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IZVLEČEK  

 

V diplomskem delu obravnavam primerjavo stališč devetošolcev glede prepovedanih in 

dovoljenih drog; v raziskavi bom izpostavila tobak, alkohol, marihuano, heroin in tablete, ki 

vplivajo na duševnost.  Te razlike so bile tudi osnova za empirični del naloge.  

 

V teoretičnem delu opredelim najprej definicijo stališč; njihove značilnosti in funkcijo; 

osredotočim se tudi na izvor neutemeljenih stališč. V nadaljevanju se posvetim varovalnim 

dejavnikom in dejavnikom tveganja za uporabo drog, nato pa še sami drogi in klasifikaciji le-

te. Za moje raziskovanje je pomembno tudi poglavje o drogi in spolu; torej kako spolna 

kategorija vpliva na stališča o prepovedanih in dovoljenih drogah. Za konec sledi še vpliv 

izobrazbe staršev na te dejavnike. 

 

V empiričnem delu naloge je vključenih 60 devetošolcev Osnovne šole Simona Jenka Kranj v 

starosti od 13-15 let. Raziskava je pokazala, da pri izbrani populaciji o dovoljenih drogah 

nasploh prevladuje mnenje, da so manj škodljive, zasvojljive in stigmatizirajoče kot 

prepovedane droge; da uživanje predvsem dovoljenih drog (tablete in alkohol) iz strani 

staršev vpliva le na negativnost stališč do te vrste droge; da spol ne vpliva na stališča do 

dovoljenih drog, vpliva pa na stališča do prepovedanih drog; da izobrazba staršev vpliva na 

razvoj negativnih/pozitivnih stališč otrok le do dovoljenih drog, ne pa tudi prepovedanih; ter 

da kraj bivanja ne vpliva na pogostost uživanja drog pri mladostnikih.  

  

 

Ključne besede: stališča, dovoljene droge, prepovedane droge, spol, starši, kraj bivanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  
 

In this degree I deal with the comparison of view-points regarding illegal and legal drugs 

among pupils in 9th grade. In this research I will focus on tobacco, marihuana, heroin and 

pills which effect mentality. The empirical part of the thesis in based on these differences.  

 

In theoretical part I'm defining the definition of view-points, their characteristics and 

functions, and I also focus on the source of unfounded view-points. Then I focus on protective 

and risk factors for using drugs and then on drugs and their classification. Very important for 

my research is also the chapter of the drugs and sex, so how does the sex category influences 

the view-points of illegal and legal drugs. In the conclusion I look at the influence of parent’s 

education on these factors. 

 

Empirical part involves sixty pupils in 9
th

 grade of the Simon Jenko Kranj Primary School in 

the age from 13 to 15. The research has shown that the general opinion about the legal drugs 

is about being less harmful, addictive and stigmatizing than illegal drugs. Furthermore, 

parent’s influence is regarding the negative standpoints toward legal drugs and the sex has no 

influence on view-points toward legal drugs but it has regarding illegal drugs. And for the end 

I can conclude that the education of parents has an influence on their children developing 

positive or negative view-points regarding legal but not also illegal drugs and that the place of 

residence does not influences the frequency of adolescents using drugs.  

 
Key words: view-points, legal drugs, illegal drugs, sex, parents, place of residence  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

PREDGOVOR  

 
V času študija sem ob tematiki o drogah vedno posvetila več pozornosti, kot ponavadi, saj me 

le-ta izredno zanima. Ker ni posebnih raziskav na populaciji devetošolcev, njihovih stališčih 

in razlikah le-teh glede na spol ter izobrazbo staršev, sem se odločila, da raziskavo mojega 

diplomskega dela posvetim temu.  

 

V diplomski nalogi obravnavam prepovedane in dovoljene droge, stališčih glede njih nasploh, 

najbolj pa se bom osredotočila na mladostnike, ki se v obdobju odraščanja soočajo z 

različnimi predsodki, zadržki in negotovostjo glede same uporabe, posledic, ter samih 

učinkov, ki jih droga povzroča. Zanima me njihov pogled, doživljanje in dileme v povezavi z 

drogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KAZALO  

 

 
UVOD ........................................................................................................................................ 1 

I. TEORETIČNI DEL.............................................................................................................. 2 

1. STALIŠČA ........................................................................................................................ 2 

1.1.  ZNAČILNOSTI STALIŠČ ...................................................................................... 2 

1..2. FUNKCIJA STALIŠČ ................................................................................................. 3 

1.3. SOCIALNOPSIHOLOŠKI IZVOR NEUTEMELJENIH STALIŠČ ...................... 3 

2. VPLIV VAROVALNIH DEJAVNIKOV IN DEJAVNIKOV TVEGANJA ZA 

UPORABO DROG ................................................................................................................... 4 

2.1. KLASIFIKACIJE DEJAVNIKOV TVEGANJA ...................................................... 5 

2.2. VPLIV NORM IN PRAVIL ......................................................................................... 6 

3. DROGA ................................................................................................................................. 6 

3.1 ADOLESCENCA IN DROGE ...................................................................................... 6 

3.2. DOVOLJENE DROGE ................................................................................................ 7 

3.3. PREPOVEDANE DROGE ........................................................................................... 7 

3.4. NAJPOMEMBNEJŠE SNOVI ZA OMAMLJANJE ................................................ 8 

3.4.1. Marihuana (kanabis, trava) .................................................................................. 8 

3.4.2. Alkohol .................................................................................................................... 8 

3.4.3. Tobak ....................................................................................................................... 9 

3.4.4. Heroin .................................................................................................................... 10 

3.4.5. Tablete, ki vplivajo na duševnost ........................................................................ 10 

4. DROGE IN SPOL .............................................................................................................. 11 

4.1. ŽENSKE, SPOLNI STEREOTIPI IN DROGE ....................................................... 11 

4.1.2. Spolni stereotipi .................................................................................................... 11 

4.1.3. Ženske in droge ..................................................................................................... 11 

5. VPLIV IZOBRAZBE STARŠEV NA STALIŠČA DO DROG ..................................... 12 

II. EMPIRIČNI DEL ............................................................................................................. 13 

1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA ............................................. 13 

2. CILJI RAZISKOVANJA .............................................................................................. 13 

3. RAZISKOVALNE HIPOTEZE.................................................................................... 14 

4. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA ....................................................................... 14 

4.1 Uporabljena raziskovalna metoda .......................................................................... 14 

4.2 Vzorec ........................................................................................................................ 15 

4.3 Opis merskega pripomočka ..................................................................................... 15 

4.4  Postopek zbiranja podatkov ................................................................................... 21 

4.5.Obdelava podatkov .................................................................................................. 22 

5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA ........................................................................ 22 

ZAKLJUČEK ......................................................................................................................... 31 

LITERATURA ....................................................................................................................... 32 

PRILOGA ............................................................................................................................... 35 

Anketa o mnenjih mladih do jemanja prepovedanih in dovoljenih drog ......................... 35 



1 

 

UVOD  
 
»Potreba po omami je del človeškega življenja« (Täschner). 

 

Razlike med ljudmi, ki so plod različnih dejavnikov vplivajo na to, da nekateri razvijejo 

višjo/nižjo toleranco do določenih vrst droge  kot ostali; imajo torej različna stališča do 

dovoljenih ter prepovedanih drog. Pri tem imajo med drugimi vpliv seveda ljudje, s katerimi 

ima posameznik največ kontaktov, kje se giblje, po kom zgleduje itd.  

 

Velika pozornost je usmerjena predvsem v preprečevanje in opozarjanje na škodljive 

posledice prepovedanih drog, marsikdo pa zanika prav tako negativne, v mnogih primerih še 

hujše učinke dovoljenih drog, ki so v družbi že postale samoumevne, neizbežne ter tako še 

lažje dostopne.  

 

V mojem delu si želim raziskati, kako pomembni so dejavniki družine, spola, kraja in pa tudi 

izobrazbe staršev; želim torej podrobneje preučiti, kaj najbolj botruje temu, da so stališča do 

dovoljenih drog največkrat pozitivnejša od prepovedanih. Mladostniki mislijo, da so manj 

škodljive, zasvojljive, stigmatizirajoče? Kakšni so vplivi vzorcev in uporabe določenih drog 

pri starših – so zanemarljivi ali zelo pomembni? Na ta vprašanja bom preko raziskave v 

empiričnem delu naloge skušala odgovoriti.   
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I. TEORETIČNI DEL 

 

 

 

1. STALIŠČA 

 
1.1.  ZNAČILNOSTI STALIŠČ 
 

 

V tem poglavju bom opredelila definicijo stališč, kakšne so njegove značilnosti, funkcije, ter 

raziskovala njihov izvor; pri tem se bom osredotočila na socialno psihologijo oziroma 

namenila pozornost zgodnji socializaciji, ki bi lahko pomembno vplivala na tovrstni fenomen. 

 

Stališče je pomemben psihološki pojem, ki zajema in prikazuje kompleksno soodvisnost 

človekove duševnosti in njegovega socialnega obnašanja. Nobena druga osebnostna lastnost 

ni toliko pod vplivom socialnih dejavnikov in nobena druga lastnost ne vpliva tako močno na 

dogajanja med ljudmi kot prav struktura stališč posameznika (Nastran Ule, 2000).   

 

»Ljudje ne prihajamo v medsebojna sumničenja, konflikte, vojne zaradi razlik v 

inteligentnosti, spominu in podobnih psihičnih lastnosti, ampak prav zaradi razlik v stališčih.« 

(Ule, 2000, str. 115) 

 

Krech, Crutchfield in Ballachey (1962) stališča definirajo še natančneje; ponujata naslednje 

značilnosti pojma stališča : dispozicijski karakter stališč, ki definira stališča kot trajna 

duševna pripravljenost  za določen način reagiranja; pridobljenost stališč, ki definira stališča 

kot pridobljena tekom socializacije; delovanje na obnašanje, ki definira stališča kot vpliv na 

obnašanje in doslednost oziroma konsistentnost človekovega obnašanja; ter kompleksnost 

stališča, ki prikazuje stališče kot integracijo treh osnovnih duševnih funkcij: kognitivne, 

emotivne in aktivnostne.  

 

 

 

 

 

 



3 

 

1.2. FUNKCIJA STALIŠČ 

 

Stališča vplivajo na mentalno pripravljenost za določen način reagiranja in zato vplivajo na to, 

kako zaznavamo in doživljamo določene situacije in objekte, kako o njih mislimo in nanje 

emocionalno reagiramo. Stališča usmerjajo pozornost, torej delujejo na selektivnost 

percepcije.  

 

 Katz (1967) med drugim opozarja tudi na naslednje funkcije stališč : obramba identitete in 

samospoštovanja, vrednostna-ekspresivna funkcija, instrumentalna oz. prilagoditvena 

funkcija, ter kognitivna funkcija.  V povezavi s stališči mladih do prepovedanih in dovoljenih 

drog se bom osredotočila na vse štiri funkcije, saj so v medsebojni povezavi ter medsebojno 

med sabo odvisne, ter se pojavljajo lahko istočasno.  

 

Pri raziskovanju stališč mladih do drog se bom opirala na definicijo, ki pravi, da so »stališča 

eden najpomembnejših rezultatov socialne konstrukcije človeka« (Nastran Ule, 2000, str. 

121).  Stališča so torej neke socialno pridobljene strukture osebnosti ter jih sprejemamo in 

formiramo skupaj s sprejemom socialnega znanja, izkušenj, norm iz okolja.  

 

 

1.3. SOCIALNOPSIHOLOŠKI IZVOR NEUTEMELJENIH STALIŠČ 

 

Stališča, ki so zasnovana na nepreverjenih dejstvih, govoricah, imenujemo predsodki. Ker 

glede drog veliko ljudi ni zadostno informiranih, si ne morejo ustvariti trdnih stališč, razvijejo  

pa predsodke, za katere Ule (2000) razlaga, da izvirajo iz »zgodnje socializacije in 

frustracijske in krizne situacije v odraslem življenju« (str. 174). Socialna psihologija se 

ukvarja predvsem z mikrosocialnimi pogoji nastanka predsodkov, ki pa je lahko tudi nevarna. 

Lahko namreč pride do neupravičenega zanemarjanja celostnih družbenih pogojev in 

nasprotij; vendar pa nam vseeno povedo veliko o družbenih procesih geneze predsodkov, če 

jih le vidimo v povezavi s širšimi družbenimi nasprotji in konflikti. 

 

Tajfel (1975) poudarja, da ima veliko predsodkov izvor v zgodnjem otroštvu, ko pod vplivom 

staršev in drugih avtoritet sprejemamo prve močno posplošene sodbe o socialnem svetu okrog 

nas. Na drugi strani Adorno (1950)  na prvo mesto postavlja družino kot primarno 
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socializacijsko institucijo, ki naj bi veljala za bistven socializacijski model pri nastajanju 

predsodkov. 

 

 

2. VPLIV VAROVALNIH DEJAVNIKOV IN DEJAVNIKOV 

TVEGANJA ZA UPORABO DROG  
  

V tem poglavju bom poskušala opredeliti, kateri so potencialni varovalni dejavniki, ki 

mladostnika lahko zaščitijo pred tveganjem za zlorabo drog, ter na drugi strani dejavniki 

tveganja, ki bi lahko prispevali k množični uporabi oz. uživanju prepovedanih in dovoljenih 

drog. Kasneje bom to poskušala povezati z mojo hipotezo in rezultati raziskave o vplivu 

družinskih vzorcev na mladostniško percpecijo in razvoj stališč do drog. 

 

Täschner (2002) v svojem delu govori o tem, kako zaščitni dejavniki otrokom oziroma 

mladostnikom pomagajo, da postanejo manj dovzetni za stike z drogo; ravno obratno pa se 

obnašajo dejvniki tveganja. Zatorej je potrebno ustvariti čim več zaščitnih dejavnikov, da bi 

se izognili poplavi dejavnikov tveganja. 

 

Vemo pa, da je na nekatere dejavnike tveganja težko neposredno vplivati, kot naprimer 

dednost ali dosegljivost drog.  Täschner (2002) na drugi strani navede dejavnike, na katere pa 

lahko vplivamo, in sicer »zlorabo v družini, vzgojni slog ali krog prijateljev, s katerimi se 

družimo« (str. 67). Prav tako je prepričan, da ob vsakem dejavniku tveganja obstaja tudi 

ustrezen zaščitni dejavnik. Če se mladostniki z vzgojo namreč naučijo biti kos vsakdanjim 

preizkušnjam, odpade veliko značilnih povzročiteljev uživanja drog. Tu torej implicira pomen 

družine in vzgoje kot eden najpomembnejših dejavnikov pri razvoju stališč in odnosa do drog, 

na kar se bom osredotočala skozi celotno diplomsko nalogo.  

 

Täschner (2002) poudari pomen posnemanja oziroma vedenjskih vzorcev pri vzgojnem in 

učnem procesu. Navaja, da je vpliv vzgojiteljev, ki npr. kadijo, velik. Kjer kadita oba starša, 

večinoma kadijo tudi otroci. Kjer so starši nekadilci in se tudi pogovarjajo o nasprotovanju 

omami, bodo otroci redko kadili. Če se sami omamljamo z alkoholom, bodo kasneje to 

počenjali tudi oni; in ker jim je zraven alkohola na voljo še veliko drugih sredstev za 

omamljanje, bodo posegli tudi po njih. Raziskave so pokazale, da »kjer kadi okolica (starši, 
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bratje, sestre in prijatelji), kadi 93 odstotkov 15-letnikov; kjer ne kadi nihče, pa le 1 odstotek 

15-letnikov« (prav tam, str.69).  

 

2.1. KLASIFIKACIJE DEJAVNIKOV TVEGANJA 

 

Dejavnike tveganja lahko razdelimo v pet podskupin (Baumrind, 1985, v Sande, 2004). 

Ločimo individualne dejavnike tveganja, ki pomenijo osebnostne in interpersonalne ter 

vedenjske dejavnike, kot so: odtujenost, asocialno vedenje, impulzivnost, depresija, večja 

osebna ranljivost, nagnjenost k pitju alkohola, visoka potreba po dražljajih. Naslednji, katerim 

v mojem diplomskem delu namenjam posebno pozornost, so družinski dejavniki tveganja. 

Predvsem v obdobju zgodnje adolescence lahko spodbudijo razmeroma zgodnjo uporabo 

drog. Falco (1988) med družinske dejavnike šteje uporabo drog pri starših ali sorojencih, 

nejasna pravila v družini, slabši nadzor nad otroki, negativno komunikacijo, poslabšanje ali 

razdiranje družinskih vezi ter nekonsistentne ali oddaljene starše (prav tam, str.36). Greene in 

Rachal (v Sande, 2004) opozarjata, da so vsi družinski dejavniki tveganja pozitivno korelirali 

z uporabo drog. Najmočnejša povezava pa naj bi bila prav pri dejavniku staršev, ki so 

naklonjeni uporabi drog. Tisti torej, ki so izpostavljeni temu dejavniku, naj bi bili z osemkrat 

večjo verjetnostjo dovzetni za uporabo alkohola ali prepovedanih drog; za ostale naj bi veljala 

petkrat večja verjetnost.  

Ločimo še vrstniške dejavnike tveganja, kot npr. zgodnja iniciacija v uporabo drog s strani 

vrstnikov, uporaba drog v vrstniški skupini ter primerjava med vrstniki. Šolski dejavniki 

tveganja predstavljajo šolsko neuspešnost, mržnjo do šole, obdobje ob prehodu iz osnovne v 

srednjo šolo. Kot zadnje pa navajam še skupnostne dejavnike tveganje, ki pomenijo predvsem 

neuspešnost socializacije in možnosti za »potrditev« odraslosti mladostnikov; sem spadajo 

dostopnost drog, nezmožnost uveljavljanja svoje odraslosti na legitimen način, nejasnost 

prehoda v odraslost, slaba pripadnost soseski, slab socialno-ekonomski status idr ( Sande, 

2004).  

 

.  
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2.2. VPLIV NORM IN PRAVIL 

 

Mikuš Kos (2000) v svojem obsežnem delu opozarja med drugim tudi na vpliv norm in pravil 

na socialno obnašanje ljudi. Ko se razvije neka norma ali pravilo obnašanja, potem se »načini 

obnašanja, mnenja, sredstva za zadovoljevanje potreb oziroma vsa socialna dejanja razdelijo v 

štiri kategorije: dovoljene in prepovedane; ter v vključene in izključene« (Moscovici, 1979, v 

Mikuš Kos, 2000, str. 300). Vsaka človeška dejavnost tako dobi socialno sprejemljiv ali 

socialno nesprejemljiv (asocialni) značaj, pač glede na to, h kateremu področju pripada neka 

dejavnost (Haralambos in Halborn, 2001).  

 

3. DROGA 

 

3.1 ADOLESCENCA IN DROGE 

 

Poljšak Škraban (2002) razlaga, kako je prehod med zgodnjo (12-14 let) in srednjo 

adolescenco (14-17 let)  najbolj kritičen za začetek uporabo drog med mladostniki. Tudi 

raziskave EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) so 

pokazale, da je adolescenca obdobje, v katerem ljudje uporabljajo največ dovoljenih in 

prepovedanih drog  (EMCDDA, 2002).  Adolescenca je namreč pogosto obdobje, v katerem 

mladi preizkušajo nove pristope, vloge in vedenja. Tudi dinamika pričakovanj, ki jih imajo 

odrasli, lahko povzroči, da se nekateri mladostniki odzovejo z večjo anksioznostjo, 

neustreznimi obrambnimi manevri, umikom v subkulturo in vrstniško skupino ter 

občutljivostjo za pritiske vrstnikov (Hird in drugi, 1997, v Sande, 2004). Ker je adolescenca 

obdobje preizkušanja meja, mladi razmeroma pogosto eksperimentirajo na področju 

(dovoljenih in prepovedanih) drog. Eksperimentiranje z drogami in rekrativna uporaba sta 

lahko le prehodni obdobji, ki pri večini mladostnikov za seboj ne pustita večjih posledic. V 

nekaterih primerih pa se uporaba lahko zavleče v odraslo obdobje in za seboj pusti fizične in 

psihične posledice različnih razsežnosti.  

Da povzamem, neprilagojeno vedenje se pojavi takrat, ko obrambni mehanizmi mladostnika 

ne morejo več razreševati notranjih konfliktov in napetosti (Petrović, 1998). Ta pristop, na 

katerega se osredotočam v tej nalogi, premika fokus s posameznika na slabe družbene in 

socialne razmere in težave v družini, kar naj bi vplivalo na stopnjo problematičnega vedenja, 

kamor uvrščamo tudi kaotično uporabo dovoljenih in prepovedanih drog. Med rizične  
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skupine mladostnikov Kumpferjeva (1998) navaja med drugim otroke, katerih starši 

zlorabljajo alkohol ali druge droge.  

 

3.2. DOVOLJENE DROGE 

 

Jemanje dovoljenih oziroma zakonitih drog, imetje in trgovanje z njimi ni kaznivo. Sem 

največkrat uvrščamo alkohol, tobak in pravi čaj.  Takšne vrste drog neke posebne zdravilne 

vrednosti nimajo, lahko pa so zelo škodljive in zasvojljive. Med dovoljene droge uvrščamo 

tudi različne vrste zdravil, ki vplivajo na naše počutje. Da bi jih uživali, potrebujemo poseben 

zdravniški nadzor. Te droge nimajo posebne zdravilne vrednosti, ali je le-ta zelo majhna. 

Lahko pa so zelo škodljive in prav tako povzročajo odvisnost. Med zakonite droge lahko 

štejemo tudi različne vrste zdravil, ki vplivajo na naše počutje. Vendar je za uživanje le-teh 

potreben poseben zdravniški nadzor. Najstrožji je nadzor nad narkotiki, kot so morfin, kodein, 

metadon …(pridobljeno 14.7.2014, s http://www.e-tom.si/teme/droge/vrste-drog). 

 

 

3.3. PREPOVEDANE DROGE 

Vse prepovedane droge se delijo v štiri osnovne skupine: depresorji centralnega živčnega 

sistema, stimulansi, halucinogeni in kanabis (po dokumentu Svetovne zdravstvene 

organizacije) . (Pridobljeno 14.7.2014, s http://www.policija.si/index.php/preventiva-

/preventiva/428-klasifikacija-prepovedanih-drog) . V Sloveniji so najpogostejše predvsem 

kokain, marihuana, heroin, hašiš, ecstasy, LSD, amfetamini in še mnoge druge (Mikulan, 

1999). Pri tem je treba poudariti, da je družba tista, ki je sestavila pravila, na podlagi katerih 

se uvršča droge v prepovedane in dovoljene (Krek, 2012). Kakšna bo torej njena umestitev, 

pomen je odvisno od političnih razmerij in razmerij moči. Tako torej nastane delitev na 

prepovedane in dovoljene droge (Kvaternik Jenko, 2006). Iz tega izhaja dejstvo, da 

problematika, ki nastane zaradi uporabe prepovedanih drog, ni vezana na posameznika, 

ampak celotno družbo, v kateri se giblje (Čopi, 2002). Kar se tiče pojma zlorabe predvsem 

prepovedanih drog, velikokrat prihaja do nedoslednosti pri njegovi uporabi – pojem se enači s 

pojmom zasvojenosti, kar lahko predstavlja velik problem (Hočevar, 2005).  

 

 

 

http://www.e-tom.si/teme/droge/vrste-drog
http://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/428-klasifikacija-prepovedanih-drog
http://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/428-klasifikacija-prepovedanih-drog
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3.4. NAJPOMEMBNEJŠE SNOVI ZA OMAMLJANJE 

 

3.4.1. Marihuana (kanabis, trava) 

 

Marihuana sodi ob alkoholu in tobaku med najmočneje razširjene droge. Kot omamno 

sredstvo ga opisujemo zato, ker učinkuje tako, da izzove stanje omame. Uživanje kanabisa je 

vedno namenjeno spremembi lastnega razpoloženja oziroma omami.  Mlade privlači zaradi 

različnih vzrokov: je poceni, preprosto ga je dobiti, velja za t.i. mehko drogo; mislijo, da je 

tako kot alkohol neškodljivo poživilo; velja za čisti naravni produkt ter povzroča prijetne 

občutke. Pri enkratnem zaužitju je značilno boljše razpoloženje in občutek dobrega počutja; 

pojavijo se motnje mišljenja v obliki fragmentarnega razmišljanja in zmanjšanje sposobnosti 

pomnenja; motnje koncentracije in pozornosti, zaznavanja in halucinacije. Zelo značilne so 

tudi motnje sposobnosti kritičnega razmišljanja s povečano pripravljenostjo za tveganje ter 

spremenjeno vedenje. Atipična omama pa povzroča občutek utesnjenosti, povečano 

motivacijo in nemir, občutek strahu, motnje orientacije in zmedenost ter morda blodnje in 

razdražljivost. 

 

 

3.4.2. Alkohol 

 

Ker je za mladostništvo značilna težnja po iskanju neodvisnosti in samostojnosti, so 

mladostnikom zanimive stvari, za katere se domneva, da pripadajo »odraslim« (Taschner, 

2002, v Švajger, 2013). Namesto delovnega truda in odgovornega ravnanja, mladostniki raje 

izberejo bližnjice, ki ne zahtevajo napora in odgovornosti. Ker je večina mladostnikov 

negotovih vase, se jih veliko odloča prav za alkohol, saj povečuje občutje zadovoljstva s 

samim sabo, podira notranjo kontrolo in povečuje komunikativnost (Kastelic in Mikulan, 

1999).  

 

Ker so učinki alkohola večinoma znani, bom opisala stopnje alkoholne omame oziroma 

učinke; splošno govorimo o lahki omami zaradi alkohola pri koncentraciji alkohola v krvi 

med 0,5 in 1,5 promila. Zanjo so značilne splošna sprostitev zavor, nezadržna želja po 

udejstovanju ter zmanjšana kritičnost. O alkoholni omami srednje stopnje govorimo pri 

koncentraciji alkohola v krvi med 1,5 in 2,5 promila. Narašča sprostitev zavor, pripravljenost 



9 

 

za tveganje in nagnjenje k razdražljivo-agresivnemu vedenju. O hudi omami zaradi alkohola 

govorimo pri koncentraciji alkohola v krvi nad 2,5 promila. Pojavijo se motnje v zavesti in 

orientaciji, napačno presojanje, razmišljanje po koščkih in težko izvedljivo vodenje ter 

sproščena soodvisnost med vedenjem in dejanskimi okoliščinami.  

 

K omamljanju z alkoholom sodijo tudi učinki na srce in krvni obtok, na prebavo in presnovo 

prenašalnih snovi na živčnih končičih. Znani so tudi vplivi na jetra; ta pretvarjajo zaužiti 

alkohol in se zato pri dolgotrajnem uživanju alkohola zelo hitro poškodujejo (Täschner, 

2002).  

 

3.4.3. Tobak 

 

Med številnimi sestavinami tobačnega dima je nikotin snov, ki povzroča zasvojenost. V 

majhnih količinah deluje nikotin poživljajoče, v večjih pa sproščujoče in pomirjujoče. Med 

neželenimi učinki se navaja suha usta, slabost, vrtoglavico, glavobol in draženje zgornjih 

dihalnih poti, pa tudi motnje krvnega obtoka, občutek oslabelosti in potenje. 

Večina ljudi začne kaditi pred 18 letom starosti. Preprečevanje mora biti usmerjeno torej na 

otroke in mladostnike. Odločilno vlogo ima vedenjski vzorec staršev in pomembnih oseb 

(učitelj, vzgojitelj) – učenje na modelu (Täschner, 2002).  

 

Brus (2004) za najpogostejši vzrok za začetek kajenja pri mladostnikih navaja radovednost, 

saj jih naprimer zanima, zakaj odrasli ali njihovi starši tako pogosto posegajo po cigaretah, ne 

pustijo pa tega tudi njim. » Telesne posledice, ki bi jih občutili šele čez desetletje, so 

mladostnikom precej časovno odmaknjene in jih ne zanimajo ; ta strategija preprečevanje je 

največkrat torej neučinkovita in ne pripelje do prenehanja« (prav tam, str.6). 
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3.4.4. Heroin 

 

Heroin je kot derivat morfija močno zasvojljiva droga,  ki je od morfija štiri do osemkrat 

močnejši (pridobljeno 26.06.2014, s 

http://www.konoplja.org/klasifikacija_drog/Narkotiki/Heroin.htm ). Le nekaj odmerkov 

heroina je potrebnih, da povzročijo odvisnost, ki je tako duševna kot telesna . pojavi se v 

nekaj dneh, v tem času je potrebno nemajhno povečevanje odmerka. Če se heroin uživa 

pogosto, se spremeni tudi učinek: v ozadje stopi blaženje bolečine, veliko bolj prevladuje 

pomirjujoč učinek in vpliv na dobro razpoloženje.  

 

Heroinsko odvisnost praviloma spremlja tudi vrsta telesnih sprememb. Kot najpogostejše 

spremljajoče obolenje heroinske odvisnosti je znano vnetje jeter (hepatitis), ki ga enkrat 

preboli skoraj vsak odvisnik, ki si vbrizgava opiate, tudi če ustrezni bolezenski znaki ostanejo 

neopaženi.  

 

 

3.4.5. Tablete, ki vplivajo na duševnost 

Najpogosteje zlorabljena zdravila, ki vplivajo na živčevje so: barbiturati, benzodiazepini 

(pomirjevala in uspavala), ter opioidni analgetiki (zdravila za zdravljenje močne bolečine). 

Tukaj se bom posvetila predvsem benzodiazepinom, ki učinkujejo tako, da zmanjšujejo stanje 

tesnobnosti in vznemirjenosti; lahko pa tudi povzročajo zmedenost, slabšo koordinacijo gibov 

ter omotičnost. Spadajo v skupino zdravil anksiolitikov. Če bolnik zaužije prevelik odmerek 

benzodiazepinov, lahko postane zmeden ali pa veliko dlje in več spi. Zelo nevarno je sočasno 

pitje alkohola, saj lahko vodi do zastrupitve.  

Predvsem med mladimi je zaslediti znatno naraščanje uporabe uspaval. Velik vzrok za 

tovrstni fenomen je vse bolj pogosta kronična nespečnost, ki izvira iz anksioznih in čustvenih 

motenj. Sem uvrščamo tesnobo, depresijo, vsiljive misli.  

Kakor vse ostale zasvojenosti, je tudi zasvojenost od pomirjeval in uspaval težko ozdravljiva. 

Razvije se po že nekajtedenskem jemanju (pridobljeno 26.06.2014, s 

http://www.zdravje.si/zasvojenost-z-zdravili). 

 

http://www.zdravje.si/zasvojenost-z-zdravili
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4. DROGE IN SPOL 

 

Zaviršek (1994) opozarja, da je »izražanje človekovih stisk in trpljenja, ki se v zahodnih 

družbah kažejo predvsem kot odvisnost od ilegalnih drog, kulturno določeno. Odvisnost od 

različnih drog pa ni določena le prek kulture, temveč tudi preko spolov« (str. 51).  Ozirajoč se 

na to, da je družbena konstruiranost spola kategorija, vezana na družbene vloge, vzorce 

vedenja in pričakovanja, ženske uporabnice droge ne samo da kršijo družbene norme, kršijo 

tudi norme, ki so vezanje na njihovo ženskost (Harding, 2006).  

 

 

4.1. ŽENSKE, SPOLNI STEREOTIPI IN DROGE 
 

 

4.1.2. Spolni stereotipi 

 

Spolni stereotipi izhajajo iz družbenega konteksta oziroma družbene realnosti, ki obdaja 

posameznika. Stereotipi nam tako obarvajo prihajajoče informacije in jih pretirano potvarjajo, 

in sicer tako, da ustvarjajo t.i. socialno nepravičnost. Če se pri tem vrnem na razlike med 

spoloma, lahko sklenem, da spolni stereotipi ustvarjajo nerealno in nepravično predstavo o 

moških in ženskah. Samoumevno je namreč, da niso vsi moški pogumni, samozadostni, 

neodvisni itd. in da niso vse ženske nežne, občutljive, sramežljive itd (Furlan, 2006). 

Spolno tipiziranje se je tako razvilo in okrepilo pod močnim vplivom spolnih stereotipnih 

predstav o moških in ženskih lastnostih. Niso sicer glavni oziroma edini oblikovalec ali vzrok 

za različne spolne sheme oziroma vloge ali pa za razlike med spoloma v osebnostnih 

lastnostih, kljub temu pa vseeno v precejšni meri oblikujejo in zaznamujejo oblikovanje 

spolnih vlog. Furlanova (2006) povzame , da : »spolni stereotipi prav tako velikokrat obarvajo 

naša pričakovanja in odnose do drugih« (prav tam, str. 93).  

 

 

4.1.3. Ženske in droge 

 

Završnik (1992) v ospredje postavlja predvsem neopaznost in nemotečost ženske odvisnosti, 

saj ženske največkrat uživajo dovoljene droge, kot so naprimer tablete, ki vplivajo na 

duševnost ter alkohol. Vse to je posledica pričakovanih socialnih vlog in socializacije. Ženske 

so zelo hitro stigmatizirane prav zaradi medicinskega diskurza, ki ženske hitreje kot moške 
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»medikalizira«, kar pomeni, da njihova izstopajoča dejanja ali kakšnekoli stiske označi za 

patološke. Iz tega sledi to, da ženske veliko pogosteje posegajo po takih drogah, ki odvisnost 

skrijejo ter se tako zaščitijo pred kršenjem družbenih pričakovanj, ki se gojijo do ženske 

populacije. Največkrat uporabljene med njimi so benzodiazepini, katerih učinek je opisan v 

prejšni točki.  ki učinkujejo tako, da zmanjšujejo stanje tesnobnosti in vznemirjenosti. 

Če ženska torej postane odvisna od drog, ki nanašajoč se na spolne stereotipe veljajo za 

»moško« drogo – npr. prepovedane droge (kokain, heroin), njena stigma postane dvojna. 

Prvič, krši norme, ki veljajo za ženske, ter drugič, ker je odvisna (prav tam).  

 

 

5. VPLIV IZOBRAZBE STARŠEV NA STALIŠČA DO DROG 

 

Literature, ki bi opredeljevala vpliv izobrazbe staršev na stališča otrok do drog, nisem uspela 

zaslediti. Je pa moč zaslediti vpliv izobrazbe na samo uporabo drog pri posamezniku; 

naprimer največji odstotek kadilcev ima poklicno izobrazbo, sledijo jim kadilci z 

nedokončano osnovno šolo. Najnižji odstotek kadilcev pa je med prebivalstvom z visoko 

izobrazbo (Krajnc, 2010). Če izhajamo iz te raziskave, se lahko opremo še na teorijo, ki 

omenja družinske dejavnike tveganja, ki vplivajo na  vedenje do droge tudi pri otrocih; iz tega 

vzročno-posledično sledi, da so glede na večjo uporabo nekaterih drog pri starših s poklicno 

izobrazbo ali manj, lahko tudi otroci bolj dovzetni za razvoj višje tolerance do tovrstnih drog, 

kar lahko prispeva tudi k višjemu tveganju za njeno uporabo v prihodnosti.  
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II. EMPIRIČNI DEL 

 

1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

 

Največkrat so prav droge sredstvo za doseganje ugodja in izhod iz dolgočasnega vsakdanjika,  

prevsem mladostniki, ki korakajo v obdobje adolescence, pa začnejo z drogo eksperimentirati 

z namenom vplivati na lastno počutje in vedenje. Ker je znano, da so nekateri bolj, nekateri pa 

manj dojemljivi za eksperimentiranje in uživanje drog (prepovedanih in dovoljenih), vsak 

torej sam izoblikuje določena stališča glede njih. 

 

V moji diplomski nalogi se bom osredotočila na primerjavo stališč devetošolcev glede 

prepovedanih in dovoljenih drog; v raziskavi bom izpostavila tobak, alkohol, marihuano, 

heroin in tablete, ki vplivajo na duševnost.  

 

Raziskovala bom tudi pomen družinskih vzorcev oziroma pogostost uporabe določenih drog 

med starši, ki bi lahko vplivali uporabo le-teh ter na pozitivna / negativna stališča 

devetošolcev do droge.   

 

Zanima me tudi, kako spol in izobrazba staršev  vplivajo na pozitivna oziroma negativna 

stališča o jemanju določenih drog.  

 

Končno, primerjala bom vpliv kraja, v katerem otrok živi; torej, ali je večjo uporabo drog 

zaslediti med mestno populacijo, ali med otroci iz vasi.  

 

2. CILJI RAZISKOVANJA 

Z raziskavo v okviru diplomske naloge želim doseči naslednje cilje:  

 

 analizirati pojavnost negativnih in pozitivnih stališč devetošolcev osnovne šole 

Simona Jenka Kranj glede jemanja pepovedanih in dovoljenih drog 

 

 ugotoviti pomen družinskih vzorcev, ki prispevajo k pozitivnim/ negativnim stališčem 

do drog 
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 ugotoviti pomen spola pri izoblikovanju stališč 

 

 ugotoviti povezanost med izobrazbo staršev in izoblikovanjem stališč 

 

  ugotoviti povezanost med naravo kraja bivanja (vas, mesto) in izoblikovanjem stališč 

 

 

3. RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

H1: O dovoljenih drogah nasploh prevladuje mnenje, da so manj škodljive, zasvojljive in 

stigmatizirajoče kot prepovedane droge.  

 

H2: Družinski vzorci oziroma pogostost uporabe določene vrste droge vpliva na otrokova 

pozitivna / negativna stališča do droge . 

 

H3: Pri stališčih do prepovedanih in dovoljenih drog ima veliko vlogo tudi spol. 

 

H4: Učenci, katerih starši imajo največ nedokončano srednješolsko izobrazbo, razvijejo manj 

negativnih stališč, kot učenci, katerih starši imajo višjo izobrazbo od nedokončane srednje 

šole 

 

H5: Večjo uporabo drog je zaslediti med mestno populacijo, manj pa v vaseh. 

 

 

 

4. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

4.1 Uporabljena raziskovalna metoda 

V pričujočem delu sem uporabila kvantitativni način raziskovanja, in sicer deskriptivno 

neeksperimentalno metodo – ta metoda temelji na opazovanju določenih pojavov ter njihovi 

interpretaciji, ne ugotavlja pa njihove vzročno posledične povezanosti (Sagadin, 2004). Tukaj 

torej raziskujem, kako določeni dejavniki vplivajo na stališča devetošolcev do prepovedanih 

in dovoljenih drog in pa uporabo le-teh glede na kraj bivanja.   
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4.2 Opis merskega pripomočka 

Merski pripomoček predstavlja anketni vprašalnik. Vprašalnik vsebuje 25 postavk, ki merijo 

spol, kraj bivanja, izobrazbo matere in očeta,  pogostost uživanja določenih drog pri materi in 

očetu, določena mnenja o naštetih drogah ter opredelitev pogostosti uporabe določenih drog 

do sedaj.  Mladostniki odgovarjajo s pet-stopenjsko lestvico, ki meri pogostost (od redno do 

nikoli); izbirajo med odgovoroma DA-NE; ter zopet odgovarjajo s štiri-stopenjsko lestvico, ki 

meri pogostost (od nikoli do nad 20-krat).  

 

4.3 Vzorec 

Vzorec je izbran priložnostno, zajema pa 60 devetošolcev Osnovne šole Simona Jenka Kranj 

v starosti od 13-15 let. Vzorec zajema ženski in moški spol, približno enakomerno 

razporejena. Vseh razdeljenih vprašalnikov je bilo 75, razdeljeni so bili trem razredom v dveh 

različnih podružnicah šole. Prejela sem 60 rešenih vprašalnikov. Glede na spol je sodelovalo 

24 žensk in 36 moških.  

 

Tabela 1: Anketirani glede na spol  

 

spol 

  Frekvenca Procent 

moški 36 60,0 

ženska 24 40,0 

Skupaj 60 100,0 

 

 

Tabela 2 : Anketirani glede na kraj bivanja 

 

kraj bivanja 

  Frekvenca Procent 

vas 26 43,3 

mesto 34 56,7 

Skupaj 60 100,0 
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Tabela 3: Anketirani glede na izobrazbo matere 

 

izobrazba matere 

  Frekvenca Procent 

nedokončana ali dokončana oš 3 5,0 

srednja šola 21 35,0 

visoka ali višja šola 21 35,0 

magisterij ali več 7 11,7 

ne vem 8 13,3 

Skupaj 60 100,0 

 

 

Tabela 4: Anketirani glede na izobrazbo očeta 

 

izobrazba očeta 

  Frekvenca Procent 

nedokončana ali dokončana oš 4 6,7 

srednja šola 18 30,0 

visoka ali višja šola 23 38,3 

magisterij ali več 6 10,0 

ne vem 8 13,3 

je nimam/ne poznam 1 1,7 

Skupaj 60 100,0 

 

Vidimo, da ima največ staršev dokončano srednjo ali visoko ali višjo šolo. 

 

Tabela 5: Anketirani glede na materino uživanje cigaret 

 

mati uživanje cigaret 

  Frekvenca Procent 

nikoli 46 76,7 

občasno 1 1,7 

redno 13 21,7 

Skupaj 60 100,0 
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Tabela 6: Anketirani glede na materino uživanje alkohola 

 

mati uživanje alkohol 

  Frekvenca Procent 

nikoli 29 48,3 

redko 23 38,3 

občasno 7 11,7 

redno 1 1,7 

Skupaj 60 100,0 

 

 

Tabela 7: Anketirani glede na materino uživanje marihuane 

 

mati uživanje marihuana 

  Frekvenca Procent 

nikoli 59 98,3 

redko 1 1,7 

Skupaj 60 100,0 

 

 

Tabela 8: Anketirani glede na materino uživanje drugih prepovedanih drog 

 

mati uživanje druge prepovedane droge 

  Frekvenca Procent 

nikoli 60 100,0 

 

 

Tabela 9: Anketirani glede na materino uživanje tablet 

 

mati uživanje tablete 

  Frekvenca Procent 

nikoli 52 86,7 

redko 4 6,7 

občasno 2 3,3 

redno 2 3,3 

Skupaj 60 100,0 
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Matere od vseh navedenih drog najpogosteje uporabljajo alkohol, pa še to redko. Marihuano 

uporablja redko le ena mati. Zelo redka je uporaba tablet. Drugih prepovedanih drog ne 

uporabljajo.  

 

Tabela 10: Anketirani glede na očetovo uživanje cigaret 

 

oče uživanje cigaret 

  Frekvenca Procent 

nikoli 34 56,7 

redko 2 3,3 

občasno 2 3,3 

redno 21 35,0 

nimam/ne poznam 1 1,7 

Skupaj 60 100,0 

 

 

Tabela 11 : Anketirani glede na očetovo uživanje alkohola 

 

oče uživanje alkohol 

  Frekvenca Procent 

nikoli 19 31,7 

redko 19 31,7 

občasno 17 28,3 

redno 4 6,7 

nimam/ne poznam 1 1,7 

Skupaj 60 100,0 

 

 

Tabela 12: Anketirani glede na očetovo uživanje marihuane 

 

oče uživanje marihuana 

  Frekvenca Procent 

nikoli 59 98,3 

nimam/ne poznam 1 1,7 

Skupaj 60 100,0 
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Tabela 13: Anketirani glede na očetovo uživanje drugih prepovedanih drog 

 

oče uživanje druge prepovedane droge 

  Frekvenca Procent 

nikoli 59 98,3 

nimam/ne poznam 1 1,7 

Skupaj 60 100,0 

 

 

Tabela 14: Anketirani glede na očetovo uživanje tablet 

 

oče uživanje tablete 

  Frekvenca Procent 

nikoli 58 96,7 

redko 1 1,7 

nimam/ne poznam 1 1,7 

Skupaj 60 100,0 

 

 

V primerjavi z materami očetje pogosteje uporabljajo alkohol. Marihuane ne uporabljajo. 

Tablete uporablja le en oče, kar je v primerjavi z materami manj.  

 

  

Tabela 15: Anketirani  glede na uporabo cigarete 

 

poskusil cigarete 

  Frekvenca Procent 

nikoli 47 78,3 

1-krat ali 2-krat 13 21,7 

Skupaj 60 100,0 

 

Vidimo, da večina devetošolcev ni kadilo cigaret. 
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Tabela 16: Anketirani glede na uporabo alkohola 

 

poskusil alkohol 

  Frekvenca Procent 

nikoli 25 41,7 

1-krat ali 2-krat 25 41,7 

3-krat - 20-krat 9 15,0 

nad 20-krat 1 1,7 

Skupaj 60 100,0 

 

Vidimo, da je več devetošolcev že uporabilo alkohol kot pa cigarete. Večina jih je že 

uporabila akohol. 

 

 

Tabela 17 : Anketirani glede na uporabo marihuane 

 

poskusil marihuano 

  Frekvenca Procent 

nikoli 57 95,0 

1-krat ali 2-krat 3 5,0 

Skupaj 60 100,0 

 

Velika večina devetošolcev še ni uporabilo marihuane.  

 

 

Tabela 18: Anketirani glede na uporabo drugih prepovedanih drog 

 

poskusil druge prepovedane droge 

  Frekvenca Procent 

nikoli 59 98,3 

1-krat ali 2-krat 1 1,7 

Skupaj 60 100,0 

 

Samo eden od devetošolcev je do zdaj uporabil druge prepovedane droge, kar pomeni manj 

kot marihuano. 
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Tabela 19: Anketirani glede na uporabo tablet 

 

poskusil tablete 

  Frekvenca Procent 

nikoli 52 86,7 

1-krat ali 2-krat 5 8,3 

3-krat - 20-krat 1 1,7 

nad 20-krat 2 3,3 

Skupaj 60 100,0 

 

Večina devetošolcev tablet ni uporabilo, vendar je manj teh, ki so že uporabili marihuano ali 

druge prepovedane droge, a več teh, ki so že uporabili cigarete. 

 

 

Tabela 20: Anketirani glede na odklonilen odnos do različnih drog 

 

Odklonilen odnos 

do različnih drog 
N Minimum Maksimum Povprečje 

Standardni 

odklon 

Cigarete 60 0,00 5,00 2,73 1,38 

Alkohol 60 0,00 5,00 2,98 1,35 

Marihuana 60 1,00 5,00 4,07 1,25 

Heroin 60 1,00 5,00 4,53 0,96 

Tablete, ki vplivajo 

na duševnost 
60 0,00 5,00 1,75 1,60 

 

Lestvica je od 0-5 in je sestavljena glede na to koliko DA-jev so obkrožili - če so jih 5 to 

pomeni da imajo najbolj odklonilen odnos, če pa nobene pa nimajo odklonilnega odnosa in so 

vsepovsod obkrožili NE. Najvišje povprečje imata marihuana in heroin, kar pomeni, da imata 

do njiju devetošolci najbolj odklonilen odnos.  

 

 

4.4  Postopek zbiranja podatkov 

 

Anketne vprašalnike sva razdelili jaz in socialna pedagoginja devetošolcem, ki obiskujejo 

podružnični šoli Center in Matična (Simon Jenko Kranj). Zbiranje vprašalnikov je trajalo od 

17.3.2014 do 31.3. 2014.  

Starši ter otrok so že na začetku šolskega leta podpisali soglasje o objavi osebnih podatkov, 

tako da tega ni bilo potrebno prilagati.  
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4.5.Obdelava podatkov 

 

Podatke sem obdelala s programom SPSS 20.  

 

 

5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

V tem poglavju so predstavljeni rezultati in interpretacija rezultatov, ki se nanašajo na 

postavljene raziskovalne hipoteze. 

 

  

H1: O dovoljenih drogah nasploh prevladuje mnenje, da so manj škodljive, zasvojljive in 

stigmatizirajoče kot prepovedane droge.  

 

 

Tabela 21: Testiranje normalnosti porazdelitve podatkov, na podlagi česa uporabimo 

primeren statistični test 

 

 

  
Dovoljene 

droge 

Prepovedane 

droge 

N 60 60 

Kolmogorov-Smirnov 

Z 
,649 2,012 

p-vrednost ,793 ,001 

 

 

Opis tabele: glede na normalnost porazdelitve podatkov (porazdelitev podatkov ni bila 

normalna) – p-vrednost manjša od 0,05 ; in ker želimo ugotoviti ali obstajajo razlike med 

dvema odvisnima spremenljivkama, uporabimo Wilcoxonov test . 

 

Dovoljene in prepovedane droge smo dobili tako, da smo sešteli na koliko DA-jev so 

odgovarjali in tako dobili številsko lestvico (in delili z številom drog, ki jih zajemajo 

dovoljene/prepovedane droge - da dobimo primerljivi lestvici, kajti dovoljene obsegajo 3 

droge, prepovedane pa 2). Večkrat kot so odgovorili z DA, bolj odklonilno stališče imajo do 

dovoljenih / prepovedanih drog. 
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Tabela 22 : Preverjanje statistično pomembnih razlik v povprečjih pri izbranih spremenljivkah  

 

  
Prepovedane droge - 

Dovoljene droge 

Wilcoxonov test -6,541 

p-vrednost ,000 

 

Opis tabele : Razlike v povprečjih se pojavljajo, vendar nas zanima še, če so le-te statistično 

pomembne. P- vrednost je tukaj manjša kot 0,05, kar pomeni, da obstajajo statistično 

pomembne razlike med spremenljivkama, in sicer na nivoju 0,05. Spremenljivki se torej v 

povprečju statistično pomembno razlikujejo. Pri prepovedanih drogah je povprečje večje, kar 

pomeni, da je bilo več pritrdilnih odgovorov za škodljivost tovrstne droge; hipotezo torej 

potrdimo. 

  

Tudi v literaturi je moč zaslediti mnenja, ki navajajo, da so stališča mladih do prepovedanih in 

dovoljenih drog različna; npr negativnih posledic alkohola se ne zaveda okoli 60 % mladih 

(Raziskava o alkoholu in preostalih drogah emd mladimi na Celjskem v okviru ESPAD 

2007),  medtem ko je velika večina (95 %) vprašanih mnenja, da je potrebno droge, kot so 

heroin, kokain, ekstazi, v območju Evrope še naprej nadzorovati (Krajnc, 2010). Tudi 

Dekleva in Sande (2003) povzameta, da mladi bolj obsojajo uporabo prepovedanih drog, manj 

pa uporabo alkohola in tobaka .  

 

 

 

H2: Družinski vzorci oziroma pogostost uporabe določene vrste droge vpliva na otrokova 

pozitivna / negativna stališča do droge. 
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Tabela 23: Povezanost med tem, koliko starši uživajo posamezno drogo in kakšen odnos 

imajo otroci do nje.  

 

  
Uporaba 

cigaret starši 

Uporaba 

alkohola 

starši 

Uporaba 

tablet starši 

Spearman's 

rho 

Odklonilna 

stališča otroci: 

Cigarete 

Korelacijski 

koeficient 
,107 ,235 ,118 

p-vrednost ,414 ,071 ,371 

N 60 60 60 

Odklonilna 

stališča otroci: 

Alkohol  

Korelacijski 

koeficient 
,027 ,328* ,039 

p-vrednost ,838 ,010 ,770 

N 60 60 60 

 

Odklonilna 

stališča otroci: 

Tablete, ki 

vplivajo na 

duševnost  

Korelacijski 

koeficient 
,210 ,309* ,411** 

p-vrednost ,108 ,016 ,001 

N 60 60 60 

**. Korelacija je statistično pomembna na nivoju 0,01. 

*. Korelacija je statistično pomembna na nivoju 0,05. 

 

Opis tabele : spremenljivka »odklonilna stališča otrok« je vezana na število pozitivnih 

odgovorov, ki so jih anketirani izbrali, saj število DA-jev nakazuje toliko večjo negativno 

naravnanost do določene droge (če je več pozitivnih odgovorov pri stališčih do določene 

droge, kot negativnih, potem je naravnanost negativna). Spremenljivka »uporaba droge pri 

starših« je vezana na pogostost uporabe določene droge pri starših – izbirajo med pet-

stopenjsko lestvico. Najmanjša vrednost , ki jo lahko izberejo , je »nikoli«, nato se le-te 

zvišujejo: redko, občasno ter največja vrednost : redno. 

 

Korelacija pomeni povezanost in ugotavlja kako se ena spremenljivka povezuje z drugo. 

Odgovarja na vprašanje : Ali se z povečevanjem ene, povečuje tudi druga spremenljivka? 

Torej , korelacijski koeficient nam pove moč povezanosti in odgovarja na vprašanje: ali ima 

otrok bolj odklonilen odnos do droge, več kot je starši uživajo? 

 

Test Spearmanove koleracije nam pokaže, da so p-vrednosti pri računanju povezanosti med 

uživanjem alkohola pri starših ter odklonilnostjo stališč pri otrocih, manjše od 0,05 (če je p-

vrednost manj kot 0.05, potem lahko trdimo, da je korelacija statistično pomembna); ravno 

tako zasledimo statistično pomembno korelacijo pri spremenljivki »uživanje tablet, ki 

vplivajo na duševnost« ter »odklonilna stališča« otrok do le-teh. Korelacijski koeficient je 
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povsod pozitiven, torej : pogostejše kot je uživanje teh vrst drog pri starših, bolj odklonilen 

odnos otroci do njih razvijejo. Koleracije pri ostalih vrstah droge nisem izpostavila, saj je 

uporaba le-teh pri starših minimalno ali pa je skoraj ni. Iz tega lahko sklepamo, da če starši 

uživajo dovoljene droge, kot so alkohol in tablete, otroci razvijejo toliko bolj odklonilen 

odnos do te droge. Korelacija je pri tabletah statistično pomembna na nivoju 0.05,  pri 

alkoholu pa na nivoju 0.01. Pri obeh je povezanost srednje, zmerno močna. 

 

Literatura pravi, da ne samo na podlagi neke izkušnje stališča izoblikujemo tudi na podlagi 

učenja po modelu, kar pomeni, da se kreirajo take vrste stališč, ki so blizu oziroma podobni 

osebam, ki so nam najbližje (Krajnc, 2010) - v tem primeru družina oziroma starši, ki npr. s 

svojim uživanjem določenih drog pogojujejo negativna ali pozitivna stališča svojih otrok, 

odvisno od tega, kako bojo le-ti to dojemali; lahko se jim bo droga zdela škodljiva, saj bodo 

zaznali negativne posledice pri starših; lahko pa se na to ne bodo ozirali in bodo izoblikovali 

stališča, ki so pač prevladujoča pri njim pomembnih osebah.  

 

 

H3: Pri stališčih do prepovedanih in dovoljenih drog ima veliko vlogo tudi spol. 

 

Tabela 24:  Povprečje vrednosti odgovorov, ki merijo stališča o prepovedanih in dovoljenih 

drogah (glede na spol). Izračunana so povprečja glede na drugo spremenljivko (neodvisno), ki 

izbrane spremenljivke deli. 

 

spol N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Dovoljene droge 
moški 36 2,52 0,99 0,16 

ženska 24 2,44 1,16 0,24 

Prepovedane 

droge 

moški 36 4,04 1,12 0,19 

ženska 24 4,69 0,60 0,12 

 

Opis tabele: več, kot je pozitivnih odgovorov, bolj je negativno stališče. Za vsako drogo 

posebej je 5 postavk. Seštejemo pozitivne odgovore za določene droge ( glede na spol) in 

delimo s številom drog, ki jih zajemajo dovoljene/prepovedane droge . Tako dobimo 

primerljivi lestvici in lahko izračunamo povprečje . Največja vrednost za stališče za določeno 

drogo je torej 5, najmanjša pa 0.  
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Vidimo, da je pri dovoljenih drogah moško povprečje pri vrednosti stališč večje, kar pomeni, 

da so le-ti zbrali več pozitivnih odgovorov, kar kaže na bolj odklonilen odnos moških do 

dovoljenih drog. 

Pri prepovedanih drogah pa je večje žensko povprečje, kar kaže na bolj odklonilen odnos 

žensk do dovoljenih drog. 

Ker želimo preveriti razlike v povprečjih, med dvema skupinama, sem izbrala t-test za 

neodvisne vzorce.  Vidimo, da razlike v povprečjih  pojavljajo, vendar nas zanima, če so te 

razlike statistično pomembne. Statistično pomembnost razlik sem torej preverila s 

parametričnim t-testom za neodvisne vzorce. 

 

Tabela 25 : T-  test za preverjanje statistično pomembnih razlik med povprečji vrednosti 

odgovorov, ki merijo stališča (o prepovedanih in dovoljenih drogah) glede na spol.  

. 

  

Levenov test enakosti 

varianc 
t-test enakosti povprečij 

F Sig. t df 
p-

vrednost 

Dovoljene 

droge 

Predvidevane 

enake variance 
,391 ,534 ,265 58 ,792 

Predvidevane 

neenake 

variance 

    ,257 43,801 ,799 

Prepovedane 

droge 

Predvidevane 

enake variance 
7,593 ,008 -2,586 58 ,012 

Predvidevane 

neenake 

variance 

    -2,891 56,045 ,005 

 

Opis tabele : vidimo, da je »Sig« vrednost pri dovoljenih drogah 0.534 , kar je večje od 0.05. 

Iz tega sledi, da so predvidene enake variance, zato pogledamo p-vrednost v prvi vrstici, ki je 

0,792. P- vrednost  pri preverjanju statistično pomembnih razlik med stališči do dovoljenih 

drog in povezanosti s spolom, je večja od 0,05, kar pomeni, da ne obstajajo statistično 

pomembne razlike med skupinama glede na izbrano spremenljivko; torej ne moremo trditi, da 

spol vpliva na stališča do dovoljenih drog. V tem primeru hipotezo torej zavržemo. 

Pri prepovedanih drogah je »Sig« vrednost 0.008, kar je manjše od 0.05. Iz tega sledi, da so 

predvidene neenake variance, zato pogledamo p-vrednost v drugi vrstici, ki je 0,005.  P- 
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vrednost je manjša kot 0,05, kar pomeni, da obstajajo statistično pomembne razlike na nivoju 

0,05. Pri prepovedanih drogah našo hipotezo torej lahko potrdimo in sklenemo, da spol tukaj 

vpliva na stališča; ženske imajo torej statistično pomembno več negativnih stališč do 

prepovedanih drog kot moški.  

Glede na to, da ženske zaradi pričakovanih socialnih vlog, ki jih družba od njih pričakuje, raje 

posegajo po legalnih oziroma dovoljenih drogah, bi lahko tudi iz teorije sklepali, da tudi 

stališča do tovrstnih drog od spola ne zavisijo. Nasprotno pa lahko vidimo, da se zaradi 

povečane stigmatizacije ženske, če uživa prepovedane droge, stališča lahko pomembno 

razlikujejo v primerjavi z moškimi – so torej tudi bolj negativna.  

 

 

H4: Učenci, katerih starši imajo največ srednješolsko izobrazbo, razvijejo manj negativnih 

stališč, kot učenci, katerih starši imajo višjo izobrazbo od srednje šole. 

 

Tabela 26:  Povprečje vrednosti odgovorov, ki merijo stališča o prepovedanih in dovoljenih 

drogah (glede na izobrazbo staršev). Izračunana so povprečja glede na drugo spremenljivko 

(neodvisno), ki izbrane spremenljivke deli. 

 

Izobrazba staršev N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Dovoljene 

droge 

Srednja šola ali 

manj 
15 1,93 0,98 0,25 

Višja šola ali več 35 2,69 1,07 0,18 

Prepovedane 

droge 

Srednja šola ali 

manj 
15 4,37 1,09 0,28 

Višja šola ali več 35 4,40 0,86 0,14 

 

Opis tabele: več, kot je pozitivnih odgovorov, bolj je negativno stališče. Za vsako drogo 

posebej je 5 postavk. Seštejemo pozitivne odgovore za določene droge ( glede na izobrazbo 

staršev) in delimo s številom drog, ki jih zajemajo dovoljene/prepovedane droge . Tako 

dobimo primerljivi lestvici in lahko izračunamo povprečje . Največja vrednost za stališče za 

določeno drogo je torej 5, najmanjša pa 0.  

 

Vidimo, da je pri dovoljenih drogah povprečje višje pri učencih, katerih starši imajo 

dokončano višjo šolo ali več, kar kaže na bolj odklonilen odnos le-teh do dovoljenih drog. 
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Pri prepovedanih drogah je tudi povprečje višje pri isti populaciji- bolj odklonilen odnos le-

teh tudi do prepovedanih drog. 

Ker želimo preveriti razlike v povprečjih med dvema skupinama, sem izbrala t-test za 

neodvisne vzorce.  Vidimo, da razlike v povprečjih  pojavljajo, vendar nas zanima, če so te 

razlike statistično pomembne. Statistično pomembnost razlik sem torej preverila s 

parametričnim t-testom za neodvisne vzorce. 

 

Tabela 27 : T-  test za preverjanje statistično pomembnih razlik med povprečji vrednosti 

odgovorov, ki merijo stališča (o prepovedanih in dovoljenih drogah), glede na izobrazbo 

staršev.  

  

Levenov test enakosti 

varianc 
t-test enakosti povprečij 

F Sig. t df 
p-

vrednost 

Dovoljene 

droge 

Predvidevane 

enake variace 
,176 ,677 -2,342 48 ,023 

Predvidevane 

neenake variace 
    -2,426 28,831 ,022 

Prepovedane 

droge 

Predvidevane 

enake variace 
,055 ,816 -,116 48 ,908 

Predvidevane 

neenake variace 
    -,105 21,702 ,917 

 

Opis tabele : vidimo, da je »Sig« vrednost pri dovoljenih drogah 0.677 , kar je večje od 0,05. 

Iz tega sledi, da so predvidene enake variance, zato pogledamo p-vrednost v prvi vrstici, ki je 

0,023. Vidimo, da je p-vrednost pri dovoljenih drogah torej manjša od 0,05, kar pomeni, da 

obstajajo statistično pomembne razlike na nivoju 0,05. Pri dovoljenih drogah našo hipotezo 

torej lahko potrdimo in sklenemo, da izobrazba staršev vpliva na razvoj negativnih/pozitivnih 

stališč do dovoljenih drog; otroci staršev, ki imajo dokončano srednjo šolo ali manj, razvijejo 

manj negativnih stališč kot otroci staršev, ki imajo dokončano višjo šolo ali več.  

 

Pri prepovedanih drogah je »Sig« vrednost 0.816 , kar je večje od 0.05. Iz tega sledi, da so 

predvidene enake variance, zato pogledamo p-vrednost v prvi vrstici, ki je 0,908. 

Vidimo, da je p-vrednost pri prepovedanih drogah večja od 0,05, kar pomeni, da ne obstajajo 

statistično pomembne razlike med skupinama glede na izbrano spremenljivko; torej ne 



29 

 

moremo trditi, da izobrazba staršev vpliva na razvoj negativnih/pozitivnih stališč do 

prepovedanih drog. Pri prepovedanih drogah torej hipotezo zavržemo. 

 

 

H5: Večjo uporabo drog je zaslediti med mestno populacijo, manj pa v vaseh. 

 

Tabela 28:  Povprečje vrednosti odgovorov, ki merijo uporabo drog (glede na kraj bivanja). 

Izračunana so povprečja glede na drugo spremenljivko (neodvisno), ki izbrane spremenljivke 

deli. 

 

kraj bivanja N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Uporaba 

dovoljenih drog 

vas 26 1,52 0,52 0,10 

mesto 34 1,47 0,51 0,09 

Uporaba 

prepovedanih 

drog 

vas 26 1,12 0,28 0,06 

mesto 34 1,08 0,22 0,04 

 

Opis tabele: bolj pogosto, kot so mladostniki že uporabili določeno drogo, višja je povprečna 

vrednost njihovih odgovorov. Izbirajo med štirimi postavkami (nikoli; 1-krat ali 2-krat; 3-

krat-20-krat; in nad 20-krat).  Najnižja vrednost je torej 0, najvišja pa 4. Tako kot v prejšnih 

primerih, so droge razdeljene na dovoljene in prepovedane. 

Pri uporabi dovoljenih drog je povprečje višje pri učencih iz vasi, kakor tudi pri prepovedanih 

drogah. Ker želimo preveriti razlike v povprečjih, med dvema skupinama, sem izbrala t-test 

za neodvisne vzorce.  Vidimo, da razlike v povprečjih  pojavljajo, vendar nas zanima, če so te 

razlike statistično pomembne. Statistično pomembnost razlik sem torej preverila s 

parametričnim t-testom za neodvisne vzorce. 
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Tabela 29: T-  test za preverjanje statistično pomembnih razlik med povprečji vrednosti 

odgovorov, ki merijo uporabo določenih drog pri mladostnikih (glede na kraj bivanja).  

  

Levenov test enakosti 

varianc 
t-test enakosti povprečij 

F Sig. t df 
p-

vrednost 

Uporaba 

dovoljenih 

drog 

Predvidevane 

enake variace 
,609 ,438 ,365 58 ,717 

Predvidevane 

neenake 

variace 

    ,363 53,265 ,718 

Uporaba 

prepovedanih 

drog 

Predvidevane 

enake variace 
1,157 ,287 ,573 58 ,569 

Predvidevane 

neenake 

variace 

    ,554 45,832 ,583 

 

Opis tabele : vidimo, da je »Sig« vrednost pri dovoljenih drogah 0.438 , kar je večje od 0,05. 

Iz tega sledi, da so predvidene enake variance, zato pogledamo p-vrednost v prvi vrstici, ki je 

0,717. Vidimo, da je p-vrednost pri dovoljenih drogah torej večja od 0,05, kar pomeni, da ne 

obstajajo statistično pomembne razlike med skupinama glede na izbrano spremenljivko; torej 

ne moremo trditi, da kraj bivanja (vas, mesto) vpliva na uporabo dovoljenih drog. 

 

Pri prepovedanih drogah je »Sig« vrednost 0.287 , kar je večje od 0.05. Iz tega sledi, da so 

predvidene enake variance, zato pogledamo p-vrednost v prvi vrstici, ki je 0,569. 

Vidimo, da je p-vrednost pri prepovedanih drogah večja od 0,05, kar pomeni, da ne obstajajo 

statistično pomembne razlike med skupinama glede na izbrano spremenljivko; torej tudi tukaj 

ne moremo trditi, da kraj bivanja (vas, mesto) vpliva na uporabo dovoljenih drog. Hipotezo 

torej zavržemo.  
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ZAKLJUČEK 

Preko uporabljene literature in raziskave, ki sem jo v mojem diplomskem delu analizirala ter 

skušala odgovoriti na zastavljena vprašanja, sem ugotovila, da glede na moje rezultate v 

določeni populaciji določeni dejavniki še vedno vplivajo na zaznavanje, vrednotenje in 

izoblikovanje določenih stališč do droge, kar pa zavisi od njene umestitve – ali je to dovoljena 

ali prepovedana droga. Vrednostne sodbe, ki jih izoblikujemo do prepovedanih drog, so tudi 

nasploh v družbi bolj negativne v primerjavi z dovoljenimi. Menim, da je to stereotipno 

mišljenje, ki smatra dovoljene droge ravno zaradi tega, ker so legalizirane in lahko dostopne, 

neškodljive in še celo pozitivne, zelo problematično ter posledično redno uživanje pri 

mladostnikih še hitrejše privede do odvisnosti. Tudi spol pomembno vpliva na razlike pri 

stališčih do določenih vrst droge – ženske razvijejo več negativnih stališč do prepovedanih 

drog kot moški, medtem ko pri dovoljenih drogah razlike med stališči niso relevantne.  

 

Menim, da je med analizirano populacijo odnos do drog nasploh še vedno precej 

neodobravajoč, čeprav so razlike pri stališčih glede na vrsto drog meni osebno zaskrbljujoče. 

Že kar precej devetošolcev je že imelo stika z dovoljeno drogo, kar pomeni, da bi bilo mogoče 

potrebno v šolah še bolj informatirati in opozarjati na določene nevarnosti, ki jih le-ta prenaša. 

Seveda sem pa mnenja, da je tudi zgled; poleg ostalih socialnih vplivov, katerim je 

mladostnik priča ; ki ga otrok dobi v družini nezanemarljiv – vseeno je nekaj resnice v starem 

slovenskem reku, ki postavlja preventivo pred kurativo – »kar se Janezek nauči, to Janez zna« 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

LITERATURA 

 

Adorno, T. W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D.J., Sanford, R. N. (1950). The 

Authoritarian Personality. Norton: NY. 

 

Brus S. (2004). Kajenje ni nikakršno izjemno dejanje. Večer. 17.02.2004. Dostopno na: 

http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2004021700504355 

(26.06.2014). 

 

Čopi, Ž. (2012). Celostna obravnava in krepitev moči uporabnikov drog. V Kvaternik I. (ur.), 

Zmanjševanje škode na področju prepovedanih drog (str. 91-111). Koper: Zavod za 

zdravstveno varstvo.  

 

Dekleva, B. in Sande, M. (2003). Tri leta kasneje: uporaba drog med dijaki ob koncu srednje 

šole. Ljubljana: DrogArt. 

 

EMCDDA (2002). 2002 Annual report on the state of the drugs problem in the European 

Union. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities 

 

Falco, M. (1988). Preventing abuse of drugs, alcohol, and tobacco by adolescents. New 

York: Carnegie Council on Adolescent Development 

 

Furlan N. (2006). Manjkajoče rebro. Ženska, religija in spolni stereotipi. Koper: Univerza na  

Primorskem.  

 

Haralambos, M. in Halborn, M. (2001). Sociologija : teme in pogledi. Ljubljana: DZS 

 

Harding, T. (2006). Gender, Drugs and Policy. V Hughes, R., Lart, R., Higate, P., (ur.), 

Drugs: policy in politics. (str. 18-29). Maidenhead: Open University Press 

 

Hočevar, A.(2005): Preprečevanje rabe in zlorabe drog : starši med stroko in  

ideologijo. 1.natis. Ljubljana : Pedagoška fakulteta : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete 

 

http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2004021700504355


33 

 

Kastelic, A. in Mikulan, M. (1999). Mladostnik in droga: priročnik za starše in učitelje. 

Ljubljana: Domus 

 

Klasifikacija drog. Halucinogeni. Pridobljeno 26.06.2014, s 

http://www.konoplja.org/klasifikacija_drog/Narkotiki/Heroin.htm. 

 

Klasifikacija prepovedanih drog. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve. Pridobljeno 

14.7.2014, s http://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/428-klasifikacija-

prepovedanih-drog) 

 

Krajnc, T. (2001). Stališča do drog. Varstvoslovje, 13 (3), 280-296.  

 

Krech, D., Crutchfield, R.D., Ballanchey, E.L. (1962): Individual in Society. McGraw – Hill, 

New York  

 

Krek, M. (2012). Spremljanje pojava uporabe drog v populaciji. V: Zmanjševanje škode na 

področju prepovedanih drog (str. 61-83). Koper : Zavod za zdravstveno varstvo  

 

Kvaternik Jenko I. (2006). Politika drog: pogledi uporabnikov in uporabnic. Ljubljana: 

Fakulteta za socialno delo.  

 

Oražem Grm, B.(2012). Zasvojenost z zdravili: zlorabljena pomoč na recept. Pridobljeno 

26.06.2014, s http://www.zdravje.si/zasvojenost-z-zdravili. 

 

Petrović , S. P. Droga i ljudsko ponašanje. 3. natis. Beograd: Dječje novine, 1998. 

 

Sagadin, J. (2004). Tipi in vloga študij primerov v pedagoškem raziskovanju. Sodobna 

pedagogika 55/4, 88–100 

 

Švajger, D. (2013). Prepovedane droge in uporaba le teh med srednješolci. Diplomsko delo, 

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

 

 

http://www.konoplja.org/klasifikacija_drog/Narkotiki/Heroin.htm
http://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/428-klasifikacija-prepovedanih-drog
http://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/428-klasifikacija-prepovedanih-drog


34 

 

Täschner, K. (2002). Trde droge-mehke droge? Ptuj: In obs medicus 

 

Vrste drog. Pridobljeno 14.7.2014, s http://www.e-tom.si/teme/droge/vrste-drog. 

 

Zaviršek D. (1994). Ženske in duševno zdravje. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-tom.si/teme/droge/vrste-drog


35 

 

     PRILOGA: 

     Anketa o mnenjih mladih do jemanja prepovedanih in dovoljenih drog 

 
Spoštovani učenec/učenka,  

 

sem študentka 4. letnika socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani ter v 

okviru raziskovalne naloge pri diplomskem delu raziskujem mnenja mladih do jemanja 

prepovedanih drog. Vprašalnik je namenjen devetošolcem Osnovne šole Simona Jenka 

Kranj, ki sem jo obiskovala tudi sama. Anketa je anonimna, tako da se vam nanjo ni treba 

podpisati. Iz rezultatov ne bo mogoče razbrati, kdo je izpolnjeval vprašalnik, podatki pa 

bodo uporabljeni izključno za mojo diplomo. Za tvojo sodelovanje se ti vnaprej najlepše 

zahvaljujem. Tvoji odgovori mi bodo zelo pomagali pri izdelavi moje diplome. Želim ti 

veliko uspehov pri tvojem nadaljnjem  šolanju. 

Dida Debeljak, 4. letnik socialne pedagogike.  

 

Navodilo za izpolnjevanje: prekrižaj kvadratek, pred tvojim odgovorom! 
 

Nekaj osnovnih informacij o meni 

 

1. Spol:                      1  □ moški           2  □ ženski 

 

2. Kraj bivanja:      1  □ vas               2  □ mesto 

 

 

3. Izobrazba matere:  1    □ nedokončana ali dokončana osnovna šola      

2   □ srednja šola    

3   □ visoka ali višja šola      

4   □ magisterij ali več 

5   □ ne vem      

6   □ je nimam/ne poznam 

 

 

 

4. Izobrazba očeta:             1   □ nedokončana ali dokončana osnovna šola   

2   □ srednja šola    

3   □ visoka ali višja šola      

4   □ magisterij ali več    

5   □ ne vem      

6   □ ga nimam/ne poznam 
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Pri vsaki snovi izberi en odgovor: 

 

Kako pogosto TVOJA MATI uživa: 

 

 

 

Redno (vsak 

dan vsaj 

enkrat) 

Občasno 

(vsaj enkrat 

na teden) 

 

Redko 

 

Nikoli 

Je 

nimam/ne 

poznam 

5. CIGARETE □ □ □ □ □ 

6. ALKOHOL □ □ □ □ □ 

7. MARIHUANO □ □ □ □ □ 

8. DRUGE 

PREPOVEDANE 

DROGE  (heroin 

in druge) 

□ □ □ □ □ 

9. TABLETE, KI 

VPLIVAJO NA 

DUŠEVNOST 

(uspavalne, 

pomirjevala, itd.) 

□ □ □ □ □ 

 

 

Kako pogosto TVOJ OČE uživa: 

 

 

 

Redno (vsak 

dan vsaj 

enkrat) 

Občasno 

(vsaj enkrat 

na teden) 

 

Redko 

 

Nikoli 

Je 

nimam/ne 

poznam 

10. CIGARETE □ □ □ □ □ 

11. ALKOHOL □ □ □ □ □ 

12. MARIHUANO □ □ □ □ □ 

13. DRUGE 

PREPOVEDANE 

DROGE  (heroin 

in druge) 

□ □ □ □ □ 

14. TABLETE, KI 

VPLIVAJO NA 

DUŠEVNOST 

(uspavalne, 

pomirjevala, itd.) 

□ □ □ □ □ 
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15. Kakšna so tvoja mnenja o cigaretih (nikotinu)?  

Če poskusiš eno cigareto, lahko postaneš zasvojen.     1□ DA   2□ NE 

Cigarete so zelo škodljive za zdravje.      1□ DA   2□ NE 

Zaradi kajenja hitro ostaneš na cesti in brez službe.    1□ DA   2□ NE 

Drugi te obsojajo, če kadiš cigarete.      1□ DA   2□ NE 

Če kadiš, lahko hitro popustiš v šoli.        1□ DA   2□ NE 

 

16. Kakšna so tvoja mnenja o alkoholu?  

Če enkrat spiješ alkohol, lahko postaneš zasvojen.         1□ DA   2□ NE 

Alkohol je zelo škodljiv za zdravje.       1□ DA    2□ NE 

Zaradi alkohola hitro ostaneš na cesti in brez službe.    1□ DA    2□ NE 

Drugi te obsojajo, če poješ alkoholne pijače.   1□ DA    2□ NE 

Če piješ alkohol, lahko hitro popustiš v šoli.      1□ DA    2□ NE 

17. Kakšna so tvoja mnenja o marihuani?  

Če jo enkrat poskusiš, postaneš zasvojen.                 1□ DA    2□ NE 

Marihuana je zelo škodljiva droga.                                    1□ DA    2□ NE 

Zaradi nje hitro ostaneš na cesti in brez službe.              1□ DA    2□ NE 

Drugi te obsojajo, če uživaš marihuano.                            1□ DA    2□ NE 

Zelo hitro lahko popustiš v šoli, če uživaš marihuano.        1□ DA    2□ NE 

18. Kakšna so tvoja mnenja o heroinu?  

Če ga enkrat poskusiš, postaneš zasvojen.                 1□ DA     2□ NE 

Heroin je zelo škodljiva droga.                                         1□ DA     2□ NE 

Zaradi njega hitro ostaneš na cesti in brez službe.          1□ DA     2□ NE 

Drugi te obsojajo, če uživaš heroin.                                 1□ DA     2□ NE 

Zelo hitro lahko popustiš v šoli, če uživaš heroin.             1□ DA     2□ NE 

19. Kakšna so tvoja mnenja o tabletah, ki vplivajo na duševnost? 

Če ga enkrat poskusiš, postaneš zasvojen.                 1□ DA     2□ NE 
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Heroin je zelo škodljiva droga.                                         1□ DA      2 □ NE 

Zaradi njega hitro ostaneš na cesti in brez službe.          1□ DA      2 □ NE 

Drugi te obsojajo, če uživaš heroin.                                 1□ DA      2 □ NE 

Zelo hitro lahko popustiš v šoli, če uživaš heroin.             1□ DA      2 □ NE 

 

 

20. Katero drogo si dosedaj že poskusil/a in kolikokrat?  

     (Pri vsaki drogi izberi en odgovor) 

 

 

 

 

 

nikoli 

 

 

1-krat ali  

2-krat 

 

3-krat -

20-krat 

 

nad 20-

krat 

21. CIGARETE □ □ □ □ 

22. ALKOHOL □ □ □ □ 

23. MARIHUANO □ □ □ □ 

24. DRUGE 

PREPOVEDANE DROGE  

(heroin in druge) 

□ □ □ □ 

25. TABLETE, KI 

VPLIVAJO NA 

DUŠEVNOST 

(uspavalne, pomirjevala, 

itd.) 

□ □ □ □ 
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