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POVZETEK 
 
Mladostniki so ranljiva skupina, ki so v času odraščanja postavljeni pred mnoge 

odločitve. Soočeni so z vse večjimi lastnimi pričakovanji, pričakovanji staršev in 

okolice. Družina, prijatelji, vključenost v izobraževalni proces in pozitivna 

samopodoba so dejavniki, ki jim težavno obdobje lahko pomagajo preživeti s čim 

manj negativnih izkušenj ter njihovih posledic. Pri tem ne smemo pozabiti na 

pomen zgodnjih, kakovostnih preventivnih programov, ki se morajo približati 

potrebam mladih in jih informirati. 

 

V nalogi želim ugotoviti, kakšne izkušnje imajo mladi z drogami, kako so jim 

dostopne, kaj o njih vedo. Zanima me, kaj bi si želeli izvedeti o drogah in njihovih 

posledicah od odgovornih odraslih, ki pripravljajo vsebine in izvajajo preventivne 

programe. 

 

V teoretičnem delu opišem mladostniško obdobje, različne poglede na identiteto in 

njen razvoj ter naloge družine. Dotaknem se dejavnikov tveganja, varovalnih 

dejavnikov in pomena preventive. 

 

Empirični del zajema kvalitativno raziskavo, ki temelji na intervjujih z desetimi 

dijaki četrtih letnikov poklicnih šol in gimnazij v Ljubljani. Rezultate sem 

interpretirala in predstavila po vsebinskih sklopih. Iz raziskave je razvidno, da so 

izkušnje intervjuvancev z drogami dokaj podobne. Iz pogovorov je zaznan jasen 

pomen  varovalnih dejavnikov. Preventivna izobraževanja, ki so se jih intervjuvani 

srednješolci in gimnazijci udeležili v času srednješolskega izobraževanja, 

večinoma ocenjujejo kot neustrezna. 

  
 
Ključne besede: mladostniki, droge, dejavniki tveganja, varovalni dejavniki, 

preventivni programi. 
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SUMMARY 
 

Adolescents are a vulnerable group in society since they are constantly confronted 

with many decisions as well as dealing with their own expectations and the 

expectations of their parents and the environment surrounding them. The factors 

which can help them overcome this difficult period with the least amount of 

negative consequences and experiences include their family's support, 

friendships, educational inclusion and a positive self-image. In this context it is 

essential not to neglect the significance of quality early-prevention programmes 

which need to relate to the needs of adolescents and provide them with 

information. 

 

In my thesis I analyse experiences of adolescents with drugs including their 

access to drugs and how knowledgeable they really are about them. I am 

interested in finding out what exactly it is about drugs and their consequences that 

interests them particularly what can they find out from responsible adults who 

prepare content for and carry out early-prevention programmes. 

 

In the theoretical part of my thesis I focus on describing the period of adolescence 

along with different perspectives on identity and its development as well as the 

role of the family in that respect. I mention risk and protective factors and the 

importance of prevention. 

 

The empirical part of my thesis includes embodies qualitative research which is 

based on interviews with ten senior students of different secondary schools in 

Ljubljana. I present the results of my empirical study in blocks according to 

content. Based on the results of my study it is evident that the experiences of 

interviewees with drugs are relatively similar. Through the conversations the 

indisputable significance of protective factors can be detected. Early prevention 

programmes and training which the interviewees had attended during their high 

school years are assessed as inadequate. 

 
Keywords: adolescents, drugs, risk factors, protective factors, preventive 

programmes. 
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1 UVOD 
 

Negotovost in izgubljen občutek varnosti prinašata spremenjen odnos mladih do 

drog. Droge so dobile posebno mesto, mladi si v prizadevanju blaženja stresa 

droge »prilastijo« za »rekreacijo« (Sande, 2004). Vse pogosteje zasledimo izraz 

rekreativno uporabo drog. Dekleva (1999a) omenjeni izraz razlaga s pojmi; 

občasnost, uporaba ob koncu tedna, uporaba ob posebnih priložnostih, uporaba, 

ki je posamezniku predvsem v užitek in zadovoljstvo. Uporaba, ki posameznika 

»re-kreira«, ga »usposobi« za nov delovni teden. Rekreativna uporaba drog 

postaja med mladimi vse bolj družbeno sprejemljiva. 

 

Podatke o uporabi drog v šolskem okolju pridobivamo s pomočjo dveh 

mednarodnih raziskav, prva je Evropska raziskava o alkoholu in ostalih drogah 

med šolsko mladino (European School Survey Project on Alcohol and Drugs – 

(ESPAD)), ter Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (Health Behaviour 

in School – Aged Children - HBSC)). V Sloveniji imamo od leta 1992 na voljo 

podatke raziskav, ki so bile izvedene v Sloveniji. Med drugim so to: raziskave po 

metodologiji ESPAD-a na nacionalni ravni od leta 1995 do 2007, (Stregar, 1995, 

Stregar, 1999, Jerman, 2007 v Sande, 2009). Druga  raziskava (Dekleva, Sande, 

2003) je bila prva od raziskav, ki je na reprezentativnem vzorcu dijakov preučevala 

spremembe o uporabi alkohola in prepovedanih drog, med prvim in zadnjim 

letnikom šolanja. Raziskava »Uporaba alkohola med udeleženci maturantskih 

izletov«, ki jo je Matej Sande izvedel leta 2007 (v Sande, 2009), in raziskave 

»Ekstazi in plesne droge« (Dekleva, 1999b), »Uporaba novih psihoaktivnih snovi v 

Sloveniji« (Sande, Paš, Šabić in Nahtigal, 2016), pričajo, da je treba med drugim 

posodobiti obstoječe preventivne programe in programe pomoči za potrebe 

povpraševanja in zmanjševanja škode. 

 

V svoji nalogi želim raziskati predvsem doživljanja in izkušnje mladih z drogami v 

obdobju odraščanja in osamosvajanja ter njihov pogled na preventivne programe 

glede uporabe oz. zlorabe drog, ki so jih bili deležni med šolanjem. 
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V teoretičnem delu sem zajela in predstavila, obdobje mladostništva, identiteto in 

družino. Dotaknila sem se drog s poudarkom na marihuani in alkoholu, navedla 

dejavnike tveganja in opisala pomen varovalnih dejavnikov ter preventivnih 

programov.  

 

Podatke za potrebe raziskave sem pridobila iz intervjujev desetih dijakov, ki 

obiskujejo četrti letnik poklicne šole ali gimnazije in so že imeli izkušnje z drogami. 

 

Razlike med mladostniki povzročajo, da so nekateri bolj dojemljivi za 

eksperimentiranje in uživanje drog (prepovedanih, dovoljenih), nekateri manj ali 

sploh ne. 

 

Individualni dejavniki, socialni kontekst - družina, prijatelji, vključenost oz. 

izključenost v izobraževalni sistem, družba in okolica, v kateri mladostnik živi oz. 

se giblje, so pojmi, ki vplivajo na mladostnika tako v pozitivnem kot negativnem 

smislu. Različni avtorji (Parker, Adrige in Measham, 1998; Kastelic in Mikulan, 

1999; Sande, 2004) varovalnim dejavnikom dajejo različen pomen oz. težo. V 

nalogi bom predstavila različne poglede na vpliv le-teh pri oblikovanju 

mladostnikovega odnosa do drog. 

 

Svet, v katerem živijo mladi, prepogosto poudarja duh individualizma, potrošnje in 

kapitalizma, zmanjšuje se pripadnost skupnosti. Mlade se uči, da je možno vse 

dobiti takoj, izgublja se občutek za trud. To večkrat vodi do povečanja stresa, 

večjih strahov, nezaupanja, zmanjšanja samozavesti. Prav zato se vse več mladih 

zateka v družbo alkohola, tobaka in drugih psihoaktivnih drog, ki dolgoročno lahko 

porušijo njihovo biopsihosocialno ravnovesje (Derganc, 2004). 

 

Parker omenja dvojnost družbe tveganj, ki na eni strani ustvarja marginalizirano 

skupino mladih, ki ne zmorejo tempa, pri katerih obstaja tveganje za zlorabo drog 

in na drugi strani integracijo rekreativne uporabne drog pri relativno velikem delu 

mladih. Ti prepovedano in dovoljeno drogo uporabljajo v skladu z glasbenim 

stilom, modo, plesom ipd. (Parker idr., 1998). 
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»V družboslovju, v sociologiji in v antropologiji že dolgo vemo, da družbe 

potrebujejo svoje deviante in jih pazljivo in dolgo konstruirajo. V tem kontekstu je 

očitno, da so nedovoljene droge in njih uživalke/ci zelo primeren sovražnik, proti 

kateremu se je treba bojevati. Nedovoljene droge navadno definiramo kot družbeni 

problem, zato se kajpada z njimi sploh ukvarjamo /…/ In v zvezi s tem je dobro 

vedeti, da veliki družbeni problemi nikoli ne bodo definirani tako, da bi ogrožali 

najmočnejše skupine, ki so se zasidrale v središču družbe /…/ Spoznanje, da so 

heroinci ljudje kot vi ali jaz, utegne biti komu neprijetno. Prijetneje je kazati na 

druge in njihov »problem«, sebe pa doživljati kot klene pripadnike zdrave družbe. 

Zdrava družba 21. stoletja je družba kompulzivnih odvisnosti, opozarjajo številni 

sociologi. Odvisnosti od dela, jutranjega teka, hribolazenja, hrane, spolnosti in še 

česa so strukturno enake odvisnosti od heroina, zato smo si podobni bolj, kakor bi 

radi …« (Rener v Flaker, 2002, str. 5−7).  

 

Ne glede na to, da avtor navaja, da je odvisnosti več vrst, ljudje ob besedi 

odvisnost navadno pomislimo na odvisnost od drog. Vendar je odvisnost širši 

pojav, ki ni vezan le na substance. V diplomski nalogi govorim o drogah in v tem 

kontekstu govorim tudi o odvisnosti. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 MLADOSTNIK IN DRUŽINA 
 

2.1.1 MLADOSTNIŠTVO 
 

Mladostništvo je razvojno obdobje, za katerega je značilna intenzivnost razvojnih 

procesov, ki se v posamezniku odvijajo. Posebno ga zaznamuje oblikovanje 

identitete. Mladostnik se sprašuje: »Kdo sem, kaj sem, kaj postajam, kdo hočem 

biti …?« 

 

Za mladostništvo je značilnih osem razvojnih nalog: prilagajanje na telesne 

spremembe, čustveno osamosvajanje od družine in drugih odraslih, oblikovanje 

socialne spolne vloge, oblikovanje novih in stabilnih odnosov z vrstniki, razvoj 

socialno odgovornega vedenja, priprava na poklicno delo, priprava na partnerstvo 

in družino, oblikovanje vrednotne usmeritve (Zupančič, 2004a). 

 

Obdobje adolescence traja približno šest let. Pojem adolescenca pomeni zorenje 

mladostnika v odraslo osebo in ga ne gre enačiti s puberteto. V adolescenci 

mladostnik odrašča in pri tem naj bi nezavedno izpolnil spodnje štiri razvojne 

naloge: 

• razvil identiteto, 

• vzpostavil avtonomnost, 

• vzpostavil odnos do spolne vloge, 

• načrtoval poklicno pot (Kastelic in Mikulan, 1999). 

 

Mladi veliko raziskujejo in eksperimentirajo, saj se razvijajo in oblikujejo svojo 

identiteto. Eksperimentiranje je značilno tudi na področju droge. Na tem področju 

so mladostniki nekoliko oropani znanja in ravno zato jih to področje tako privlači. 

Droga je pogosto tudi »simbol za pogum in drznost« (Täschner, 2002, str. 63). 
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Razvojno obdobje, v katerem se uporaba drog najpogosteje začne, je ravno 

adolescenca. Tu imamo v mislih prehod med zgodnjo in srednjo adolescenco med 

12. in 14. letom ter 14. in 17. letom (Poljšak Škraban, 2002). To obdobje sovpada 

s prehodom med osnovno in srednjo šolo.  

 

Mladi so ena izmed najbolj ranljivih kategorij, izpostavljeni številnim negativnim 

vplivom žal so zanje tudi najbolj dojemljivi. So zelo občutljivi sprejemniki vsega, 

kar se dogaja v njihovem okolju, ker so negotovi, se pogosto odzivajo pretirano 

občutljivo (Lipolt in Ninković, 2002). Zaradi vedno večjih družbenih in ekonomskih 

pritiskov, ki jim niso sposobni kljubovati in se z njimi soočati, se pojavlja med njimi 

čedalje več socialnih patologij, kot so: delikventnost, sovražnost do tujcev, 

samomorilnost in uporaba drog (Ule in Kuhar, 2002). 

 

Mladostnik postane opazovalec svojih lastnih telesnih in psiholoških sprememb in 

potrebuje čas, da te spremembe skupaj z zgodnejšimi identifikacijami integrira v 

identiteto jaza (Zupančič, 2004 b). 

 

2.1.2 IDENTITETA 
 

Pojem identitete obsega zaznavanje in doživljanje sebe kot ločenega in različnega 

od drugih, kot doslednega samemu sebi, doživljanje celovitosti in kontinuiranosti 

sebe v času ter občutek psiho-socialne recipročnosti, tj. skladnosti med 

posameznikovimi predstavami o sebi in tem, kar zaznava, da drugi vidijo v njem in 

pričakujejo od njega (Poljšak Škraban, 2004). 

 

Razvoj identitete se ne začenja in ne končuje v obdobju mladostništva. 

Pridobivanje lastne identitete in z njo povezana kriza je ena od najbolj izstopajočih 

značilnosti mladostništva. V obdobju adolescence je najpomembnejša družba 

vrstnikov. Ti mu sporočajo, kako se naj obnaša, kakšno vedenje je primerno, kaj 

naj obleče … Občutek pripadnosti skupini in enakosti z vrstniki mu povečuje 

samozaupanje. Čuti, da ravna prav in iz tega črpa potrebno moč (Kristan, 2010). 
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2.1.3 DRUŽINA  

 
Družina ima pomembno vlogo pri  razvoju otroka oziroma mladostnika. Odnos 

družine do mladostnika bistveno prispeva k oblikovanju in krepitvi mladostnikovih 

močnih področij in s tem posredno tudi na odnos do drog.  

 

Kastelic in Mikulan (2004), Juul (2008) in še mnogi drugi avtorji opozarjajo na 

povezavo med družino in mladostnikovimi dejanji v adolescenci, saj je vse kar se 

je dogajalo v zgodnjem otroštvu, zapisano v mladostnikovi osebnosti in se včasih 

kaže tudi z dejanji v zrelosti. Iz tega lahko sklepamo, da se preventiva jemanja 

drog začne že v zgodnji mladosti, saj moramo v prvi vrsti starši poskrbeti za 

pozitivno otrokovo samopodobo ter posledično za samovrednotenje in 

samospoštovanje, ki bo mladostnika v najranljivejšem obdobju obvarovala pred 

škodljivimi vplivi okolja in mu omogočila, osebno in duhovno rast ter svetlo 

prihodnost. 

 

Družina je osnovna celica družbe, prostor, v katerem otrok živi in se razvija. 

Poljšak Škraban in Dekleva (1997) navajata, da je družina prostor, kjer se otrok 

uči osnovnih oblik obnašanja in kjer je starš pomemben drugi, ki otroku določa 

svet, ki ga mora ponotranjiti. Tomori (1999) dodaja, da na odnos mladostnika do 

drog vpliva odnos staršev do drog. 

 

Različni avtorji (Poljšak Škraban in Dekleva, 1997; Gostečnik, 1999) izpostavljajo 

povezavo med družino in mladostnikovimi dejanji v adolescenci. Zgodnje otroštvo 

se namreč odraža v mladostnikovi osebnosti, slabi ali dobri samopodobi in 

posledično v njegovih dejanjih. 

 

Mladostnik v družino prinese nove naloge in s tem preizkušnje za vso družino. 

Čustveno je zelo ranljiv, njegova razsodnost v polnosti še ni oblikovana, zato za   

svoj nadaljnji razvoj ob sebi potrebuje ljubeče, potrpežljive starše, ki mu bodo pri 

izpopolnitvi njegove identitete pomagali. Vloga staršev je v mladostništvu izredno 

pomembna in nenadomestljiva, kar pomeni, da če je mladostnik v tem obdobju 

brez podpore staršev, lahko pride do anomalij, kot so čustvena in kognitivna 
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zavrtost, prekinitev dozorevanja in lahko tudi do tega, da mladostnik začne iskati 

uteho v omami (Doblehar, 2009). 

 

Od primarne družine odvisni mladostniki, vpeti v dolgotrajne procese 

izobraževanja, se na koncu zelo pogosto soočajo s problemom nezaposlenosti. 

Zato je veliko mladih močno obremenjenih s skrbjo za lastno prihodnost (Ule, 

2002). 

 

2.2 TVEGANE OBLIKE VEDENJA  
 

Dokazano je (ESPAD, 2011 in HBSC, 2006, 2012), da negativne oblike vedenja 

pri mladostnikih naraščajo, pojavlja se velika uporaba drog pri čedalje manjši 

populaciji mladostnikov. Dekleva in Sande (2003) v raziskavi, ki sta jo izvedla med 

srednješolci, navajata, da ima marihuana posebno mesto med mladimi, saj je 

njena uporaba v obdobju adolescence še posebno socialno sprejemljiva. 

 

Tomori (1998) kot posebno ogrožajoče tvegano vedenje definira tisto vedenje, ki 

se začne zgodaj v procesu razvoja, je kontinuirano in ni omejeno le na posamezne 

priložnosti in izolirane dogodke, je povezano z življenjskim slogom, ki je za 

mladostnika neustrezen in mu povzroča težave pri konstruktivnih dejavnostih, 

poteka v krogu vrstnikov, ki to vedenje spodbujajo, odobravajo ali občudujejo, 

povezujejo in dopolnjujejo med seboj več oblik tveganega vedenja.  

 

Sande (2002) navaja, da mladostniki izberejo tvegano vedenje, vendar je za 

nekatere prehodna eksperimentatorska ali rekreativna faza, za druge pa začetek 

težav, ki jih bodo spremljale do odraslosti. 

 

V literaturi je zaslediti več različnih tipologij uživanja drog. Vsi avtorji so mnenja, da 

jim je skupno to, da se nagibajo h gradacijam ali stopnjevanju. Kušević (v Flaker, 

2002) razlikuje med eksperimentatorji, ki mamilo poskusijo, vendar ne nadaljujejo, 

čeprav lahko poskus ponovijo. Drugi so rekreativni uživalci, ki občasno ali v 

določenih časovnih intervalih uživajo mamilo, funkcionalni odvisniki so tretja 

skupina, ki uživa katero od mamil in je od njega lahko odvisna, v družbi funkcionira 
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povsem normalno. Četrta skupina so disfunkcionalni odvisniki, ti zaradi odvisnosti 

ne funkcionirajo več normalno. Peta skupina, ki živi v kulturah, kjer je uživanje 

mamil del vsakodnevnega življenja (koka v Andih, opij v Indiji) so družbeno 

tradicionalni uživalci. Med terapevtske uživalce prištevamo ljudi, ki uživajo mamila 

kot zdravila. Slednji so nekonformisti, ki mamila uživajo, da s tem izražajo upor 

proti obstoječim vrednotam (npr. hipiji in kanabis). Avtor v tej klasifikaciji prve štiri 

skupine oz. tipe uživalcev povezuje s količino užite droge, še bolj pa s 

prevzemanjem deviantne identitete zasvojenosti. Ostale tri kategorizira po drugih 

kriterijih. 

 

Flaker (2002) navaja, da je najbolj stvarna Kuševićeva tipologija, saj poleg 

napredovanja v uživanju omenja tudi druge tipe uživanja, ki ne spadajo v karierno 

shemo.  

 

Flaker in Kocmur (1993, v Flaker 2002) sta na podlagi Kuševićeve tipologije 

uživalcev in še nekaterih drugih avtorjev sestavila naslednjo tipologijo uživalcev 

drog: 

• neuživalci, 

• priložnostni (občasni, naključni) uživalci, eksperimentatorji, 

• redni uživalci, 

• odvisni uživalci, 

• zasvojeni uživalci, 

• džankiji. 

 

Flakerjeva tipologija uživalcev je zanimiva predvsem zaradi prve točke, saj med 

tipologijo uživalcev uvršča tudi neuživalce. Flaker (2002) navaja, da med 

neuživalce sodijo vsi, ki niso nikoli poskusili heroina ali drugih opiatov. Ko 

govorimo o odvisnosti, se moramo predvsem zavedati, da obstajajo različne vrste 

zasvojenosti, in sicer od družbeno sprejemljivih do tako imenovanih nelegalnih 

zasvojenosti. 

 

»Da se odvisnost razvije, morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Mladostnik mora 

drogo jemati dalj časa, ob tem pa preiti določene, v praksi ugotovljene faze. 
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Nekateri ljudje imajo več možnosti, da postanejo odvisni (npr. tisti s šibkim egom, 

tisti iz neurejenih družinskih okolij ipd.). Vsaka droga ima svojo lastno pot 

odvisnosti, vendar pa je po daljšem jemanju vsake končni rezultat človek, ki ima 

oslabljen imunski sistem, nižjo raven samospoštovanja in obvladovanja čustev, 

lahko pa se mu pojavijo tudi duševne motnje» (Radjen, 2007). 

 

2.2.1 VAROVALNI DEJAVNIKI IN DEJAVNIKI TVEGANJA 
 

Avtorja Kastelic in Mikulan (1999) navajata dejavnike tveganja, ki mladostniku 

“tlakujeta pot” do uporabe oz. zlorabe drog:  

• pozitivna družinska anamneza glede uživanja psihoaktivnih snovi,  

• uživanje oziroma neustrezen odnos do uživanja drog,  

• družba vrstnikov, ki uživajo droge,  

• konflikti v družini, 

• nesposobnost reševanja slednjih, 

• vedenjske motnje, 

• osamljenost,  

• uporništvo,  

• izjemne socialne težave, izvirajoče iz siromaštva, 

• izostajanje iz šole, 

• šolsko neuspešnost,  

• pogosto spreminjanje stalnega bivališča. 

 

Sande (2004) navaja Parkerja, ki kritizira pretirano usmerjenost v pojasnjevanje 

uporabe drog pri mladih z dejavniki tveganja. Takšno usmerjenost povezuje s 

tistim delom razvojne psihologije, ki uporabo označuje kot zlorabo in jo razume kot 

znak individualne patologije. Avtor tudi dodaja, da Parker meni, da je takšno 

povezovanje uporabe drog in individualne ali družinske patologije lahko zdržalo 

pred dvajsetimi leti, nikakor pa ne danes, ko se življenjska prevalenca uporabe 

marihuane med 15- in 16-letniki v EU približuje 40 %. Po teh podatkih bi imel velik 

del mladih v EU »psihosocialne motnje«, vzgajali pa bi jih starši alkoholiki, ki tudi 

sami jemljejo droge. 
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2.2.2 KLASIFIKACIJA DEJAVNIKOV TVEGANJA 
 

Täschner (2002) zaščitnim dejavnikom pripisuje funkcijo obrambe posameznika 

pred začetkom uporabe droge, učinek dejavnikov tveganja pa je ravno nasproten.  

 

Tomori (1999) navaja, da kar nekaj dejavnikov tveganja oz. varovalnih dejavnikov 

izhaja iz družine. Najpomembnejši varovalni dejavniki, ki izhajajo iz družine, so: 

• pozitivna samopodoba in samospoštovanje, 

• čustvena naveza, pristni odnosi, 

• socializacija,  

• komunikacija, 

• pozitiven odnos do ljudi in do sveta, 

• ustvarjalnost, 

• sposobnost odločanja in sprejemanja odgovornosti, stališča, 

• obvladovanje stresov in konstruktivno reševanje problemov. 

 

Prav tako kot revščina, nezaposlenost in pomanjkanje perspektiv lahko tudi 

duševne motnje staršev negativno vplivajo na duševni razvoj otroka. Uporaba drog 

pri starših lahko negativno vpliva na odnos otrok do drog. Nekateri starši se 

skušajo problemom izogniti s prekomerno uporabo alkohola, tablet ali 

prepovedanimi drogami, drugi ne se ne uspejo vključiti v družbo. Vse našteto 

lahko zelo negativno vpliva na otroka in pri teh otrocih se pogosteje pojavi 

delikventno in disocialno vedenje (Tomori, 1999). 

 

Sande (2002) navaja, da najpogostejšo delitev dejavnikov tveganja, povezanih z 

uporabo dovoljenih in prepovedanih drog: 

• Individualni dejavniki tveganja: sem uvrščajo osebnostni in interpersonalni ter 

vedenjski dejavnik; odtujenost, uporništvo, asocialno vedenje, impulzivnost, 

anksioznost, depresija, visoka potreba po dražljajih, nagnjenost k pitju alkohola 

in osebna ranljivost. 

• Družinski dejavniki tveganja so še posebno pomembni v obdobju otroštva in 

zgodnje adolescence, saj lahko spodbudijo zgodnjo uporabo drog (Falco v 

Sande, 2004). Mednje sodijo: uporaba drog pri starših ali sorojencih, nejasna 
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pravila v družini, slabši nadzor nad otroki, negativna komunikacija, poslabšanje 

ali razdrtje družinskih vezi ipd. 

• Vrstniški dejavniki tveganja se lahko pojavijo znotraj vrstniške skupine. Mednje 

sodijo: zgodnja iniciacija v uporabo drog s strani vrstnikov, uporaba drog v 

vrstniški skupini, primerjave med vrstniki. 

• Šolski dejavniki tveganja označujejo učno uspešnost oz. neuspešnosti in 

odnos, ki ga mlad človek razvije do šole. Mednje prištevamo. Šolska 

neuspešnost, obdobje ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo, premalo možnosti 

za samopotrjevanje ipd. 

• Skupnostni dejavniki tveganja pomenijo (ne)uspešnost socializacije in možnost 

za potrditev v svetu odraslih. Poudarja se pomen pomanjkanja formalnih 

obredov in pravil za vstop med odrasle. K skupnostnim dejavnikom tveganja 

uvrščamo: permisivne družbene norme in zakone, dostopnost drog, 

nezmožnost uveljavljanja odraslosti na legitimen način, nejasnost prehoda v 

odraslost, slaba pripadnost soseski in lokalni skupnosti, slab socialno 

ekonomski status. 

 

Sande (2002) navaja še druge delitve in dejavnike tveganja, kot npr. 

psihosocialne, skupnostne, biološke in demografske. Dejavniki tveganja so lahko 

tudi naloge, pred katero se znajde boljše ali slabše opremljen mladostnik. 

 

Različni avtorji navajajo vzroke oz. razloge za poseganje mladostnikov po drogah. 

Täschner (2002) meni, da so za eksperimentiranje oz. poseganje po drogah 

odgovorni dejavniki, kot so: pritisk skupine, strah pred osamljenostjo, posnemanje, 

duševne motnje1 in osebnostne značilnosti. 

 

Täschner in Conger (v Lukša, 2003) poleg individualnih razlogov navajata tudi 

družbene (npr. pritisk skupine, dostopnost drog itd.). Tomori (1983) pa bolj 

poudarja notranje, osebnostne lastnosti vsakega posameznika, ki privedejo 

mladostnika do tega, da poskusi drogo. Poleg že navedenih razlogov (iskanje 

ugodja, radovednost, kljubovanje ožjemu družinskemu oz. širšemu družbenemu 

krogu, uveljavitev med vrstniki) avtorica trdi, da so k uživanju drog bolj nagnjene 

                                                           
1 Predvsem občutki sramu, negotovost, motnje koncentracije, učne težave, pobitost in težave z navezovanjem stikov. 
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naslednje skupine mladostnikov: negotovi, plašni, s seboj nezadovoljni 

mladostniki, socialno zavrti mladostniki, nemirni, občutljivi, razburljivi mladostniki, 

adolescenti, ki iščejo vzburjenja, in nevrotični, občutljivi mladostniki. 

 

2.3 PREVENTIVNI PROGRAMI 
 

Bajzek (1998, str. 47) opredeljuje preventivo kot »čisto delovanje, razvoj, proces, 

ki se uresniči v skupnosti in s skupnostjo« oziroma »je neke vrste delovanje za 

spremembo«. Pojem preventiva se je na medicinskem področju pojavil veliko prej 

kot pa v družbenem kontekstu. 
 

Beseda prevencija, ki se v strokovni literaturi s področja drog enači s pomenom 

preventive, izhaja iz besede praenanire in pomeni »preprečevanje, preprečitev, 

vnaprejšnja zaščita, npr. pred boleznijo« (Verbinc, 1994, str. 570). 

 

Hočevar (2005, str. 53) je preventivo opredelila kot preprečitev nastanka 

»določenega pojava oziroma vedenja, ki je družbeno nezaželeno, a zanj ni nujno, 

da se bo zgodilo (v našem primeru je to raba oziroma zloraba drog)« Ob tem 

poudari, da »preventiva preprečuje samo možnost nastanka nezaželenega pojava 

oziroma vedenja«. 

 

Sande (2004) navaja, da so bili v Sloveniji temelji za nacionalni program na 

področju prepovedanih drog, postavljeni v 90. letih. Ta naj bi sistematično in 

povezano uravnaval programe pomoči in postavljal prioritete na področju 

preventive in obravnave. V tem času so se razvile tudi različne oblike programov 

pomoči, ki ustvarjajo spekter možnosti za obravnavo uporabnikov drog. 

 

V Sloveniji je leta 1994 uradno nastala javnozdravstvena paradigma. Uvede se 

metadonski program z licenco in ustrezno finančno podporo. Okrepi se medicinski 

koncept obravnave uporabnikov drog. Razlika med medicinskim in psihosocialnim 

pristopom temelji na obravnavi in dojemanju uporabnikov drog. Medicinski koncept 

jih obravnava kot kronične bolnike, psihosocialni pristop pa z različnimi oblikami 
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psihosocialne pomoči uporabnika vodi v prenehanje uporabe drog in ponovno 

vključitev v družbo (Bačar, 2014). 

 

Preventiva v Sloveniji se izvaja v okviru javnozdravstvene mreže in nevladnih 

organizacij. Urejena je z zakoni, predpisi in smernicami znotraj različnih resorjev, 

ki jih usklajuje Ministrstvo za zdravje (Bačar, 2014). 

 

V Sloveniji se je organizirala obsežna mreža, ki vključuje socialno-zdravstvene in 

represivne (pravosodje in policija) službe, poleg njih pa je pomembno vlogo 

prevzelo tudi šolstvo, ki poskrbi za učence, ki uživajo drogo in preventivne 

programe (Mejak, 2010). 

 

Prenašanje ideje medicinskega modela preventive na področje politike, sociale, 

prava in kazenske zakonodaje je imelo v 19. stoletju močan vpliv (Kodelja 1995). 

Kot najpomembnejši dejavnik preventive je veljalo vzgojno-izobraževalno 

področje, oziroma »sama vzgoja in izobrazba sta bili pojmovani kot prevencija« 

(Kodelja 1995, str. 66). Pri tem omeni, da bi z modeli preventive začeli že v vrtcu. 

Preventivo na področju rabe oziroma zlorabe opredelimo kot dolgoročna 

prizadevanja v smeri odprave ali pa spremembe okoliščin, ki lahko vplivajo in 

spodbujajo ali pa povzročajo širjenje zlorabe drog. 

 

Flaker (2002 str. 6) utemeljuje, da je »z vidika družbenih ved uporaba nedovoljenih 

drog del vsakdanjega življenja in jo je treba tako tudi obravnavati«. Večina 

rekreativne uporabe drog ne prinaša nikakršnih negativnih učinkov in ni nikakršen 

družbeni problem, razen v primeru posedovanja ter posledično kaznovanja. 

Vendar se avtor razmišljanja vpraša: »Kdo je zdaj tu družbeni problem? Fant ali 

dekle z džojntom ali policaj, ki ga/jo preganja in v prazno troši /…/ Z vidika 

družbene škode je uporaba kanabisa in derivatov tako rekoč nepomembna /…/ 

Velika večina osebnih in družbenih problemov v zvezi z drogami nastane kot 

posledica prohibicije drog in stigmatizacije njihovih uporabnikov in uporabnic.«  

 

Dekleva (1999) navaja dve raziskavi, ki sta se ukvarjali s pregledom 

preprečevalnih dejavnosti v evropskih državah. Spodaj navedeni projekti 



 
 

19 

poudarjajo osebno odgovornost za uporabo ter potrebo po verodostojnem 

informiranju: 

a. V okvir preventive vključijo štiri vrste dejavnosti: informiranje splošne javnosti, 

vključevanje teme sintetičnih drog v šolske programe, intervencije z mladimi 

eksperimentatorji ter nudenje informacij, podpore in svetovanja uporabnikom. 

b. Posebna dejavnost so nacionalno informacijske kampanje in izdelava ter 

distribucija gradiv, ki je namenjena splošni javnosti. 

c. Velika skupina projektov, ki so usmerjeni v zmanjševanje škode, izhaja iz 

dejstev, da se droga uporablja! Težnja teh akcij je varnejša in manj škodljiva 

uporaba drog. V Hamburgu npr. akcija poziva k upoštevanju petih zlatih pravil: 

• nobena droga te ne osreči, če si nesrečen, 

• manj je več, 

• mešanje je »mimo«, 

• ne porivaj se v stalno uporabo, 

• ne jemlji ničesar, česar ne poznaš ali česar se bojiš (Dekleva, 1999). 

 
Dekleva (1999) tudi navaja, da potreba po zatiranju ilegalnih dejavnosti pogosto  

povzroči več škode kot koristi. Za uspešno preventivo – zmanjševanje uporabe in 

škode, je potrebno sodelovanje med lokalnimi oblastmi, izvajalci prireditev in 

promotorji novih trendov. 

 

V Sloveniji se izvaja projekt Opolnomočenje NVO na področju zmanjševanja 

škode – informiranje, znanje in povezovanje. Ustanovljena je vsebinska mreža 

nevladnih organizacij na področju sociale (Paš, Purkart in Zorman, 2011). Mreža 

vključuje petintrideset NVO s področja sociale (možnost priključitve imajo tudi 

nove organizacije). Združenje DrogArt je odgovorni nosilec projekta. Konzorcijski 

partnerji v projektu so tri nevladne organizacije, ki delujejo na področju 

zmanjševanja škode: Društvo zdrava pot, Društvo Stigma in Zveza nevladnih 

organizacij na področju zmanjševanja škodljivih posledic drog (Paš idr., 2011). 

 

Nacionalno poročilo o drogah (2015) kot preventivo na področju drog navaja 

sledeče programe oziroma aktivnosti: okoljsko preventivo, univerzalno preventivo, 

ki zajema šolo in skupnost, med skupnostne aktivnosti prištevamo Lokalne 
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akcijske skupine (LAS) in Program Žoga skače. Naslednja je selektivna 

preventiva, ki zajema ogrožene skupine. Aktivnosti, ki se dogajajo na tem 

področju, so Drog App – mobilna aplikacija za zmanjševanje škode zaradi drog 

(uporabnike preko opozoril obvešča o pojavu novih psihoaktivnih snovi ipd.), 

Mlado življenje brez drog, Click for support, Take Care, FreD goes net, 

Zmanjševanje škodljivih posledic klubskih drog med mladimi, netopir, Izberi sam 

ter Nacionalne kampanje: Mesec preprečevanja zasvojenosti in nacionalna 

konferenca 2014. 

 

2.4 DROGE 
 

Flaker (2002 str. 5) navaja: »Velika večina doslej dominantnih politik do drog 

nasploh, pa tudi v Sloveniji, se je oblikovala na podlagi dveh tipov diskurzov, 

medicine oziroma psihiatrije na eni strani (tu in tam še psihologije odvisnosti) in 

policijsko nadzorovalno represivnega aparata na drugi strani.« Avtor dodaja: »Oba 

diskurza v zvezi z drogami tematizirata drogo kot družbeno deviatnost in 

poudarjata njeno izjemnost, drugače rečeno, poudarjata podmeno, da je uporaba 

nedovoljenih drog odklon od standardov družbeno sprejemljivega vedenja.« 

 

Zgodovina uživanja snovi, ki vplivajo na duševnost, je stara že tisočletja in jo lahko 

zasledimo skorajda v vseh kulturah. Uživanje opojne snovi je še danes pri mnogih 

narodih povezano z religijo in je del njihovih obredov, običajev ali navad (Tomori, 

1983). 

 

O drogah in o vplivu na zdravje je bilo že veliko napisanega, vendar je še marsikaj 

neznano, neodkrito ali prikrito. Kar vemo o drogah in do česar so se dokopali 

raziskovalci na posameznih strokovnih in znanstvenih področjih, je treba kar 

najbolj razširiti ter predstaviti ne le v strokovnih in znanstvenih krogih, temveč tudi 

v širši javnosti. Še vedno se namreč kanabis zamenjuje s heroinom, alkohol pa 

obravnava kot nenevaren, »nikotin oziroma tobak pogosto ni prepoznan kot droga 

in uživanje kokaina je podcenjeno« (Täschner, 2002, str. 7). 
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»Da se je starostna doba uživalcev »trdih in »mehkih« drog že precej znižala, je 

ena izmed stereotipov. Res pa je, da se droga udomačuje, to velja zlasti za travo, 

manj in na drugi ravni za heroin. Bojan Dekleva je v raziskavi o drogah med 

srednješolsko mladino pokazal, da razen amfetaminov srednješolci zelo dobro 

poznajo vse glavne droge« (Flaker, 2002, str. 53). 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika z besedo droga namreč označujemo 

vsako snov, ki je rastlinskega (tudi živalskega ali rudninskega) izvora in jo 

uporabljamo v naravni obliki ali pa z njo pripravljamo sestavljena zdravila (SSKJ, 

1997).  

 

Droge so po prvotni opredelitvi predvsem naravne zdravilne surovine, ki jih 

uporabljamo kot začimbe (poper, cimet, vanilja …), poživila (kava, čaj, kakav …), 

ali pa so namenjene uporabi v kozmetične namene (eterična olja, maščobe, voski 

…). Šele v zadnjem času se z izrazom droga označuje nekatere rastlinske 

surovine, snovi, sintetična ali polsintetična zdravila ter druge kemične snovi, ki 

spreminjajo človekovo duševno stanje in s tem normalno delovanje in obnašanje 

ljudi (marihuana, heroin, kokain, ekstazi, LSD idr.) (Zinberg, 1997).  

 

Hočevar (2005) navaja, da v ameriški strokovni literaturi pogosto zasledimo 

uporabo pojma zloraba drog (angl. drug abuse), redko zasledimo raba drog (angl. 

drug use). Pojem zloraba drog ni natančno definiran, »saj različni avtorji nimajo 

enotnega pogleda na vprašanje, kdaj raba postane zloraba oziroma že vsako rabo 

drog pojmujejo kot zlorabo« (prav tam, str. 31). 

 

Prepovedane droge po vnosu v telo različno učinkujejo na posameznikovo 

zdravje, percepcijo, kognitivno vedenje ali motorične funkcije (Hočevar, 2005). Ti 

učinki oziroma spremembe v človekovem organizmu so določeni s farmakološkimi 

značilnostmi substance same, na podlagi katerih sta Svetovna zdravstvena 

organizacija (WHO) in Organizacija združenih narodov (OZN) oblikovali 

klasifikacijo prepovedanih drog: 

• depresorji centralnega živčnega sistema, ki delujejo pomirjajoče na organizem 

(opij, morfin, kodein, heroin); 
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• stimulansi, ki poživljajo centralni živčni sistem (kokain, crack, khat, amfetamin, 

metamfetamin, ekstazi); 

• halucinogene droge so tiste droge, ki pri uživalcu povzročijo motnje čutnega 

zaznavanja (meskalin, psilocibin, LSD); 

• kanabis oziroma konoplja, kamor sta uvrščeni rastlina konoplja (marihuana) ter 

smola konoplje (hašiš in hašiševo olje) (Maver, 2004; Dvoršek, 2008). 

 

Posebno pozornost je treba nameniti »designer« drogam. To so snovi, ki jih 

izdelujejo v skrivnih laboratorijih, ne vsebujejo naravnih substanc, učinki teh snovi 

pa so načrtovani (poživitev ali povzročanje halucinacij). Ker jih proizvajajo v 

ilegalnih laboratorijih, pa njihova sestava in vsebnost psihoaktivne snovi zelo 

nihata in je zato učinek na organizem zelo nepredvidljiv, zlasti zaradi pogoste 

nečistosti in prisotnosti številnih drugih nevarnih snovi. »Designer« droge 

nastanejo s spremembo strukture že znane in prepovedane droge s pomočjo 

kemičnih postopkov. Na ta način se proizvajalci izognejo zakonsko določenim 

ukrepom nadzora, obenem pa ohranijo ali celo povečajo učinek snovi na človeški 

organizem (Dvoršek, 2008).  
 

2.4.1 MLADI IN MARIHUANA 
 

Konoplja (cannabis sativa) je enoletna dvodomna rastlina, ki zelo dobro raste tudi 

pri nas. Vsebuje psihoaktivne snovi − kanabinoide, od katerih je najpomembnejši 

tetrahidrokanabinol (THC). Tega je največ v vršičkih in listih ženskih rastlin, ki jih 

posušene imenujemo marihuana, ganja, trava, dope, najmanj pa v steblih, 

koreninah in semenih. Rastlinska smola se imenuje hašiš. Marihuana in hašiš se 

lahko uživata v različnih oblikah, kadita primešana tobaku ali sama kot joint, 

pomešana v sladice, potresena po pici ipd. Učinek pa je najlaže nadzirati pri 

kajenju. Učinki so težko predvidljivi in odvisni od pričakovanj. Ob slabem telesnem 

in psihičnem počutju se lahko pojavi tesnoba ali potrtost, ob dobrem počutju ali pa 

občasno zaužitje manjših količin lahko povzroči odmaknjeno sanjarjenje, 

zadovoljno blaženost, boljši občutek zaznavanja in mišljenja. Psihična odvisnost 

se pri občasnem kajenju ne pojavi, lahko pa se pojavi pri rednem uživanju, ko 

opažamo tudi rahlo telesno odvisnost. Pogosto je okrnjen kratkotrajni spomin, ko 
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si mladostnik težko zapomni ali pa hitro pozabi nove stvari, kar je posebno moteče 

pri učencih, dijakih in študentih. Pri malo več kot desetini uživalcev se pojavi 

amotivacijski sindrom, torej izguba volje in ambicij. Gre za neposreden učinek 

droge na mrežasto strukturo v možganskem deblu, čeprav je pri nekaterih res tudi, 

da postanejo brezvoljni zaradi teh ali onih težav in morda kadijo travo ravno zato, 

ker jim navidezno olajšuje težave (Kastelic in Mikulan, 1999). 

 

2.4.2 MLADI IN ALKOHOL 
 

»Alkohol je domača droga. Navajeni smo je, kljub temu da je zahrbtna, škodljiva in 

tudi socialno izredno razdiralna, se je ne bojimo, ker jo poznamo in smo se z njo 

naučili živeti, jo deloma obvladati in prenašati. Z novimi drogami, zlasti s heroinom, 

ni tako« (Flaker, 2002, str. 51). 

 

Alkohol je najbolj razširjena droga med mladostniki, večina mladih v tem obdobju 

že bolj ali manj redno uživa alkoholne pijače. Poleg »normalnega«, »socialnega« 

oz. »rekreativnega« pitja alkohola mnogi mladostniki razvijejo škodljiv način pitja, 

ki se lahko nadaljuje celo v odvisnost (Čebašek Travnik, 1992, str. 43). 

 

Tomorijeva (v Marinč, 1999) pove, da so za odvisnost od alkohola in morebitni 

kasnejši alkoholizem še posebej dovzetni mladostniki, za katere je značilno 

naslednje: 

• nizko samospoštovanje, 

• neustrezno in neučinkovito razreševanje vsakodnevnih stresov, 

• težave z izražanjem čustev, 

• negotovost pri vzpostavljanju in navezovanju stikov z drugimi ljudmi, 

• nevključevanje v aktivnosti v prostem času, 

• nevključevanje v družbo dejavnih vrstnikov, 

• odsotnost pozitivnih navad in 

• zgodnji začetek pitja alkohola, v času razvoja. 

 

Zavedati se moramo, da mladoletni pijejo nelegalno, odrasli pa jim takšno početje 

pogosto dovoljujejo, omogočajo ali celo spodbujajo. 
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Mladi ob zaužitju alkohola pričakujejo predvsem pozitivne spremembe 

razpoloženja, kot so: 

• občutek telesnega in duševnega zadovoljstva, 

• občutek, da se bodo stvari dobro iztekle, 

• da jim bo alkohol »pomagal« v spolnosti, 

• da jim bo alkohol »pomagal« pri socialnih stiskah in nalogah, 

• da jim bo omogočil večjo dominantnost, 

• da bo zmanjšal psihično napetost in 

• da jim bo pomagal pri učenju ter pri delu (Čebašek-Travnik, 1997). 
 

2.4.3 MLADI IN KAJENJE  
 

Ljudje se zavedajo nevarnosti kajenja, vendar večina kadilcev, začne s kajenjem 

že v adolescenci. V tem obdobju mladostniki verjamejo, da pomeni kajenje 

neodvisnost od avtoritete ter zagotavlja temelje za vzpostavitev trdne in privlačne 

samopodobe (Lipolt in Ninković, 2002). 

 

V številnih raziskavah je bilo ugotovljeno, da obstajajo različni vplivi na kajenje v 

posameznih razvojnih fazah (Stergar v Kastelic, 1992, str. 35). V fazi priprave, 

kjer otrokovo življenje zaznamujejo predvsem primarni socializacijski procesi v 

domačem okolju, zgodnja sekundarna socializacija v šoli med prijatelji in preko 

medijev, spada med ključne vplive kajenje staršev oz. njihovo mnenje ter mediji in 

televizija. Tem vplivom so otroci izpostavljeni od rojstva do zgodnje adolescence. 

S sekundarno socializacijo (v šoli, med prijatelji, pod vplivom medijev) se pojavlja 

želja po sprejetosti ter radovednost v zvezi z navadami odraslih. Na mladostnike v 

tem obdobju (starost od 7 do 14 let) najbolj vpliva kadilsko obnašanje prijateljev, 

kajenje in mnenje staršev, mediji ter dostopnost cigaret. To fazo zaznamuje 

iniciacija in eksperimentiranje. Faza navajanja pomeni utrjevanje navade zaradi 

pozitivnih psihičnih, družbenih ter psiholoških izkušenj s kajenjem. Rizična skupina 

so adolescenti, na katere vplivajo prepričanja v zvezi s kajenjem, kadilsko 

obnašanje prijateljev ter kadilsko vedenje v družini, hkrati pa tudi podoba o samem 

sebi in dostopnost ter cena cigaret. Ključna pa je faza vzdrževanja in odvisnosti, 
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kjer gre za odvisnost od cigaret, najstniki do zgodnje odraslosti pa postanejo 

odvisni od nikotina. 

 

Mnogi mladostniki, ki začnejo kaditi že v osnovni šoli, se nikoli ne razvijejo v 

kadilce. Po Stergarjevi (1998) lahko na odločitev za kajenje vplivajo različni 

dejavniki: 

 

• Dejavniki v okolju 
V dejanjih mladih se odražajo stališča, vrednote in norme družbe, v kateri živijo. 

Če mladi kajenje pojmujejo kot sestavni del normalnega družbenega življenja, 

bodo tudi sami stremeli k družbeno sprejemljivim oblikam obnašanja in bodo 

verjetno začeli kaditi. 

 

• Družbeni dejavniki 
V to kategorijo spadajo predvsem za vplivi vrstnikov in družine. Pritisk vrstnikov 

namreč vpliva na kadilsko obnašanje pri mladih: če mladostnikov najboljši prijatelj 

kadi, je velika verjetnost, da bo tudi sam začel kaditi. Mladi kadilci navadno kadijo 

s prijatelji, saj kajenje zanje predstavlja družbeno aktivnost. Velja pa tudi obratno: 

večina mladih, ki ne kadijo, ima prijatelje, ki so prav tako nekadilci. Tudi kajenje 

staršev ter njihova stališča do kajenja vplivajo na odnos mladih ljudi do kajenja. 

Otroci staršev, ki ne kadijo in ne odobravajo kajenja, imajo manj možnosti, da 

postanejo redni kadilci. Vpliv staršev je najmočnejši dejavnik v fazi prehoda med 

»eksperimentalnim« kajenjem v »redno« kajenje. 

 

• Osebnostni dejavniki 
Za nekatere mlade je kajenje pomemben del samopodobe. Mladi ljudje z nizkimi 

osebnostnimi in akademskimi cilji ter dosežki imajo več možnosti, da postanejo 

kadilci. Raziskava Svetovne zdravstvene organizacije v 11 državah je pokazala, 

da je bilo med otroki, ki niso marali šole in so bili prepričani, da v življenju ne bodo 

uspeli, mnogo več kadilcev. 

 

• Znanje, stališča in prepričanja 
Mladi ljudje, ki ne kadijo, imajo negativna stališča do kajenja, medtem ko mladi 

kadilci bodisi manj vedo o tveganjih za zdravje, ki so povezana s kajenjem, bodisi 
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tveganj ne povezujejo z lastno osebo, ali pa menijo, da drugi dosežki (npr. nova 

prijateljstva) odtehtajo vse negativne posledice, povezane z zdravjem. 

 

2.4.4 MITI IN NAPAČNE PREDPOSTAVKE O DROGAH 
 

Nekateri v drogah vidijo nevarnost odvisnosti, medtem ko jih drugi pojmujejo kot 

vrhunec individualne svobode (Pance, 2003). 

 

Mediji, različni strokovnjaki ter vzgojno-izobraževalne institucije nas nenehno 

opozarjajo na nekatera alarmantna dejstva o rabi drog, ki niso znanstveno 

potrjena, vendar zaradi pogostega ponavljanja omenjeni predsodki, polresnice in 

miti velikokrat postanejo resnica (Hočevar v Košir, 2003). 

 

Hočevar (v Košir, 2003, str. 14−15) navaja nekaj najbolj pogostih mitov o uživanju 

drog: 

• »Vse droge so nevarne.« 

Droge namreč niso nevarne same po sebi. Kako nevarne so, je odvisno od same 

droge, uporabljene količine, načina uporabe, individualnih značilnosti uživalca ter 

drugih okoliščin. 

 

• »Droge so prepovedane substance.« 

Ta trditev ne drži, saj vemo, da je najpogosteje zlorabljena droga prav alkohol, ki 

ni prepovedan. Med slednje spadajo tudi: tobak, alkohol, zdravila.  

 

• »Večina drog je ilegalno produciranih in distribuiranih.« 

Ne bo držalo, saj vemo, da alkohol, tobak in zdravila niso prepovedane droge.  

 

• »Mladi poskusijo drogo, ker jih npr. preprodajalci ali prijatelji ´prisilijo´ v to«. 

Večina mladih se prvič sreča z drogo, predvsem z alkoholom, v družinskem krogu. 

 

• »Mladi, ki pijejo alkohol in uporabljajo droge, so delikventi.« 

Adolescenca je obdobje eksperimentiranja z drogami, predvsem z alkoholom, 
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nikotinom in marihuano. Rekreativna uporaba drog je postala del zahodne kultura, 

to pa pomeni, da jo uporabljajo občasno, v razmeroma majhnih količinah, kar 

največkrat nima nobene povezave z delikventnostjo. 

 

•  »Večina ljudi, ki uporablja marihuano, bo sčasoma uporabila heroin.« 

Raziskave kažejo, da večina ljudi, ki uporablja alkohol in marihuano, ne uporablja 

več heroina. 

 

Darko Žigon (2000, str. 15−23) prav tako opozarja na stereotipe v zvezi z drogami: 

• »Če bi moj sin užival droge, bi jaz to vedel.« 

Škodljivi učinki drog postanejo vidni postopoma, velikokrat šele po daljšem 

uživanju. Ponavadi so starši zadnji seznanjeni z dejstvom, da ima njihov otrok 

probleme z drogami. 

 

• »Marihuana je ´varna droga´.« 

Marihuana oslabi kratkotrajen spomin ter upočasni učenje; lahko ovira proces 

normalne reprodukcije, učinkuje pa tudi na čutno zaznavanje in motorične 

spretnosti. Škoduje pljučem in dihalom ter vpliva na delovanje srca. 

 

• »´Priložnostno´uživanje drog ni škodljivo.« 

Vse droge so nevarne; povzročajo telesne in duševne spremembe; ne obstaja 

´varna pot´ za uživanje drog. 

 

Čeprav se zloraba drog največkrat povezuje z odvisnostjo, kaznivimi dejanji in 

smrtjo, je treba upoštevati naslednje (Droge, 1998, str. 4): 

• Večina mladih ne uživa drog. 

• Večina tistih, ki uporabljajo droge, sega po njih le ob posebnih priložnostih ter z 

njimi eksperimentira. 

• Večina mladih, ki priložnostno poizkuša droge, uporabo drog opusti že po 

prvem poizkusu ali po nekajkratnem jemanju. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 RAZISKOVALNA METODA 
 
Uporabljena je kvalitativna metoda raziskovanja. 

 

3.2 NAMEN IN CILJ RAZISKOVANJA 
 
Namen raziskovanja je spoznati izkušnje mladostnikov z drogami ter njihove 

izkušnje s preventivnimi programi, ki so jih deležni v času šolanja. Prav tako nas 

zanima, kako socialni kontekst (vključenost v izobraževalni proces, odnosi v 

družini, vrstniški odnosi), vpliva na izkušnje srednješolcev z drogami. 

 

Izsledki raziskave bodo lahko v pomoč staršem in pedagoškim delavcem, ki delajo 

z mladostniki.  

 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
 

Zastavili smo si tri raziskovalna vprašanja: 

 

• R1: Kakšen je vpliv socialnega okolja na izkušnje srednješolcev z drogami? 

 

• R2: Kakšne so izkušnje srednješolcev z drogami? 

 

• R3: Kakšnih preventivnih izobraževanj so srednješolci deležni v času    

srednješolskega izobraževanja? 

 

3.4 VZOREC 
 
V raziskovanje je bilo vključenih deset dijakov iz srednjih poklicnih šol in gimnazij v 

Ljubljani. Vseh deset dijakov je obiskovalo četrti letnik srednje poklicne šole oz. 

gimnazije in so bili polnoletni. 
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Kriterij za izbor dijakov je bila njihova pestrost oz. raznolikost glede izobraževanja 

in spol, polnoletnost, izkušnje z drogami ter privolitev za sodelovanje. 

  

Intervjuji so bili izvedeni z desetimi dijaki, tremi dekleti in sedmimi fanti srednjih 

poklicnih šol in gimnazij. Izbor dijakov ni naključen, temveč je plod razmisleka in 

prijaznega odziva vseh intervjuvancev. 

Intervjujvance sem pridobila na podlagi kriterijev ustreznosti namenu raziskovalne 

naloge. 

 

3.5 OPIS MERSKEGA INSTRUMENTA IN POTEK RAZISKOVANJA 
 

Izdelan je bil polstrukturiran intervju. Na podlagi zanimanja in prebrane literature 

sem sestavila raziskovalna vprašanja, na podlagi katerih sem nato oblikovala 

vprašanja za intervju. Vprašanja se smiselno dopolnjujejo glede pomembnosti in 

vsebine raziskave. V raziskavi sem uporabila vnaprej sestavljena vprašanja za 

intervjuje (priloga A), ki so se izdelala za potrebe raziskave. Vprašanja so bila 

razdeljena na tri vsebinske sklope, ki se medsebojno povezujejo: samoocena in 

socialni kontekst, tvegana vedenja in izkušnje s preventivnimi programi oz. 

preventivne aktivnosti v šoli. Za zbiranje podatkov se je uporabila tehnika 

spraševanja. 

 

Pri polstrukturiranih intervjujih se je z odprtimi vprašanji skušalo slediti odgovorom 

oseb v raziskavi. Intervjuji so bili vodeni na način, da so intervjuvanci s svojimi 

besedami in v pogovornem jeziku opisali svoje izkušnje z drogami in preventivnimi 

programi ter podali svoje kritično mnenje k obstoječim preventivnim programom in 

odzivu zaposlenih v izobraževalnih institucijah ter predlagali izboljšanje sistema 

preventivnih programov. Pridobiti se je želelo izkušnje mladostnikov, njihova 

občutja, mnenja in stališča.  

 

Podatke za empirični del diplomskega dela se je zbiralo s kvalitativno tehniko 

spraševanja, s polstrukturiranim intervjujem. Intervjuji so potekali v prostorih, kjer 

so se intervjuvanci počutili varne in jim je bila zagotovljena zasebnost. Med 

intervjuji sva bila v prostoru prisotna samo spraševalka in intervjuvanec, da bi se 
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izognila vplivom prisotnosti drugih na odgovore. Intervjujvanci so bili pred 

začetkom razgovora seznanjeni z namenom raziskave, prejeli so povabilo za 

sodelovanje (priloga B). 

Intervjuji so bili izvedeni v mesecu aprilu 2016. Potekali so približno uro in pol, 

različne dneve, glede na možnost intervjuvancev. 

 

3.6 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 
 

Vse sodelujoče se je pred začetkom pogovora zaprosilo, da so prebrali in 

podpisali Izjavo o soglasju za prostovoljno sodelovanje pri raziskavi (priloga C). 

 

Intervjuvancem se je omogočilo, da so se počutili enakovredni sogovorniki. 

Informirani so bili o snemanju pogovora, o tem, da bodo posnetki varno shranjeni 

in bom do njih imela dostop le jaz ter o tem, da se bodo pogovori zapisali. 

Seznanjeni so bili, da lahko na koncu vsak tudi zahteva izbris kateregakoli dela 

posnetka. Te možnosti ni uveljavil nihče. 

 

Pri polstrukturiranih intervjujih sem si z odprtimi vprašanji prizadevala slediti 

odgovorom intervjuvancev. Cilj je bil, da s svojimi besedami in v svojem jeziku 

opišejo svoje izkušnje v zvezi s raziskovalno temo. Zaželeno je bilo, da izrazijo 

predloge za možnosti izboljšav obstoječega sistema preventivnih programov v 

vzgojno-izobraževalnih zavodov. 

 
Pričujoča utemeljena teorija oziroma interpretacija podatkov o izkušnjah 

srednješolcev z drogami in preventivnimi programi za preprečevanje uporabe ali 

zlorabe drog med mladostniki temelji na večfaznem pristopu kvalitativne vsebinske 

analize. Kvalitativna vsebinska analiza je bila izvedena z delitvijo analize 

empiričnega gradiva v šest temeljnih korakov: (1) urejanje gradiva oziroma prepisa 

zvočnih posnetkov intervjujev, (2) določitev enot ali vsebinskih sklopov kodiranja, 

(3) odprto kodiranje, (4) izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij, (5) 

odnosno kodiranje z oblikovanjem paradigmatskega modela in (6) oblikovanje 

končne teoretične formulacije (Mesec, 1998). Poglavitni cilj kvalitativne vsebinske 

analize je bil oblikovanje konceptov in razlag (eksplanacij), to je utemeljene 
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teoretične formulacije, ki se bere kot pripoved o pomembnosti vključevanja 

varovalnih dejavnikov (npr. socialnega okolja mladostnika in njegove 

samopodobe) kot tudi morebitnih učinkovitih pristopov za zagotavljanje varnosti in 

zdravja mladostnikov. 

 

Ob podajanju izhodišč za oblikovanje učinkovitejšega srednješolskega 

preventivnega programa glede uporabe ali zlorabe drog sem integrirala mnenja in 

priporočila intervjuvancev oziroma mladostnikov, ki so že doživeli prve izkušnje z 

uporabo drog. 

 

Utemeljeno teorijo glede izkušenj srednješolcev z drogami in s preventivnimi 

programi (tako kot vse utemeljene teorije, izhajajoče iz kvalitativne vsebinske 

analize) tvorijo trije temeljni elementi: pojmi2, kategorije3 in sodbe4 ali trditve 

(prilogo D). V določenih delih sem utemeljeno teorijo podkrepila s citati 

intervjuvancev. Citate sem uporabljala v primerih, ko sem želela dodatno 

podkrepiti ugotovitve ali sodbe. 

 

Utemeljeno teorijo sem oblikovala tako, da sem kategorije, oblikovane v procesu 

kvalitativne vsebinske analize, povezala med seboj in odnose med njimi prikazala 

znotraj sheme ali paradigmatskega modela (glej sliko 1). Gre za postopek pri 

kvalitativni vsebinski analizi, ki ga Glaser in Strauss (1967) imenujeta »selektivno 

kodiranje« in v katerem se ključne kategorije primerja med seboj in se jih razporedi 

v domnevne odnose. Selektivno kodiranje je bilo sinhronizirano s tremi 

raziskovalnimi vprašanji. Raziskovalna vprašanja so bila usmerjena v proučevanje: 

(1) na kakšen način varovalni dejavniki − socialni kontekst in mladostnikova 

samopodoba − prispevata k mladostnikovi dovzetnosti za pokušanje − 

eksperimentiranje ali uporabo drog. Raziskovana vprašanja so se dotikala tudi (2) 

izkušenj, ki jih imajo intervjuvani mladostniki glede uporabe drog. Nazadnje so se 

                                                           
2 Osnovna enota analize so pojmi; iz njih je zgrajena teorija in ne iz podatkov, samih po sebi 
(Mesec,1998, str. 74). 
3 Kategorije so na višji ravni in bolj abstraktne kot pojmi, ki jih predstavljajo. Ustvarimo jih v istem 
analitičnem procesu, v katerem primerjamo podobnosti in razlike, kot pri oblikovanju pojmov na 
nižjih ravneh. Kategorije so »vogelni kamni« nastajajoče teorije. So sredstvo, s katerim lahko 
teorijo povežemo (Strauss in Corbinova, 1990, v Mesec, 1998, str. 74). 
4 Sodbe trdijo o posplošenih odnosih med določeno kategorijo in njenimi pojmi in med različnimi 
kategorijami (Mesec, 1998, str. 75). 
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raziskovalna vprašanja nanašala na (3) mladostnikovo zaznavanje (ne)uspešnosti 

dosedanjih preventivnih programov in predlogov za izboljšanje učinkovitosti le-teh. 

V paradigmatskem modelu so temeljni vsebinski sklopi in raziskovalna vprašanja 

označena z oranžnimi kvadratki in odnose med njimi označujejo oranžne puščice. 

V določenih primerih so temeljni vsebinski sklopi povezani tudi s kategorijami v 

modrih kvadratkih in modrimi ali oranžnimi puščicami. Kvadratki, ki so obarvani 

modro, predstavljajo kategorije drugega nivoja. Slednje pomeni, da gre za 

kategorije, s katerimi neposredno odgovarjam na raziskovalna vprašanja in s tem 

posledično tudi najbolj eksplicitno pojasnjujem raziskovalni problem. Odnose med 

kategorijami prvega nivoja povezujejo puščice prvega nivoja, ki so označene z 

oranžno barvo. Kategorije v tretjem nivoju so kategorije, ki so v paradigmatskem 

modelu obarvane s sivo barvo. S temi kategorijami pojasnjujemo odnose znotraj 

posameznih kategorij drugega nivoja kot tudi odnose med njimi. S kategorijami 

tretjega nivoja ponavadi neposredno ne pojasnjujemo oziroma osvetljujemo 

raziskovalnega problema. Kategorije tretjega nivoja so najbolj oddaljene od 

raziskovalnega problema, vendar z njihovo vključenostjo v paradigmatski model 

pridobivamo holistično/celostno in poglobljeno razumevanje proučevanega 

problema. So najbolj subtilni elementi za razumevanje dinamike raziskovalnega 

problema. Povezave med kategorijami drugega nivoja so prikazane z modrimi 

puščicami in kategorije tretjega nivoja s sivimi puščicami. 

 

3.7 PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKAVE IN RAZPRAVA 
 

Rezultate sem interpretirala in predstavila po vsebinskih sklopih. Iz raziskave je 

razvidno, da  so izkušnje intervjuvancev z drogami dokaj podobne. Vendar skozi 

razgovore zaznam vpliv oz. pomen varovalnih dejavnikov. Večina intervjuvancev 

preventivna izobraževanja, ki so se  jih udeležili v času srednješolskega 

izobraževanja,  ocenjuje kot neustrezna. 
 

Rezultat kvalitativne analize je utemeljena teorija o izkušnjah srednješolcev z 

drogami in preventivnimi programi, ki jo predstavljam v paradigmatskem modelu. 
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Slika 1: Paradigmatski model 
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3.7.1 MLADOSTNIKOVA SAMOPODOBA IN SOCIALNO OKOLJE 
 

Intervjuvani mladostniki so kot pozitivne osebnostne lastnosti najpogosteje 

omenjali družabnost oziroma komunikativnost ter empatijo do drugih. Pri tem so 

izpostavili sposobnost učinkovitega poslušanja sogovornikovega mnenja ali 

njegovih težav. So zanesljivi pri nudenju pomoči pri razreševanju zaupanih težav. 

Empatija intervjuvanih mladostnikov je zaznana v njihovih izjavah, ko povedo: 

»Nikoli nikogar ne pustim na cedilu. Sem človek za ljudi« (INT5) ali »Sem dober 

prijatelj, skrbi me za ljudi« (INT6) ali »Sem pripravljen pomagati nekomu« (INT4). 

Intervjuvani mladostniki so kot pozitivni osebnostni lastnosti izpostavili tudi 

prijaznost ali vljudnost do soljudi in pozitivno naravnanost v življenju. Pozitivna 

naravnanost med intervjuvanimi mladostniki je interpretirana z vidika uporabe 

humorja v vsakodnevnih situacijah in dobrovoljnosti, saj »vedno nasmejan in 

hočem vedno vsakega, ki ga vidim, da je slabe volje, ga vedno hočem nasmejati. 

Vedno tak pozitivec« (INT7). 

 

Osebna identiteta zajema povsem individualne značilnosti posameznika in 

njegovo spontanost delovanja. Tudi osebna identiteta nalaga posamezniku 

določena pričakovanja glede lastnega obnašanja, npr. pričakovanja, da bo v vsaki 

situaciji potrdil tudi svojo edinstvenost in individualnost (Poljšak Škraban, 2004). 

 

Ugotavljam, da imajo intervjuvani mladostniki vzpostavljene socialne stike z 

vrstniki oziroma prijatelji. Druženje s prijatelji jim ne predstavlja izvora frustracij 

oziroma negativnih čustvenih stanj, ki bi lahko negativno vplivale na mladostnikovo 

izgrajevanje samopodobe. Med intervjuvanimi mladostniki ugotavljam ravno 

nasprotno. Intervjuvanci omenjajo prijatelje in pri podajanju odgovora na vprašanje 

kako bi jih opisali njihovi prijatelji, intervjuvani mladostniki navajajo podobne 

pozitivnih osebnostih lastnosti, kot so jih navajali pri samoopisu. Večina 

intervjuvancev meni, da bi jih njihovi prijatelji opisali kot zabavne in dobrovoljne 

osebe, nekatere celo s pretirano pozitivno energijo. 

 

Tesna povezanost identitete posameznika s pripadniki iste generacije se najbolj 

kaže v mladostniškem obdobju. Pripadnost in sprejetost med vrstnike je zato za 

mladostnike zelo pomembna. Mladostnik, ki je v svojem razvoju prikrajšan za to in 
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ono ter mu je družba zdravih, dejavnih in uspešnih nedosegljiva, se lahko pridruži 

skupini manj zahtevnih vrstnikov, ki so mu enaki in ob katerih se ne čuti 

manjvrednega. Omenjenim vrstnikom je lahko droga glavni skupni interes. 

Mladostniki iz teh skupin niso obremenjeni z učnim uspehom, odnosi med njimi so 

površni, sleherni lahko neskaljeno goji iluzijo o samem sebi. Edini pogoj za vstop v 

takšno skupino je uživanje drog. Marsikomu je mnogo lažje stopiti na to pot, kot pa 

premagovati morebitno odklanjanje pri zahtevnejših prijateljih ter s tem povezane 

zadrege in bojazni (Kastelic in Mikulan, 1999). 

 

Intervjuvani mladostniki svoj prosti čas zapolnjujejo z različnimi prostočasnimi 

aktivnostmi. Ugotavljam, da svoj prosti čas preživljajo z uporabo sodobne 

informacijsko-komunikacijske tehnologije, igranjem računalniških igric, gledanjem 

televizije, poslušanjem glasbe ali branjem knjig. Gre za prostočasne aktivnosti, ki 

ne predvidevajo velike fizične aktivnosti mladostnika. Po drugi strani pa so 

nekateri intervjuvani mladostniki pri preživljanju prostočasnih aktivnosti fizično 

aktivni. V primeru slednjega gre za prostočasne aktivnosti, vezane na športne 

aktivnosti (igranje nogometa, ježo konj, plesanje baleta, obisk rekreacijskega 

centra – fitnesa) ali na vključevanje v gasilsko ali skavtsko društvo. Trije 

intervjuvani mladostniki prosti čas posvečajo glasbi bodisi z igranjem glasbenega 

instrumenta (kontrabas, klavir, klaviature) bodisi s petjem. Eden izmed 

intervjuvanih mladostnikov tudi pove, da svoj prosti čas zapolnjuje z zborovskim 

petjem ter petjem in igranjem klaviatur v dveh glasbenih skupinah. Večina 

intervjuvancev prostočasne aktivnosti namenja tudi druženju s prijatelji. Druženje s 

prijatelji intervjuvanci povezujejo z zabavo (v gostinskih lokalih) ob koncu tedna. 

Intervjuvanec druženje s prijatelji opiše: »Med vikendi gremo pa tudi s prijatelji 

ven« (INT6) ali »Tako zunaj po kavicah, druženje s prijatelji« (INT7) ali »Za 

vikende gremo s prijatelji ven« (INT9). Pri proučevanju varovalnega dejavnika, 

nanašajočega se na kakovostno preživljanje prostega časa mladostnikov, 

ugotavljamo, da je pogostost prostočasnih aktivnosti znatno pogojena s šolskimi 

obveznostmi intervjuvanih mladostnikov. Intervjuvanci namreč opozorijo, da se z 

večanjem obsega šolskih obveznosti zmanjšuje obseg prostočasnih aktivnosti. 

Jasno sovpadanje šolskih obveznosti in prostočasnih aktivnosti pojasni 

intervjuvanka: »V OŠ sem imela zelo veliko aktivnosti. Sem igrala v teatrih, sem 

igrala v muziklih /…/ Ukvarjala sem se veliko s športom, deset let sem konstantno 
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plesala balet, kar mi je še danes ples ena izmed najljubših stvari. Ampak ko sem 

prišla v gimnazijo, oz. ko sem si rekla ok, sedaj pa grem v gimnazijo, sem pa rekla 

ok v redu, posvetila bom ves čas moji šoli, ne bom imela niti klavirja niti baleta niti 

nič. Vse sem nehala, delati z vsem tem. Potem sem si našla v šoli ene par 

krožkov, Šilo, prostovoljstvo, iz letnika v letnik se malo spreminja, ampak več ali 

manj so ostale stvari tako, kot so« (INT10). 

 

Veliko mladih je zdolgočasenih in ne vedo, kako porabiti svoj prosti čas, 

preventivni socialno-pedagoški pristop temelji tudi na zagotavljanju prostočasnih 

aktivnosti, ki mlade zanimajo in jim omogočajo kakovostno preživljanje prostega 

časa. Tu imam v mislih predvsem zagotavljanje možnosti za brezplačno 

udejstvovanje otrok in mladine v prostočasne aktivnosti. 

 

Ugotavljam, da je socialni kontekst nanašajoč se na družinske razmere pri večini 

intervjuvanih mladostnikov brez posebnosti. Večina intervjuvanih mladostnikov 

namreč živi v urejenem družinskem okolju oziroma v družinskem okolju 

mladostnikov ni zaznati socialnih stisk. Le v primeru enega intervjuvanega 

mladostnika bi lahko družinske razmere označila kot netipične, saj intervjuvanec 

pove: »Živim samo z očetom. Sva veliko pri babi in dediju. Oče vozi kamion, čez 

teden sem v dijaškem domu /…/ Drugače čez vikend sem skoz pri njemu, zato ker 

se z mami ne razumem trenutno. Drugače pa imam še mlajšo sestrico, ki je v 8. 

razredu. Mami ima tudi fanta in oče ima drugo, tako da sem z obema v redu, 

ampak z očetom trenutno bolje« (INT8). Intervjuvani mladostniki v večini primerov 

živijo v štiričlanskih ali petčlanskih družinah. Slednje pomeni, da imajo 

intervjuvanci sorojence s katerimi so, po njihovi oceni, v dobrih medosebnih 

odnosih. Kot dobre in zaupljive medosebne odnose označijo intervjuvani 

mladostniki tudi odnose s starši. Intervjuvani mladostniki ocenjujejo, da bi se v 

primeru težav obrnili oziroma zaupali staršem. Pri tem mladostniki povedo: »Z 

mamo imava, moram reči, kar dober odnos, tudi recimo, ko se začneva kaj 

pogovarjati, se res lahko pogovoriva /…/ Z očetom tudi, zelo mi je všeč, kljub temu 

da smo ločeni, se vidim z očetom na 14 dni brez problema, tudi mama in oče nista 

več tako na bojni nogi, da bi bila zelo skregana ali karkoli, še vedno se 

pogovarjata glede mene, pač v redu« (INT7) ali »V bistvu najbolj mojemu 

karakterju podobna je moja mami, zato se lahko tudi najbolj verjetno lahko 
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zanesem, pa tudi pogovarjam se z njo dosti« (INT9) ali »Definitivno moja sestra, 

mislim moja sestra je bila trda in mehka roka hkrati. Starši so ful fajn, pač ponudili 

so mi možnosti že nepopisno v življenju, dejstvo, da me po vsem tem, mislim 

naredila sem jim že jebo in dejstvo, da me po vsemu temu še vedno imajo za 

hčerko mi je …, res sem jim hvaležna za vse te možnosti, ki so mi jih dali« 

(INT10). Nihče izmed staršev intervjuvanih mladostnikov ni brezposeln. Vsi straši 

so v delovnem razmerju bodisi so samostojni podjetniki, zaposleni v 

gospodarskem sektorju bodisi so zaposleni v javni upravi oziroma zdravstvenem 

ali izobraževalnem sektorju. 

 

Družina je prostor, kjer se odigravajo najpomembnejše življenjske zgodbe. Je 

prostor, prežet z najsilovitejšimi doživetji, ki vtisnejo pečat na vse družinske člane. 

Družina nam omogoči učenje osnovnih oblik obnašanja, začutimo globino 

intimnosti, pripadnosti, ljubezni, ljubljenosti, želenosti ali pa odvečnosti, 

zavrženosti in odtujenosti. Temu ne ubežimo, saj nas temeljno izkustvo, ki ga 

ustvarja družina, vedno znova določa v našem poznejšem ravnanju (Gostečnik, 

1999). 

 

Naključno izbrani intervjuvani mladostniki so v preteklosti že doživeli različne 

izkušnje uporabe drog. Nihče izmed intervjuvancev pa ne omenja, da bi droge 

uporabljal daljše časovno obdobje, oziroma da bi uporaba/zloraba drog imela 

(opazne) negativne fizične ali psihične posledice. Izhajajoč iz ugotovitve, da nihče 

izmed intervjuvanih mladostnikov nima težav glede zlorabe drog, lahko zmerno 

uporabo drog navežemo tudi na prisotnost varovalnih dejavnikov. Varovalni 

dejavniki intervjuvanih mladostnikov so predvsem prepoznani kot pozitivna 

samopodoba mladostnika in v socialnem okolju, s poudarkom na urejenih 

družinskih razmerah in pozitivno oblikovanih medvrstniških odnosih. 

 

3.7.2 IZKUŠNJE MLADOSTNIKOV Z DROGAMI 
 

Večina intervjuvanih mladostnikov ima odklonilen odnos tako do nikotina, kofeina 

ali alkohola kot tudi do prepovedanih drog. Odklonilen odnos intervjuvancev do 

drog izhaja iz prepričanja, da je denar porabljen za nakup drog nesmotrno 
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porabljen denar ali kot pove intervjuvanec: »Droge niso v redu. To je tratenje 

denarja, brez veze« (INT1). Morda netoleranca do drog izhaja tudi iz 

ozaveščenosti, da uporaba drog lahko vodi v odvisnost. Intervjuvani mladostnik 

strah pred negativnimi posledicami odvisnosti od drog interpretira: »Jaz drog ne 

podpiram, ker se mi zdi, da prehitro postaneš odvisen in to vpliva na tvojo psihično 

in fizično sposobnost, kar na človeka zelo slabo vpliva« (INT5). Nevšečnost pitja 

alkohola pa intervjuvana mladostnica argumentira: »Alkohol mi je kul, ampak ne 

prakticiram ga rada, ker nerada izgubim nadzor nad svojim telesom, kar pa 

definitivno alkohol mi to povzroči in mi ni všeč ta učinek« (INT10). Pri nekaterih 

intervjuvanih mladostnikih odklonilen odnos do drog izvira tudi iz zaznave 

negativnih posledic na zdravstveno stanje družinskih članov/staršev zaradi 

uporabe drog. V primeru slednjega gre predvsem za negativne poledice bodisi 

kajenja cigaret bodisi pitja alkohola. Intervjuvani mladostnik zaupa družinske 

primere uporabe drog in njihovih posledic na zdravstveno stanje (starih) staršev: 

»V družini je najbolj alkohol prisoten, v bistvu po očetovi strani je že dedi bil 

alkoholik, mislim se je zdravil, ampak sedaj je zelo zmanjšal, mislim. Ati tudi pije, 

ampak tako bolj zmerno, ni tako, da bi rekel, da dosti pije, drugače pa je tudi. 

Cigareti so zelo, zelo, se uporabljajo v naši družini, saj kadijo. So kar dosti 

odvisniki. Po mamini strani, tako babi, dedi tam ne, ampak po očetovi strani pa isto 

so vsi kar dosti odvisniki od nikotina in mislim, tako kot vidim, ko sedaj atija uničuje 

neka bolezen. Nekaj s pljuči je imel narobe zaradi nikotina, ampak tudi še vedno je 

tako odvisen, da se ni odločil, da bo prenehal s tem. In to jaz vidim, kako ima to 

slab vpliv« (INT9). Ostali intervjuvani mladostniki opažajo prisotnost nikotina in/ali 

alkohola v njihovih družinah, vendar ocenjujejo, da je uporaba le-teh zgolj občasna 

bodisi ob zaključku rekreacije bodisi ob večjih družinskih slavjih. 

 

Po drugi strani pa nekateri intervjuvani mladostniki nakazujejo sprejemljiv odnos 

do drog. Sprejemljiv odnos do drog pojasnjujejo z vidika: »V redu za sprostitev, ne 

bi smelo pa priti do tega, da bi to izrabljal za druge namene« (INT4) ali »Ja men se 

zdi, da vsak bi rabil to enkrat poskusit, ampak samo poskusit in pač, če jim je v 

redu, zaradi mene lahko to počne kdorkoli hoče, ampak moje osebno mnenje je, 

enkrat na tri mesece ali pa kej takega, pač je še sprejemljivo, drugače pa ravno 

ne« (INT8) ali »Mehke droge, ki so prepovedane, sedaj trava, pa gobice, pa take 

stvari. Travo prakticiram, to je dejstvo, zaradi tega, ker je zelo razvejana, taka 
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navada, k maš veliko denarja, bi človek rekel, pa k nimaš nič za delat sam s sabo« 

(INT10). 

 

Ugotavljam, da imajo intervjuvani mladostniki največ izkušenj oziroma 

najpogosteje posegajo po nikotinu, kofeinu, alkoholu ter marihuani. Vsi intervjuvani 

priznavajo, da so v preteklosti že imeli neposredne izkušnje z vsemi štirimi 

drogami. Večina intervjuvancev je prve izkušnje s kajenjem marihuane doživelo v 

srednji šoli in v družbi prijateljev. Kot razloge poskusa kajenja marihuane so 

intervjuvani mladostniki navedli: enostavna dostopnost marihuane, radovednost in 

sprostitev v primeru pojava negativnih čustev. 

 

 Med najbolj pogosto zlorabljene dovoljene droge spadajo alkohol, tobak, kofein in 

razna zdravila. O njih prevladuje mnenje, da niso nevarne. Vendar to ne drži, saj je 

alkohol najpogostejša in najbolj zlorabljena droga v našem družbeno-kulturnem 

okolju in povzroča največ ekonomskih, socialnih in zdravstvenih težav (Droge, 

2003). 

 

Intervjuvani mladostniki so svoje prve izkušnje uporabe drog in razloge za le-to ter 

enostavnost dostopnosti drog opisali: 

»V prvem letniku, marihuano. Je lahko dostopna. Dobil sem jo od prijatelja. 

Ne. Mogoče enkrat, dvakrat potem, da bi pa prav redno, pa ne. Hotel sem 

videti, kako je. Radovednost« (INT4). 

»Poskusila sem cigarete kaditi, ampak mi ni. Poskusila sem pa tudi travo, 

ampak je ne uporabljam, tako da v bistvu nisem na drogah. Cigarete pri 17, 

travo enako. Bila je od prijateljice. Na rojstnodnevni zabavi. Zdi se mi, da je 

zelo lahko dostopna. Lahko jo dobi praktično vsak, ki ima dobre veze, 

prosto na trgu ni, ker je še vseeno ilegalna droga in se prodajalci skrivajo. 

Preko kakšnega uporabnika trave, ki ima svojega dobavitelja« (INT5). 

»Droga, ki jo največkrat uporabljam, je alkohol, pa še to je tako manj kot 1x 

na teden. Alkohol občasno. Travo tudi, ampak prvič sem jo poskusil proti 

sredini 4. letnika, pa še to sem jo od 4x do 5x v življenju vse skupaj. Po 

navadi so jo imeli prijatelji, jaz tudi nimam nobenih takih vez, da bi jo lahko 

dobil. Če bi imel zelo veliko željo, bi sigurno lahko tudi kakšnemu sošolcu 

rekel in bi dobil« (INT6). 
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»Alkohol in trava. Uf, alkohol sem prvič poskusil nekje na sredini prvega 

letnika, travo pa malo kasneje, ne vem, kakšno leto kasneje. Nekje na 

sredini srednje šole, no. Ja, alkohol se povsod dobi. Travo sem dobil od 

prijateljev. Ja, to se da zelo hitro dobiti, oni so pa dobili od kakšnih teh 

preprodajalcev, ki to doma sadijo« (INT7). 

»Pohala sem travo, prvič v drugem letniku. Takrat sem pol leta več ali manj 

veliko, potem sem se ustavila s tem, ko sem ugotovila pač, da ni v redu, in 

pol sem tako na vsake dva mesca enkrat pač  ravno tako enkrat v družbi, 

sedaj pa že ene pol leta nisem. Zato, ker mi ni bil več isti občutek, pa brez 

veze mi je postalo. Ja, to je zelo dostopno, jaz sem imela takrat ravno 

prijatelja, ki je imel pač to sabo« (INT8). 

»Travo sem poskusil prvič na koncu 3. letnika, to je bilo sedaj za to poletje, 

pač tudi eni prijatelji tudi kadijo, ampak jaz sem bolj proti kajenju, ker tudi 

moji starši kadijo, pač tobak in imam tako mal slab odnos prav do na 

splošno do kajenja in zato sem šele v bistvu sedaj poleti sem poskusil, 

ampak mi ni, saj sem potem še ene nekajkrat, ampak mi ni bilo sploh tako 

dober, kakor alkohol, sem pa v obliki kukijev, no to pa je bilo v redu, sam 

sem tudi ene 2-krat, 3-krat. Ampak kaj več pa ne, tudi z drugimi drogami 

nisem nikoli poskušal, pa tudi nimam neke želje, da bi kaj drugega 

poskušal« (INT9). 

»Mehke droge, ki so prepovedane, sedaj trava, pa gobice, pa take stvari. 

Travo prakticiram, to je dejstvo, zaradi tega ker je zelo razvejana, taka 

navada, k maš veliko denarja, bi človek rekel, pa k nimaš nič za delat sam s 

sabo. Po eni strani, po drugi strani je pa sama ena stvar, tako kot kakšna 

pijača po šoli, pač ne grem na pijačo po šoli, grem mogoče na kaj drugega 

po šoli. Več ali manj, mislim, nekateri ljudje se gredo napit vsak petek, jaz 

alkohola ne prakticiram in pomen ob petkih se gremo zakadit. »napohat«, 

»spohat eno, dve« /…/ Prvič sem poskusila v prvem letniku, redno sem 

začela v drugem letniku« (INT10). 

 

Ugotavljam, da intervjuvani mladostniki bodisi prakticirajo pitje alkohola večkrat 

mesečno ob koncu tedna in v družbi prijateljev bodisi mladostniki zamenjavo 

alkoholu iščejo v kajenju marihuane ali kot povesta intervjuvanca: »Občasno se ga 

s travo zakadim. V redu mi je. Bolj kot bi se ga z alkoholom nabil. Vsak ima svoje« 
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(INT3) in »Uporabljajo samo marihuano. Vsi to jemljejo bolj tako kot pitje alkohola 

ali pa druženje. Večina jih to dela v družbi, ne sami« (INT4). Ena intervjuvanka 

pove, da marihuano kadi v primeru, ko »najdeš neko nezadovoljivo ali pa, ko se ti 

kamen dvigne iz srca, takoj greš iskati tisti hip, mislim travo, ko te samo sprosti. 

Sploh ni zato, da bi nekdo hotel biti srečen, ampak samo sprostitev, ki ti telo 

fizično od preutrujenosti ne more dati, tako psihične, kot fizične« (INT10). 

 

Mladostniki so v obdobju odraščanja pogosto nezadovoljni sami s seboj in s 

svetom, ki jih obdaja. Pogosto se spopadajo s prehodnimi depresivnimi 

razpoloženji, razdražljivostjo in nejevoljnostjo (Lukša, 2003). Prav droga pomaga 

mladim premagovati to nezadovoljstvo, saj jim ustvarja »iluzijo lastne sposobnosti 

in vrednosti, umika jih iz tekmovalnosti, spodbuja jih k domišljijski izpopolnitvi želja 

in pričakovanj, napravi jih za druge zanimive ali pa jim daje možnost 

samopotrjevanja mimo standardnih oblik uveljavitve« (Lipolt in Ninković, 2002:40). 

Kastelic in Mikulan (1999) dodajata, da se je treba zavedati, da začne večina ljudi 

jemati droge prav v adolescenci. 

 

Dejstva, da eksperimentiranje z drogo najpogosteje poteka v obdobju 

adolescence, ne smemo prezreti. Täschner (2002) predstavlja najpogostejši 

odgovor na vprašanje »Zakaj si začel z drogo?«, ki se glasi: »Iz radovednosti.« A 

za tem pogosto stojijo vrstniki, ki pritiskajo na posameznika, le-ta v želji, da ne bi 

bil izločen iz nje podleže pritiskom (prav tam). 

 

Glede na pripovedovanja intervjuvanih mladostnikov razkrivam, da imajo tudi 

njihovi prijatelji različne izkušnje glede uživanja drog. Vsi intervjuvani mladostniki 

priznavajo, da imajo prijatelje ali sošolce, ki ne uživajo drog kot tudi prijatelje, ki 

(občasno) kadijo marihuano in/ali pijejo alkohol. Nihče izmed intervjuvancev ne 

omenja prijateljev, ki bi redno uporabljali prepovedane droge ali bi zaradi uporabe 

droge imeli težave, kot so upad učnih sposobnosti, družinska nesoglasja in/ali 

upad telesnih sposobnosti. Intervjuvanci omenjajo, da drogo uporabljajo v družbi 

prijateljev ob koncu tedna ali na zabavah. Nekateri prijatelji pa drogo uporabljajo 

bolj pogosto oziroma vsakodnevno.  
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Ugotavljamo, da imajo intervjuvani mladostniki empatičen odnos do odvisnikov od 

drog. Po mnenju intervjuvancev so odvisniki od drog »pomoči potrebni in reveži« 

(INT3), ki se lahko soočajo s psihičnimi težavami in pomanjkanjem osebne 

identitete ter nesamozavestnostjo. Intervjuvanci opozarjajo, da so odvisniki »še 

zmeraj del družbe in to pomeni, da bi se morali truditi, da jim pomagamo« (INT6). 

V sled temu je intervjuvancem tudi nesprejemljivo (trenutno) odrivanje odvisnikov 

na rob družbe. Uspešnost in učinkovitost družbene pomoči odvisnikom od drog, je 

po oceni intervjuvancev v veliki meri pogojena tudi z njihovo/odvisnikovo 

pripravljenostjo izražanja potrebe po pomoči kot tudi sprejemanja le-te. 

Intervjuvanci na osnovi opazovanj lastnih prijateljev ugotavljajo, da 

pogosta/vsakodnevna uporaba droge uporabnika distancira od (težav) realnega 

življenja in posledično temu tudi uporabniki pomoči ne sprejemajo, saj bi sprejetje 

le-te pomenilo soočanje s težavami. Razlogi, ki so uporabnike drog privedli do 

odvisnosti, je po mnenju intervjuvancev lahko radovednost. Intervjuvanec 

ugotavlja, da večina uporabnikov sprva prepovedane droge poskusi zaradi 

radovednosti in nato z uporabo nadaljuje zaradi želje po ponovnem doživljaju 

prijetnih občutkov, ki jim jih droga povzroča. Tretji razlog za pojav odvisnosti od 

drog naj bi bil po mnenju intervjuvancev zabava oziroma popestritev druženja s 

prijatelji. Ne nazadnje pa naj bi posameznik s pogosto uporabo drog postal 

odvisen od le-te zaradi »skrivanja pred svojimi problemi« (INT5). 

 

3.7.3 IZKUŠNJE SREDNJEŠOLCEV S PREVENTIVNIMI PROGRAMI IN 
PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE PREVENTIVNIH PROGRAMOV V ŠOLI 
 

V kontekstu evalvacije preventivnih programov, ki so ponujeni mladostnikom z 

namenom preprečevanja uporabe drog ugotavljam, da večina intervjuvanih 

mladostnikov poroča o udeležbi preventivnih programov v osnovni šoli. Le nekateri 

izmed intervjuvancev so omenili tudi izvajanje preventivnih programov v okvirih 

srednješolskega izobraževanja. Po pripovedovanju enega intervjuvanca se 

srednješolske preventivne vsebine glede (ne)uporabe drog izvajajo pri učnem 

predmetu »Vzgoja za zdravje in na sistematskem pregledu v drugem letniku« 

(INT1). Udeležba na ostalih preventivnih programih v srednjih šolah pa je, glede 

na pričevanje intervjuvancev, prostovoljna ali kot pove intervjuvanec: »Se mi zdi, 

da smo imeli, ampak bolj tako prostovoljno. Napisal si se na seznam, če si hotel iti, 
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ampak meni se ni zdelo niti potrebno in se nisem udeležil« (INT6). V enem 

navedenem primeru je bila izvedba preventivnega programa namenjena dijakom, 

ki so na maturi izbrali biologijo kot izbirni predmet in so poslušali predavanje o 

učinkih in posledicah »drog za učenje. Se pravi speed pa take stvari« (INT10). 

 

»Znotraj širokega koncepta odgovornosti šole za spodbujanje in krepitev zdravja in 

dobrobit otrok in mladostnikov je potrebno obravnavati tudi posebne tematike 

oziroma področja. Ena takih tematik so »droge«. Pogosto se vprašanja na to temo 

pojavijo prepozno, tj. ko se »problem« z drogami že pojavi. Pojem »preventive« je 

treba dojemati kot ukrepanje oziroma del procesa »vzgoje in izobraževanja«, 

preden se problem sploh pojavi. Takšno dojemanje se je okrepilo šele v zadnjih 

nekaj letih in preventiva je danes eden izmed pomembnih delov širšega koncepta 

zdravstvene in družbene vzgoje. Prvotno so se šole odzvale tako, da so se 

izogibale aktivnostim, ki so bile kakorkoli povezane z drogami, saj bi s tem lahko 

dajale vtis, da v šoli obstaja problem z njimi. Takšna praksa je še vedno prisotna 

tudi v Sloveniji. Danes velja, da šole, ki ne izvajajo učinkovite in z znanstvenimi 

dognanji podprte preventive, svoje učence in dijake 'puščajo na cedilu'« (Jeff, Talić 

in Košir, 2012). 

 

Večina intervjuvanih mladostnikov trenutno ponudbo in izvedbo srednješolskih 

preventivnih programov ocenjuje kot neučinkovito. Razloge za negativno oceno 

preventivnih programov zaznavamo v pripovedovanjih intervjuvancev, da: z 

udeležbo niso prejeli novih/uporabnih informacij in znanj, se vse vrste drog 

demonizira, je opazna različna stopnja tolerance do različnih vrst drog, so 

izvajalci/predavatelji preventivnih programov naučeni/nepristni oziroma 

neprepričljivi. 

 

Intervjuvanci nezadovoljstvo s preventivnimi programi opišejo: 

»Je bilo zanimivo, samo nisem kaj novega izvedel, Kar me je zanimalo že 

vem, tako da ne vem, Govori se dosti. Odvisno je od ljudi, koliko hočejo 

slišati o tem, Saj sem že rekel, vse kar sem želel vedeti, vem o tem« (INT3). 

»V OŠ smo imeli predavanja, tam demonizirajo drogo. To se mi ne zdi prav. 

Ni vsaka stvar tako slaba, kakor rečejo. Drogo kot drogo mečejo v isti koš. 

Legalne droge, kot je alkohol, pa noben ne obsoja. Vse prepovedane droge 
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so na isti ravni, kar v bistvu niso. Tudi dovoljene droge, kot je alkohol, pa ne 

mečejo med tiste« (INT4). 

»Te programi so bolj tako, da se sploh ne približajo mladim, kakor bi se 

morali, pa tudi ne vem, če se lahko, ker je taka tema /…/ Samo med vrstniki 

in med takimi ljudmi, ki jo uporabljajo. Ne zdi se mi dobro sestavljeno to kar 

delajo /…/« (INT4). 

»Definitivno je to tudi od predstavitve, en del. To lahko zdaj navežem na 

šolo na primer, kakšni profesorji, ki znajo zelo dobro razlagati in vejo od 

tem, od njih boš veliko več odnesel. Mislim, da je isto s tem informiranjem. 

Bolj kot bo tisi človek zagret, da ti nekaj pove, bolj boš tudi sprejel to« 

(INT6). 

»Ta k nam je predavala, je bila ena napiflanka, k je govorila samo o teh 

stvareh negativno, a ne, in to je to« (INT7). 

 

Kateri predpogoji so po mnenju Jeffa in ostalih (2012) potrebni za kakovostno 

izvajanje šolskih preventivnih programov? Vsi zaposleni morajo biti seznanjeni z 

vsebino predavanja. Preventivni program mora biti predstavljen staršem, svetu 

šole in ostalim, ki s šolo sodelujejo ter jo podpirajo. Za doseganje učinkov je 

pomemben čas, ki naj bo primeren in v sklopu učnega načrta, neprimerna je prav 

gotovo zadnja ura v petek ali predure. Izvajajo naj se programi, ki imajo 

znanstveno dokazane učinke. Spodbujati je treba tudi sodelovanje s starši. Učitelji, 

ki izvajajo preventivo, naj bodo ustrezno usposobljeni, zagotoviti jim je treba 

strokovno podporo. Pomembna je tudi šolska politika na področju drog, ki naj bi 

oblikovala pravila, ki bi določala ukrepe v primeru vnosa drog v šolo … Ne smemo 

pa pozabiti na prav tako pomembna pravila, ki določajo vedenje zaposlenih. Če 

želimo mlade opremiti z veščinami in sposobnostjo sprejemanja odločitev ter jih 

spodbujati pri uporabi teh veščin, jim mora šola omogočiti razvijanje in urjenje teh 

veščin v praksi. Sodelovanje med šolo in lokalno skupnostjo ter podpora 

skupnosti, je prav tako pomemben delček v mozaiku preventivnega delovanja. 

Zagotoviti moramo celovito spremljanje, vrednotenje, sprotno proučevanje ipd. Gre 

za proces, ki ga je treba analizirati in na podlagi izkušenj prilagoditi novim 

potrebam (Jeff idr.,  2012). 
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Po mnenju intervjuvanih mladostnikov naj bi bili preventivni programi učinkovitejši, 

če bi jih izvajali ali bi pri izvedbi le-teh sodelovali posamezniki s 

konkretnimi/osebnimi izkušnjami glede odvisnosti in odvajanja od drog. Pri tem so 

intervjuvanci povedali: »Jaz bi bil bolj vesel, da bi nam prišel predavat nekdo, ki je 

bil res v temu noter, in je bil res odvisnik in res močno odvisen in pol k se je zdravil 

od tega, da bi nam prišel predavat, da bi on prišel iz prve roke govorit, kako je to 

/…/. Boljše bi bilo, da bi en k je res bil u temu notri, k je res bil v dreku, da bi iz 

svojih izkušenj povedal, kako se je ozdravil, kaj je zdaj boljše ko je ozdravljen, kaj 

je bilo prej boljše ali slabše, da bi res povedal iz prve roke« (INT7) in »Da se tudi 

pripelje takega, ki je bil od droge odvisen, in takega, enega odvisnega in enega, k 

je malo odvisen, da znata oba povedat svoje izkušnje iz tega« (INT8). Preventivni 

programi bi bili učinkovitejši, če bi bili usmerjeni v zagotavljanje možnosti odkritega 

pogovora glede (prvih) izkušenj z uporabo drog na način, »da je nudena pomoč, 

če se poskusi, komu se zateči brez tega, da boš v nasprotju z zakonom, da lahko 

odprto govoriš o tem tudi, kako je bilo, ko si to doživljal in ko si to poskusil in kaj je 

bilo to« (INT4). Ne nazadnje naj bi bile vsebine prenovljenih preventivnih 

programov obogatene tudi s konkretnimi prikazi učinkov in posledic različnih vrst 

drog ter predstavitvijo kemičnih sestavin drog in kriterijev zasvojenosti z le-temi. 

Intervjuvanci pričakovanja glede dopolnitve vsebin pojasnijo, »da ne govorijo samo 

da ni zdravo, ni dobro, lahko propadeš od tega, ampak tudi kakšni so učinki na 

telo« (INT2) ali »Verjetno bi me zanimalo, kakšne so točne posledice o drogah na 

ljudeh, kaj lahko te povzročijo. Zdaj, ko se s kemijo ukvarjam, bi me zanimale 

sestavine zaradi tega, da bi bolj pogledal kemikalije in kako te škodujejo telesu. 

Zanimalo bi me tudi kolikšen, procent zasvojenosti, ima kakšna droga učinek na 

človeka, ker vem da je tudi odvisno od posameznika. Koliko pogosta uporaba 

droge zasvoji človeka oz. pusti posledice« (INT5). 

 

Jeff idr. (2012) opozarjajo na pristope, pri katerih moramo biti previdni. 

Zdravorazumski pristopi s ciljem, da bi mladi prenehali z uporabo droge, ni glavni 

cilj preventive. Osredotočeni moramo biti na vzgojne cilje razvijanja osebnih in 

socialnih kompetenc mladih ter krepitve njihovega zdravja in počutja ter 

spodbujanje zdravega življenjskega sloga. Dejstvo je, da nekateri pristopi, ki se 

uporabljajo, ne delujejo, niso utemeljeni na dokazih ali imajo celo nasprotne 

(škodljive) učinke. Zastraševanje ali prikazovanje škodljivih učinkov in posledic 
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zlorabe drog ne deluje. Lahko sicer ima kratkotrajne učinke na tiste otroke oz. 

mladostnike, ki tudi sicer verjetno nikoli ne bi uporabljali drog. Mladi takšne 

strašljive prikaze ali upodobitve dojemajo kot nerealne, saj se ne skladajo z 

njihovimi lastnimi izkušnjami glede tega. Pogosto se odzovejo na način, »meni se 

to ne more zgoditi« in »moja babica kadi že 70 let, pa je še v redu«. Mladi živijo tu 

in zdaj in ne v neki daljni prihodnosti, njihovi mladi možgani so nagnjeni k iskanju 

užitka in razburjenja. Dokazano je, da se del možganov, odgovornih za 

sposobnost odgovornega vedenja v celoti razvije šele do 25. leta, kar je še dodatni 

argument proti zastraševanju. Predavanje nekdanjega zasvojenca je pristop, ki 

se je dolgoročno izkazal za neučinkovitega. Ta pristop ponuja nejasna sporočila, 

kar otroke in mladostnike bega. Podajanje dejstev o drogah, da mladi 

potrebujejo znanje in informacije, nam je jasno, vendar hkrati vemo, da jih imajo že 

ogromno, tudi napačnih. Drugo zelo pomembno dejstvo je, da vedenje ne temelji 

le na znanju in informacijah. Kar moramo vedeti je, kako te informacije uporabljati 

v vsakodnevnih situacijah, s katerimi se mladi soočajo. »Ko mladostniku prvič 

ponudijo marihuano, dejstva o njej najverjetneje ne bodo ključnega pomena za 

njegovo odločitev o tem, ali bi »joint« pokadil ali ne. Veliko bolj verjetno je, da se 

bo spraševal: »Kako naj se soočim s situacijo?«, »Kaj naj storim, da ne razočaram 

prijateljev in bom še vedno »kul?«, »Kako naj se postavim zase v takšnem 

primeru?«, »Kaj bodo potem drugi mislili o meni?« itd. (Jeff idr., 2012). Učiti 
mlade, da rečejo drogam ne, raziskave kažejo, da ta pristop dodatno okrepi 

prepričanja tistih, ki so že tako proti uporabi drog. Malo pa prispeva k opremljanju 

mladih z veščinami, ki jih potrebujejo v situaciji, ko se soočijo z izbiro oz. 

odločitvami o drogah (Jeff idr., 2012). 

 

Danes mladostnike učiti le, naj drog ne jemljejo, je premalo. Javna občila 

neprestano sporočajo, da je skoraj vsak mladostnik že poskusil ilegalno drogo, kar 

da je pravzaprav čisto običajno in kar skoraj moraš narediti, če si normalen 

(Kastelic in Mikulan, 1999). 

 

 Predavanje strokovnjakov (npr. policistov, zdravnikov in drugih strokovnjakov 

na področju drog), takšna predavanja so zanimiva za starše in učitelje, na mlade 

pa takšni pristopi najverjetneje nimajo nobenega učinka. Mladi le pasivno 

poslušajo, ne dobijo odgovorov na vprašanja, ki jih morebiti zanimajo, saj 
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poslušajo, kar se zdi pomembno predavateljem, ti strokovnjaki pogosto niso 

usposobljeni za opravljanje dela na način, kot to znajo učitelji, zlasti ko gre za 

komunikacijo z učenci, in spodbujanje razumevanja podane vsebine ter procesa 

učenja (Jeff idr.,  2012). 

 

Poleg informacij, vezanih na konkretne prikaze učinkov in posledic 

(prekomernega) uživanja različnih vrst drog ter kemične sestave drog, so po oceni 

intervjuvanih mladostnikov ključnega pomena (tudi) odkriti družinski pogovori o 

izkušnjah najstnikov in/ali staršev glede uporabe drog. Intervjuvanec prizna, da je 

staršem zaupal lastne izkušnje s kajenjem marihuane in pri tem pove: »Pri meni je 

bilo doma tako, da pač sem povedal za travo, pa je bila mami dobro, saj je vse v 

redu, dobro, da si povedal, ampak ne preveč tega sedaj to uporabljat, da ne bo 

vsaj slabih učinkov« (INT9). 

 

Ugotavljam, da so intervjuvani mladostniki glede ocene informiranosti 

srednješolskih učiteljev glede zlorabe drog pri dijakih neenotni. Po mnenju 

intervjuvancev so učitelji, ki niso dovolj informirani glede učinkov in posledic 

različnih drog in posledično temu tudi ne bi prepoznali dijaka, ki ima težava z 

drogo. Po drugi strani pa so učitelji, ki so dobro informirani glede zlorabe drog pri 

dijakih in takšne primere hitro prepoznajo. Intervjuvanci predpostavljajo, da so 

dobro informirani učitelji tisti, ki se bodisi udeležujejo predavanj vezanih na 

uporabo drog zaradi narave njihovega dela (npr. šolski psihologi) bodisi imajo 

lastne izkušnje glede uporabe drog. Pripovedovanja mladostnikov razkrivajo, da 

naj bi bila informiranost učiteljev glede zlorabe drog pri dijakih povezana s 

starostjo in izobrazbo ter posedovanjem lastnih izkušenj glede drog. Nekoliko pa 

preseneča spoznanje, da ne glede na informiranost učiteljev glede zlorabe drog 

med dijaki, se učitelji glede na pričevanja intervjuvanih mladostnikov, redko 

odzivajo na zaznane znake odvisnosti ali uporabe drog pri dijakih. Intervjuvanci 

povedo, da se učitelji, »če ni res krize, se ne bodo vtikali« (INT3) oziroma »si 

učitelji še vseeno zatiskajo oči. V bistvu gledajo učencem čez prste, če že 

uporabljajo droge« (INT5). Prav tako intervjuvanci poročajo, da se dijakov, ki 

uporabljajo drogo v šolskem času/času izvajanja učnega procesa (do sedaj) ni 

kaznovalo. Razlog vzpostavitve (pretirane) distance učiteljev do uporabe drog 

intervjuvanci iščejo v tem, da učitelji »mogoče celo niso znali odreagirat ali pa tudi 



 
 

48 

niso hoteli delati problemov in se obremenjevati še s tem oziroma obremenjevati 

tega, ki je bil pod vplivom. Meni se zdi, da /…/ nočejo nekak klicat staršev in 

govorit tega« (INT7). Drugi razlog ne odzivanja oziroma distanciranja učiteljev do 

uporabe drog med dijaki, pa bi lahko pripisali dobremu prekrivanju znakov uporabe 

drog s strani dijakov in/ali navajanju lažnih razlogov za vidne posledice uporabe 

drog. Slednje intervjuvanec pojasni: »Rdeče oči bo imel, malo bo zmeden, malo 

bo lačen … Ko dijak skuša prikriti te simptome, zna nastati neka čisto tretja 

situacija in izpade, kot da ima npr. prebavne motnje, ali pa mu je slabo /.../ In 

realno samo tisti, ki vedo, kako pač je bilo iz lastnih izkušenj, tisti pa se ne bodo šli 

izpostavljat, ker po moje jih je strah oz. se zavedajo, da čez štiri leta oz. če se to 

zgodi v 2. letniku, čez 2 leti, da mi bomo itak šli. Karkoli nam bodo oni rekli, ne bo 

padlo na plodna tla in jim je vseeno, važno, da zdelamo njihov predmet in to je to, 

da nas ne gledajo med polletnimi počitnicami /…/ so določeni profesorji zelo 

informirani, malo več, kot si mi mislimo. Pa ne ukrepajo« (INT10). 
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4 ZAKLJUČEK 
 

Iz raziskave je razvidno, da dobri, sprejemajoči odnosi v družini in vključenost v 

šolski sistem pozitivno vplivajo na izkušnje srednješolcev z drogami. Opredelila 

sem pomen družine, pomen osebnostnih lastnosti mladostnikov ter šolske, 

vrstniške in skupnostne dejavnike, ki so bistvenega pomena pri oblikovanju 

mladostnikovega odnosa do drog oz. uporabe drog. V primeru intervjuvancev 

lahko sklepamo, da so dejavniki: pozitivna samopodoba, dober odnos z vrstniki oz. 

prijatelji, družina oz. pristni odnosi znotraj družine, vključenost v šolski sistem 

delovali varovalno in našim mladostnikom glede uporabe drog, omogočajo dokaj 

umirjeno, ne preveč burno obdobje adolescence. 

 

Ugotovim, da so izkušnje intervjuvanih srednješolcev z drogami dokaj podobne. 

Vsi so imeli izkušnje z dovoljenimi drogami. Vseh deset je imelo izkušnje tudi z 

nedovoljenimi drogami, vendar le z marihuano. So pa med njimi razlike, saj jo je 

eden od intervjuvancev kadil le enkrat, nekateri marihuano uporabljajo občasno 

oz. kot navaja Dekleva (1999) – rekreativno. Eden od sodelujočih jo je pogosto 

kadil v preteklosti, kasneje je z uporabo skoraj povsem prenehal. 

 

Glede na zastavljen namen raziskave sem dobila podrobnejši vpogled o 

razmišljanju srednješolcev o vsebini in organizaciji preventivnih programov, ki so 

se jih (oz. niso) udeležili. Preventivna izobraževanja, ki so se jih intervjuvani 

srednješolci udeležili v času srednješolskega izobraževanja, niso ustrezna in ne 

zadostijo potrebam mladih. Prav tako je razvidno, da preventivni programi v 

srednjih šolah ne potekajo sistematično, ampak so naključni, odvisni od šole, ki jo 

mladostnik obiskuje. Tudi vsebina programa ni poenotena. 

 

Za preventivo je ključnega pomena dobra praksa, kot navaja Sande (2012), mora 

aktivnost v danem okolju dobro delovati in zadovoljevati potrebe uporabnikov in 

organizacije. 

 

Žal je razvidno, da za preventivne programe, ki so se jih udeležili naši 

intervjuvanci, tega ne morem trditi. Uporabna praktična priporočila za delo na 
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področju šolske preventive so zapisali na Inštitutu za raziskave in razvoj »Utrip« 

na spletni strani: http://www.institut-utrip.si, ki so učiteljem lahko v pomoč pri 

načrtovanju vsebine oz. organizacije programa. 

  

Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je s Programom za otroke in 

mladino 2006–2016 (v nadaljevanju POM), ki vključuje ključne nosilce, želelo 

opredeliti vizijo prihodnosti slovenskih otrok in mladine, ter oblikovati usmeritve in 

ukrepe za njeno uresničitev. Eno od programskih področij je tudi Politika zaščite 

pred drogami, ki vsebuje tri cilje. Prvi cilj je preventiva – izobraževanje mladih o 

posledicah uporabe vseh vrst drog in posledično zmanjševanje povpraševanja po 

drogah ter preprečevanje ponudbe. Drugi cilj je doseči uskladitev različnih 

dejavnosti na področju preprečevanja in zaščite pred škodljivimi posledicami rabe 

drog ter obravnave odvisnosti, z namenom povezovanja in sodelovanja ter 

vzpostavljanja stabilne mreže programov na področju drog. Glede na omenjeni cilj 

bi želela opomniti, da kot uporabnica javnozdravstvene mreže in kot mati nisem 

zaznala povezave oz. multidisciplinarnega pristopa pri izvajanju preventivnih 

programov. Zdravstvo je po mojem mnenju dokaj ločeno od sociale oz. šolstva. 

Žal prav tako tega niso zaznali naši intervjuvanci. Strategija drugega cilja je jasna 

glede na vidne pomanjkljivosti v nezadostnem strokovnem in informacijskem 

nadzoru nad izvajanjem različnih programov je potrebno zagotoviti strokovni 

nadzor pristojnih služb. Med drugim je tudi zapisano, da je treba zagotoviti 

sredstva nevladnim organizacijam. Tretji cilj ima dve strategiji, ki želita 

mladostnikom, staršem in ostalim družinskim članom zagotoviti kvalitetne 

programe zgodnje intervencije in individualizirane oblike pomoči ter zagotoviti 

izvajanje preventivnih programov tudi izven šolskega okolja (POM, 2006−2016). 

 

Socialni pedagogi,  ki imajo znanje na področju drog in zasvojenosti ter pedagoško 

znanje, bi morali imeti ključno vlogo pri oblikovanju in izvajanju preventivnih 

programov v osnovnih in srednjih šolah. Prav tako bi za uspešne preventivne 

programe v šolah (na področju drog) morala šola tesno sodelovati z zdravstveno  

preventivno dejavnostjo, ki je v slovenskem prostoru bolje organizirana in na 

nekaterih področjih že učinkovita. 

http://www.institut-utrip.si/


 
 

51 

5 VIRI IN LITERATURA 
 

Bačar, U. (2014). Pregled programov za pomoč odvisnikom od prepovedanih drog. 

Zaključna naloga. Koper: Fakulteta za matematiko, naravoslovje in 

informacijske tehnologije. 

 

 Bajzek, J. (1998). Teritorialna preventiva. V: A. Baligač, Mladi, ulica, prihodnost; 

zbornik predavanj. Ljubljana, 1998. Ljubljana: Salve. 

 

Čebašek -Travnik, Z. (1997). Medicina odvisnosti-drugačen pogled na znan 

problem. V Z. Čebašek Travnik (ur.), M. Radovanovič (ur.), Zbornik 

prispevkov 1. Slovenske konference o medicini odvisnosti. Ljubljana: 

Republiški strokovni kolegij za psihiatrijo. 

 

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

koncu srednje šole. Ljubljana: DrogArt. 

 

Dekleva, B. (1998). Metodologija kvalitativnega raziskovanja škodljivih posledic 

uporabe drog med mladimi. Zaključno poročilo raziskovalne naloge. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Dekleva, B. (1999a). Rekreativna uporaba drog. Socialno delo 38(4−6), 281−287. 

 

Dekleva, B. (1999b). Ekstazi in plesne droge. Ljubljana: Društvo za razvijanje 

preventivnega in prostovoljnega dela: Pedagoška fakulteta. 

 

Derganc, S. (2004). Prosti čas mladih. 1. izdaja. Ljubljana: Društvo Mladinski ceh. 

 

Drev, A. (ur.) Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji za leto 2015. 

Pridobljeno 4.4.2016 na http://www.nijz.si/sl/publikacije/nacionalno-porocilo-

o-stanju-na-podrocju-drog-2015.pdf 

 

http://www.nijz.si/sl/publikacije/nacionalno-porocilo-o-stanju-na-podrocju-drog-2015.pdf
http://www.nijz.si/sl/publikacije/nacionalno-porocilo-o-stanju-na-podrocju-drog-2015.pdf


 
 

52 

Drev, A. (2013). Nacionalno poročilo 2013 o stanju na področju prepovedanih drog 

v republiki Sloveniji. Pridobljeno 1.7.2016 na 

http://www.drogart.org/knjiznica/2591/nacionalno-porocilo-2013-o-stanju-

na.html  

 

Doblehar, U. (2009). Vloga staršev pri osamosvajanju mladostnika. Socialna 

pedagogika 13(1), 37−66. 

 

Droge, Vodnik za starše.  (1998). Ljubljana: Rdeči križ Slovenije v sodelovanju z 

Uradom za droge Vlade RS. 

 

Droge: tvoj vodnik: več informacij − manj tveganj. (2003). Ljubljana: Vlada RS, 

Urad za droge. Pridobljeno 9. 9. 2009 na 

http://www.odrogah.si/_static/_up/files/2009/08/a9ecc4efb895b1f1e8cdbd2e

853b498e.pdf 

 

Dvoršek, A. (2008). Kriminalistična metodika. Ljubljana: Fakulteta za varnostne 

vede. 

 

ESPAD. (2011). Evropska raziskava o razširjenosti alkohola in ostalih drog med 

srednješolsko mladino. Pridobljeno 1.6.2016 na 

http://www.cilizadelo.si/e_files/content/ESPAD% 2011_Slovenija.pdf 

 

Flaker, V. (2002). Živeti s heroinom I.: Družbena konstrukcija uživalca v Sloveniji. 

Ljubljana: Založba /*cf. 

 

Flaker, V. (2002). Živeti s heroinom II.: K zmanjševanju škode. Ljubljana: Založba 

/*cf. 

 

Glaser, G. B. in Strauss, L. A.(1967): The discovery of grounded theory: strategies 

for qualitative research. New York: Aldine. 

 

Gostečnik, C. (1999). Srečal sem svojo družino. Ljubljana: Brat Frančišek in 

frančiskanski družinski center. 

http://www.drogart.org/knjiznica/2591/nacionalno-porocilo-2013-o-stanju-na.html
http://www.drogart.org/knjiznica/2591/nacionalno-porocilo-2013-o-stanju-na.html
http://www.odrogah.si/_static/_up/files/2009/08/a9ecc4efb895b1f1e8cdbd2e853b498e.pdf
http://www.odrogah.si/_static/_up/files/2009/08/a9ecc4efb895b1f1e8cdbd2e853b498e.pdf


 
 

53 

 

HBSC. (2006). Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju. Kraj izdaje: 

Založba . 

 

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

ideologijo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Znanstveni inštitut Filozofske 

fakultete. 

 

Koprivnikar, H. (2013). Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med 

mladostniki v Sloveniji. Nacionalno poročilo na področju prepovedanih drog 

2014. 

 

Jull, J. (2008). Kompetenten otrok: družina na poti k novim temeljnim vrednotam. 

1. izdaja. Radovljica: Didakta. 

 

Jerman, T. (2007). Končno poročilo o razširjenosti uporabe tobaka, alkohola in 

drugih drog (ESPAD) med srednješolci v Ljubljani. Ljubljana: Zavod za 

zdravstveno varstvo. 

 

Kastelic, A. Mikulan, M.(1999). Mladostnik in droga. Ljubljana: Domus. 

 

Kastelic, A. ur. (1992). Zloraba drog: 8. seminar o delu z mladostniki v organizaciji 

psihiatrične službe za mladostnike in oddelka za mladostnike Univerzitetne 

psihiatrične klinike ter Cankarjevega doma, Ljubljana, 7. in 8. november 

1991. Ljubljana: Rokus, d. o. o. 

 

Kodelja, Z. (1995). Objekt vzgoje. Ljubljana: Krtina. 

 

Koprivnikar H, Drev A, Bajt M, Jeriček Klanšček H. Z zdravjem povezana vedenja 

mladostnikov v Sloveniji - izzivi in odgovori. Ljubljana: Inštitut za varovanje 

zdravja, 2012. 

 

Košir, M. (ur). (2003). Lokalna akcija v akciji! (1. številka): Zbornik aktivnosti in 

gradiv Lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje uporabe in zlorabe 



 
 

54 

dovoljenih in prepovedanih drog v občini Grosuplje za leto 2002. Grosuplje: 

Lokalna akcijska skupina (LAS) za preprečevanje uporabe in zlorabe 

dovoljenih in prepovedanih drog v občini Grosuplje. 

 

Kristan, A. (2010). Pri tridesetih pa še vedno doma. Pridobljeno 7.5.2016 na 

http://www.siol.net/trendi/nasveti/psiholoski_nasveti/nasveti/2010/04/pri_trid

esetih_pa_se_vedno_doma.aspx. 

 

Lee, J., Talić, S. in Košir, M. (2012). Smernice in priporočila na področju šolske 

preventive. Ljubljana: Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip«. 

 

Lipolt, H. in Ninković, S. (2002). Droge uničujejo mladost: Pogostost uživanja 

tobaka, alkohola in nedovoljenih drog med osnovnošolci (primerjava med 

regijama). Diplomska naloga. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo. 

 

Lukša, B. (2003). Pogostost uživanja tobaka, alkohola in nedovoljenih drog med 

osnovnošolci v medvoški občini. Diplomska naloga. Ljubljana: Fakulteta za 

socialno delo. 

 

Marinč, A. (1999). Pasti adolescence in preventivno delo. Diplomska naloga. 

Ljubljana: Visoka šola za socialno delo. 

 

Maver, D. (2004). Kriminalistika: uvod, taktika, tehnika. Ljubljana: Uradni list 

Republike Slovenije. 

 

Mejak, V. (2010). Doživljanje materinstva in potrebe pomoči pri ženskah, odvisnih 

od prepovedanih drog. Magistrsko delo. Ljubljana: Fakulteta za družbene 

vede. 

 

Mesec, B. (1998). Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: 

Visoka šola za socialno delo. 

 

Pance, M., (ur). (2003). Droge: Tvoj vodnik. Ljubljana: Vlada Republike Slovenije, 

Urad za droge, Časopisna družba Delo, d. d. 



 
 

55 

Parker, H., Adrige, J. in Measham, F. (1998). Illegal Leisure: the normalization of 

adolescent recreative drug use. London, Routledge. 

 

Paš, M., Purkart, B. in Zorman, M. (2011). Prepovedane droge z vidika nevladne 

organizacije DrogArt. V A. Dvoršek in D. Frangež (ur.), Prepovedane droge 

v Sloveniji. Kazensko pravni, kriminalistični in kriminološki vidik (str. 113–

121). Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, Maribor: Pravna fakulteta. 

 

Program za otroke in mladino 2006 – 2016. Pridobljeno 20.7.2016 

pom2006_2016_splet_241006(1). pdf  

 

Poljšak Škraban, O. (2002). Vloga staršev in interakcij v družinskem sistemu pri 

oblikovanju identitete študentk socialne pedagogike. Doktorska disertacija. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Poljšak Škraban, O. (2004). Obdobje adolescence in razvoj identitete. Izbrane 

teme. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Poljšak Škraban, O. in Dekleva, B. (1997). Vloga družine v oblikovanju in razvoju 

identitete. Socialna pedagogika 1(2), 25−46. 

 

Radjen, D. (2007). Problem prepovedanih drog in izobraževanje kot preventiva. 

Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 

 

Sande, M. (2004). Uporaba drog v družbi tveganj − Vpliv varovalnih dejavnikov in 

dejavnikov tveganja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Sande, M. (2009) Uporaba alkohola med udeleženci maturantskih izletov. 

Socialno delo, 48(5−6), 297−305. 

 

Sande, M. (2012). Priprava akcijskega načrta za prenos dobre prakse v NVO. V 

M. Sande (ur.) Opolnomočenje NVO: Informiranje, znanje in povezovanje 

(54-71). Ljubljana: Združenje DrogArt. 



 
 

56 

Sande, M., Paš, M., Šabić, S. in Nahtigal, K. (2016). Uporaba novih psihoaktivnih 

snovi v Sloveniji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika. (1997). SAZU in Inštitut za slovenski jezik 

Frana Ramovša. Ljubljana: ZRC SAZU – DZS. 

 

Stregar, E. (1995), ESPAD Evropska raziskava o alkoholu in drogah med šolsko 

mladino. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja. 

 

Stregar, E. (1998). Kajenje tobaka, uživanje alkohola in psihoaktivnih snovi. V M. 

Tomori in S. Stikovič (ur.), Dejavniki tveganja pri slovenskih srednješolcih. 

Ljubljana, Psihiatrična klinika, str. 97−123. 

 

Täschner, K. L. (2002). Trde droge − Mehke droge? Ptuj: In obs medicus. 

 

Tomori, M. (1983). Pot k odraslosti. Ljubljana: Cankarjeva založba. 

 

Tomori, M. (1998). Tvegano vedenje v adolescenci. V M. Tomori, S. Stikovič (Ur.), 

Dejavniki tveganja pri slovenskih srednješolcih. Ljubljana, Psihiatrična 

klinika, 5−9. 

 

Tomori, M. (1999). Družina in duševno zdravje otrok. V E. Kraševec Ravnik (ur.), 

Varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov (150−155). Ljubljana: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. 

 

Ule, M. (2002). Mladina: Fenomen dvajsetega stoletja. V V. Miheljak, (ur.),  

Mladina 2000: Slovenska mladina na prehodu v tretje tisočletje, 9−38. 

Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport − Urad Republike 

Slovenije za mladino in Maribor: Aristej. 

 

Ule, M. in Kuhar, M. (2002). Sodobna mladina: Izziv sprememb v Vlado Miheljak, 

(ur.), Mladina 2000: Slovenska mladina na prehodu v tretje tisočletje, 39-78. 

Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport - Urad Republike 

Slovenije za mladino in Maribor: Aristej. 



 
 

57 

Verbinc, V. F. (1994). Slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba. 

 

Zinberg, N. E. (1997). Zasvojenost, zloraba in nadzorovana uporaba droge: nekaj 

opredelitev. Mreža drog, 5, str. 39−56. 

 

Zupančič, M. (2004a). Opredelitev razvojnega obdobja in razvojne naloge v 

mladostništvu. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur), Razvojna 

psihologija (str. 511–524). Ljubljana: Znanstveno raziskovalni inštitut 

Filozofske fakultete. 

 

Zupančič, M. (2004 b). Razvoj identitete in poklicno odločanje v mladostništvu. V: 

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur), Razvojna psihologija (str. 571–

588). Ljubljana: Znanstveno raziskovalni inštitut Filozofske fakultete. 

 

Žigon, D. (2000). Kaj resnično veš o drogah. Ljubljana: Center Marketing 

International, d. o. o. 



 
 

58 

6 PRILOGE 

PRILOGA A: Vodila za polstrukturiran intervju 
 

Samoocena in socialni kontekst 

Kako bi se opisal? Katere so tvoje pozitivne lastnosti? Kako bi opisal odnose v družini? Imaš 
prijatelje? S katerimi besedami bi te opisali prijatelji? Kako preživljaš prosti čas? Imaš 
prostočasne aktivnosti? 

 

Tvegana vedenja 

Kakšno mnenje imaš o drogah? Je v družini prisotna uporaba drog, npr. alkohola, cigaret …? 
Kako pogosto? Ob katerih priložnostih?  

Katere droge si uporabi oz uporabljaš? Kdaj prvič? Kje si jo dobil? Kako si jo dobil?   

Kakšen odnos imajo po tvojem mnenju do drog tvoji prijatelji? Jih uživajo? Katere? Kako 
pogosto? 

Kako bi opisal ljudi, ki so odvisni od drog? 

 

Preventivni programi oz. preventivne aktivnosti v šolah 

Katere so tiste pomembne informacije o prepovedanih in dovoljenih drogah, ki bi jih po 
tvojem mnenju moral poznati vsak mladostnik? Kje si dobil prve informacije o prepovedanih 
drogah? 

 

Ali si se v šoli udeležil predavanja o drogah?Je bila vsebina zanimiva? Je predavanje 
potekalo v sklopu pouka ali interesnih dejavnosti? Si se predavanj s podobno vsebino 
udeležil izven šole? Kakšno mnenje imaš o takšnih predavanjih? Kaj bi želel izvedeti oz. 
poslušati na teh predavanjih oz. delavnicah? 

 

So po tvojem mnenju učitelji dovolj informirani glede zlorabe drog pri učencih? Kakšen odnos 
imajo učitelji do drog? Kakšen odnos imajo učitelji do prepovedanih drog? Kako se učitelji 
obnašajo do dijaka, ki npr. kadi travo? Ali znajo prepoznati mladostnika, ki ima oz. bi lahko 
imel težave z drogami? Si morda seznanjen, kako šola pomaga staršem dijakov, ki imajo 
težave z drogami? 
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PRILOGA B: Povabilo za sodelovanje v raziskavi 
 

Spoštovani, 

 

Sem izredna študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Socialna pedagogika.  

 

 

Pripravljam diplomsko nalogo z naslovom Izkušnje srednješolcev z drogami in preventivni 
programi, v kateri bom poglobljeno obravnavala odnos srednješolcev do drog, vaše izkušnje 
z drogami in s preventivnimi programi. 

 

Ugotoviti želim, kakšne izkušnje imate mladi z drogami, kako so vam dostopne, kaj o njih 
veste in kaj bi si želeli izvedeti o drogah in njihovih posledicah na človeka, od odgovornih 
odraslih, ki pripravljajo vsebine ali izvajajo preventivne programe. 

 

Vljudno vas prosim za sodelovanje pri raziskavi, da bi vsestransko osvetlila obravnavana 
vprašanja in pridobila poglobljen vpogled, mnenja in stališča o proučevani temi. 

 

Vljudno vabljeni, da mi do konca maja 2016 na spodnji telefon sporočite, ali bi se udeležili 
polstrukturiranega intervjuja.  

 

 

 

S prijaznimi pozdravi, 

Valerija Skopec, telefon 031 317 453  
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PRILOGA C: Izjava o soglasju za prostovoljno sodelovanje pri raziskavi 
 

 »Izkušnje srednješolcev z drogami in preventivni programi« 

Izvajalec raziskave:  

Valerija Skopec, izredna študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Socialna 
pedagogika 

e-mail: valerija.skopec@gmail.com 

telefon: 301 317 453 

Odgovorna oseba raziskave:  

Mentorica: doc. dr. Špela Razpotnik, Pedagoška fakulteta v Ljubljani 

 

Prosimo vas, da natančno preberete “Izjavo o soglasju za prostovoljno sodelovanje pri 
raziskavi“.  

TISKANO IME IN PRIIMEK: 

 S podpisom potrjujem, da:      

• sem prebral(a) in razumem informacije za preiskovance, ki opisujejo cilj in potek 
raziskave in so navedene v povabilu k sodelovanju, 

• sem imel(a) na voljo dovolj časa, da premislim o prostovoljnem sodelovanju pri 
omenjeni raziskavi,  

• imam pravico, da lahko kadarkoli odstopim od raziskave in v tem primeru ne nosim 
nobene odgovornosti ali posledic,  

• se strinjam s snemanjem pogovora, 

• lahko v primeru vprašanj vzpostavim stik z vodjo raziskave na enega od zgoraj 
navedenih kontaktov,  

• je moj pristanek veljaven samo za omenjeno raziskavo, 

• se strinjam z javno objavo rezultatov v znanstvene in strokovne namene pod 
pogojem, da bo to storjeno po etičnih načelih, ki zagotavljajo neprepoznavnost 
sodelujočih, 

• sem seznanjen(a), da se zaradi morebitnih kršenj etičnih pravil lahko pritožim pri 
odgovorni osebi raziskave. 

 

 

Kraj in datum: ____________________  Podpis: __________________________ 
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PRILOGA D: Kodirna tabela - primer 
Samoocena in socialni kontekst POJMI KATEGORIJE 

 
Kako bi se opisal, katere so tvoje pozitivne lastnosti? 

  

INT1: Sem zabaven, družaben, prijazen. Zabaven 
Družaben  
Prijazen  

Družabnost  
Komunikativnost 
Empatija  
 
Prijaznost  
 
Humor in zabava  
 
Pozitivna 
naravnanost  
 
Usmerjenost v 
ljudi  

INT2: Sem dober prijatelj, zabaven, … Zabaven 
Dober prijatelj  

INT3: Zastopim se z ljudmi, znam pomagati, znam se pogovarjati, nisem 
nesramen do drugih.« Zabaven, pozitiven 

Zabaven 
Pozitivno naravnan  
Družabnost  
Nudenje pomoči  
Empatija  
Komunikativnost  
Vljudnost  

INT4: Zanesljivost, sem pripravljen pomagati nekomu.« Zanesljiv  
Nudenje pomoči  

INT5: Sem karizmatična, simpatična, rada govorim, dostikrat sem glasna in 
energičen človek. Dober poslušalec sem, če ima kdo probleme, rada 
poslušam in pomagam rešiti težave. Nikoli nobenega ne pustim na cedilu. 
Sem človek za ljudi.« 

Karizma 
Simpatičnost  
Zgovornost  
Poslušalec  
Empatija  
Zanesljivost  
Družabnost  
Komunikativnost  

INT6: Sem dober prijatelj, skrbi me za ljudi. Sem neškodoželjen Dober prijatelj  
Skrb za ljudi  
Empatija  
Ne škodljivost  

INT7: Vedno dobre volje, vedno za hece, hm, ja vedno nasmejan hočem 
vedno vsakega, ki vidim, da je slabe volje ga hočem vedno nasmejati, 
vedno tak pozitivec.  

Dobra volja 
Humor  
Pozitivna naravnanost  

INT8: Ne vem, neki posebnga, za zajebancijo, za hece. Bo on povedu, 
haha. 

Posebnost  
Izstopanje  
Humor  
Zabavnost  

INT9: Moje pozitivne lastnosti. Zelo težko je biti samokritičen, tako da 
mislim, bom uporabila besede, ki so jih drugi uporabili zame, da sem zelo 
dostopna oz. ni mi problem se pogovarjati z ljudmi, tudi z tistimi, ki jih ne 
poznam, nimam težav s tem, da nekomu ponudim možnost, da vzpostavim 
konktakt. 

Komunikativnost 
Dostopnost  
Odprtost  

INT10: Po moje sem zelo takšna energična, pozitivna oseba, tako 
kumunikativna, rad imam, da se mi veliko dogaja v življenju, mislim nisem 
ravno lena oseba, razen v časih, ko gre kaj za šolo. 

Energičnost  
Živahnost  
Komunikativnost  
Aktivnost  

Kakšne odnose imate v družini, na koga se lahko obrneš ko si v stiski?    

INT1: »Žal bolj napet odnos. »Na mamo, očeta, očima. Na vsakega. Tenzije  
Napetost odnosa  
Mama 
Oče 
Očim 
Dostopnost staršev   

Zaupanje staršem 
ali sorojencem  
 
Različni družinski 
odnosi  

INT3: Kako bi opisal odnose? Ne vem, gre sproti. Na starše. Dostopnost staršev  
INT4: Vredu. Nič posebnega, ne pretirano dobrega, ne pretirano slabega. Dobri odnosi  

Brez odklonov  
INT5: V družini se razumemo normalno. Ne zdi se mi, da bi imeli kakšne 
grozne probleme, mogoče včasih pride do kakšnih prepirov, ampak vse se 
da rešit.« 

Dobri odnosi 
Brez posebnosti  
Občasni prepiri 
Brez težav  
Razrešitev  
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