohola.  

Tu se pojavi vprašanje tako kompetenc osebja v vzgojnih zavodih kot zadostnega 

števila strokovnih delavcev, ki so zaposleni v vzgojnem zavodu. Vzgojitelji nimajo 

zadostnega znanja na področju drog, poleg tega pa jih je premalo, da bi se lahko bolj 

povezali z mladostniki, ki v vzgojnih zavodih bivajo v velikem številu.  

Mladostniki, ki bivajo v vzgojnih zavodih, imajo vedenjske težave, so travmatizirani od 

doma oziroma imajo v domačem okolju specifične razmere, ki jim ne dopuščajo, da bi 

doma normalno lahko živeli. Zaradi teh dejstev, težav, s katerimi se spopadajo, slabega 

odnosa s starši, slabe navezanosti, je ta populacija mladostnikov še bolj nagnjena k 

uporabi drog in odvisnosti.  
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Za tovrstno populacijo je pomembno, da se povežejo z odraslo osebo, ki jo lahko 

posnemajo in ji zaupajo. V vzgojnem zavodu imajo za to zelo malo priložnosti, saj je 

mladostnikov zelo veliko, zaposlenega osebja pa premalo. Med njimi pogosto ni 

kontakta, ni tesne navezanosti na odraslo osebo, zato se vrstniki učijo drug od drugega. 

Na tem mestu se sama strinjam z vodjo svetovalnice DrogArt, ki pravi, da je vzgojni 

zavod neprimerna oblika nastanitve glede na strukturo mladostnikov, ki bivajo v njem. 

Zavod sicer daje strukturo, organiziranost in meje in to je pozitivno v smeri 

zaključevanja izobraževanja mladostnikov, a ko zapustijo zavod, nimajo razvitih 

samoregulacijskih mehanizmov, ker jih v zavodu niso mogli razviti, saj ta deluje po 

principih vzrok-posledica. Zavod kot institucija torej ne nudi primernega okolja, ki ga 

mladostnik, ki ima težave na področju drog in alkohola, potrebuje. Stanovanjske 

skupine so v tem pogledu zato veliko primernejše kot vzgojni zavodi, saj je vrstnikov 

manj, veliko več je komunikacije, bližine in medsebojne povezanosti.  

Vodja svetovalnice v organizaciji DrogArt ocenjuje, da vzgojni zavodi v zadnjem 

obdobju priznavajo, da imajo probleme z drogami v zavodih in da so glede tega 

nemočni.  

Vzgojni zavodi se obračajo na zunanje izjavalce, kot na primer organizacijo DrogArt, ki 

pa v tem pogledu pravzaprav samo gasi požare v zavodih in zato povezovanje v prvi 

vrsti ni tako smiselno in dolgoročno.  

 

V osnovi bi torej moral vzgojni zavod imeti zadosti osebja, ki je izobraženo in 

kompetentno na področju drog in alkohola, kar vključuje tudi dodatna izobraževanja, ter 

bi deloval tako preventivno kot kurativno. Predvsem bi se morali vsi izobraziti o novih 

sintetičnih drogah, ki so med mladimi v zadnjem času popularne. 

Izdelati bi morali načrt oziroma program, ki bi vključeval strategije dela z mladostniki, ki 

uporabljajo drogo, splošne cilje na tem področju in tudi na področju zmanjševanja škode 

na področju uporabe drog in alkohola. Dejstvo je, da vsi mladostniki niso sposobni v 

trenutku abstinirati in vzgojni zavod bi se temu moral prilagoditi.  

Poleg tega ne smemo pozabiti na posameznike, ki z drogo ne želijo prenehati,in nimajo 

potrebne motivacije.  



 - 51 - 

 

Vsem mladostnikom, predvsem pa tistim, ki v vzgojni zavod pridejo že na meji 

odvisnosti, bi moral vzgojni zavod najprej posredovati informacije, znanja o drogah, 

posledice, nevarnosti in nato delovati na področju zmanjševanja škode, spodbujanju 

drugih konstruktivnih aktivnosti in lastnih potreb. Za to pa potrebuje zadostno število 

strokovnih delavcev. 

Kot socialni pedagogi se v prvi vrsti zaposlujemo v vzgojnih zavodih, zato smo 

pravzaprav tudi najbolj pomembni pri odnosih z mladostniki, kamor spada tudi njihov 

odnos do drog in alkohola. Na tem področju bi kot strokovnjaki morali imeti znanja in 

kompetence, zato bi se torej konstruktivne rešitve ali spremembe morale zgoditi že v 

procesu študija in izobraževanja ter nato na področju zaposlovanja.  
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PRILOGE 

Polstrukturirani intervju in izbrane teme za fokusne skupine 

TEME: 

- Odnos mladostnikov do uporabe drog in alkohola. 

- Katere droge mladostniki uporabljajo. 

- Značilnosti uživanja drog v vzgojnem zavodu (način, pogostost, kraj, razlog). 

- Nove sintetične droge.  

- Dejavniki tveganja v vzgojnem zavodu. 

- Ukrepi vzgojnega zavoda, ki jih mladostniki zaznavajo.  

- Pomoč, ki jo mladostniki dobivajo na področju uporabe drog in alkohola. 

- Težave, ki jih mladostniki, ki uporabljajo droge, čutijo v vzgojnem zavodu. 

1. Asociacije na besedo droga. 

2. Katere droge poznate? 

3. Kakšno je vaše mnenje o uporabi dovoljenih drog (alkohol, cigareti, kava)? 

4. Kakšno je vaše mnenje o uporabi nedovoljenih drog (marihuana, hlapi-topila, 

pomirjevala, ekstazi, gobice, amfetamini, kokain, LSD, heroin, krek, GHB, 

ketamin)? 

5. Katere droge ste že poizkusili? 

6. Po katerih drogah posegate, katerih se poslužujete bolj redno? 

7. Zakaj posegate po drogah in alkoholu? 

8. Kako pogosto posegate po drogah? 

9. Ali po drogah posegate tudi v času bivanja v VZ? 

10. Katere droge vnašate v VZ? 

11. Ali po drogah posegate med tednom, v času bivanja v VZ ali ob koncu tedna, ko 

se vrnete v domače okolje? Katere kje? 

12. Kje posegate po drogah v VZ? 

13. Ali ste z uporabo drog pričeli v VZ ali ste po njih posegali že pred prihodom? 
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14. Ali ste v času bivanja v VZ spoznali kakšne nove droge? 

15. Ali ste v času bivanja v VZ začeli pogosteje uživati droge ali ste uporabo 

zmanjšali oziroma z njo celo prenehali? Zakaj? 

16. Na kakšen način uporabljate droge?  

17. Vpliv vrstnikov v zavodu, ki uporabljajo droge in alkohol? Vpliv staršev? 

18. Kaj jim predstavlja uporaba in zloraba drog in alkohola v VZ? Kaj vam droge 

pomenijo? 

19. Ali vas je česa strah, ker uporabljate droge? 

20. Katere ukrepe zaznavajo pri uporabi drog in alkohola v VZ s strani osebja, 

vodstva, vzgojiteljev? 

21. Kakšne težave imate zaradi uporabe drog in alkohola v VZ? 

22.  Kako gledate na vrstnike v VZ, ki drog in alkohola ne uporabljajo? 

23. Ali prejemate pomoč in storitve za zmanjševanje uporabe drog in alkohola? 

24. Ali bi potrebovali pomoč pri zmanjševanju uporabe drog in alkohola? 

25. Ali v VZ dobite zadostno pomoč in storitve ali bi potrebovali še kaj več? 

 

 

 

 

 

 

 

 


