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POVZETEK 
 
Pri osebah s posebnimi potrebami na uporabo drog vplivajo številni prepleteni 

dejavniki, ki so razmeroma slabo raziskani. Vemo, da škodljiva uporaba in 

odvisnost od dovoljenih ter nedovoljenih drog povzročata slabšo kakovost 

življenja z večplastnimi telesnimi in duševnimi težavami posameznika ter tudi z 

vplivom na družinsko in socialno življenje posameznikov. Zato je pomembno, da 

pri osebah s posebnimi potrebami dejavnike tveganja, ki napovedujejo možnost 

škodljive uporabe drog, prepoznamo zgodaj, saj lahko tako preprečimo 

morebitne zdravstvene in socialne zaplete. Proučevanje uporabe drog in 

ugotavljanje dejavnikov tveganja ter varovalnih dejavnikov med osebami s 

posebnimi potrebami nam je v pomoč pri oblikovanju preventivnih programov in 

programov pomoči za njih. 

 

Namen raziskave je bil spoznati varovalne dejavnike in dejavnike tveganja, ki 

povečujejo možnost za škodljivo uporabo drog pri osebah s posebnimi 

potrebami. V raziskovanju smo se usmerili na vprašanja o razširjenosti in 

pogostosti uporabe drog, odnosu in stališčih do drog, poznavanju drog, 

dostopnosti drog, uporabi drog pri prijateljih in povezanosti osebnih dejavnikov, 

dejavnikih družine, šole in soseščine z uporabo drog.  

 

Izhajali smo iz že preverjenih metodologij raziskovanja uporabe drog (ESPAD 

metodologije ugotavljanja razširjenosti uporabe drog ter dejavnikov uporabe 

drog, AUDIT presejalnega vprašalnika ugotavljanja tveganja uporabe alkohola, 

MSS instrumenta za ugotavljanje profila dejavnikov tveganja in varovalnih 

dejavnikov), ki smo jih prilagodili raziskovanju izbrane populacije oseb s 

posebnimi potrebami.  

 

V raziskavo smo zajeli 476 oseb s posebnimi potrebami, starih 15 let in več, 

katere smo glede na zahteve metodologije razdelili v dva vzorca, 

reprezentativni vzorec in nereprezentativni vzorec. Reprezentativni vzorec je 

zajemal 234 oseb z dolgotrajno boleznijo in gibalno oviranostjo. 

Nereprezentativni vzorec je zajemal 242 oseb, ki so slepe in slabovidne, osebe, 

ki so gluhe in naglušne, ter osebe z gibalno oviranostjo.  
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Oba vzorca smo opazovali po enotnem vprašalniku s spremenljivkami, ki se 

nanašajo na pogostost uporabe drog, varovalne dejavnike in dejavnike 

tveganja. Uporabljene so bile kvantitativne statistične metode, deskriptivne in 

korelacijske ter multivariatne analize.  

 

Raziskava je pokazala, da je med izbranimi osebami s posebnimi potrebami 

najpogosteje uporabljena droga alkohol, sledijo pa tobak, marihuana, 

protibolečinska zdravila in pomirjevala. Posamezniki se odločajo za uporabo 

drog iz osebnih in družbenih motivov. Osebni motivi uporabe drog so povezani 

z zmanjševanjem napetosti in notranjih konfliktov, družbeni motivi pa z lažjim 

vključevanjem v družbo. 

 

Potrdili smo latentne strukture, ki kažejo na dejavnike tveganja in varovalne 

dejavnike pred uporabo drog. Dejavniki tveganja so povezani s telesno 

samopodobo, z zmanjševanjem stisk zaradi posebnih potreb in vključevanjem v 

družbo, varovalni dejavniki pa so povezani z občutkom lastne vrednosti in 

dobrimi družinskimi odnosi. 

 

Izsledki raziskave so osvetlili problem škodljive uporabe in odvisnosti od drog 

pri osebah s posebnimi potrebami, ki je v svetovnem prostoru slabo raziskan. 

Prikazani so tisti dejavniki tveganja in varovalni dejavniki, ki so nam v pomoč pri 

oblikovanju smernic za preventivno delo na področju drog. Preventivne 

intervencije naj bodo naravnane na razvijanje življenjskih spretnosti in 

opolnomočenja življenja posameznika s posebnimi potrebami. 

 
Ključne besede: dejavniki tveganja, varovalni dejavniki, osebe s posebnimi 

potrebami, uporaba drog, škodljiva uporaba drog, odvisnost, dovoljene droge, 

prepovedane droge, preventiva 
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SUMMARY 
 

Drug use among persons with special needs is affected by many interacting 

factors that are relatively poorly researched. It is known that the abuse and 

dependence on licit and illicit drugs lead to lower quality of life with complex 

physical and mental health problems of the individual and have consequences 

for the family and the society. Therefore, it is important to identify early risk 

factors in individuals with special needs, which predict the possibility of harmful 

drug use, and thus prevent medical and social complications. Research of drug 

use and identifying risk factors and protective factors among persons with 

special needs are helpful in designing prevention programs and assistance 

programs for people with disabilities. 

 

The purpose of the study was to identify protective factors and risk factors that 

increase the potential for harmful drug use in people with special needs. In the 

survey, we focused on the issues of the prevalence and frequency of drug use, 

attitudes towards drugs, knowledge about drugs, access to drugs, use of drugs 

at friends’ homes and the connection of family, school and neighbourhood with 

the drug use. 

 

We used validated research methodologies about the frequency of drug use 

(ESPAD methodology of determining the prevalence and frequency of drug use 

and drug use factors, AUDIT screening questionnaire identifying risky alcohol 

use, MSS instrument for determining the profile of risk factors and protective 

factors), which were adjusted to the research of the selected population of 

persons with disabilities. 

 

The research included 476 people with disabilities aged 15 years and older, 

who were divided according to the requirements of the methodology into two 

samples, a representative sample and an unrepresentative sample. The 

representative sample included 234 people with long-term illnesses and people 

who are physically impaired. The unrepresentative sample consisted of 242 
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individuals who are blind, visually impaired, hearing impaired or physically 

impaired. 

 

The two samples were observed after a unified questionnaire with variables 

relating to the frequency of use and harmful use of drugs, the degree of risky 

alcohol use, drug use motives, scale positions attitudes towards drugs, drug 

accessibility and variables of risk factors and protective factors. We used 

quantitative statistical methods, and descriptive and multivariate analysis. 

 

The survey showed that the most commonly used drugs are alcohol and 

tobacco, followed by marijuana, painkillers  and sedatives, which were not 

prescribed by a doctor. People use drugs for personal and social motives. 

Personal motives of use drug are associated with the reduction of tensions and 

internal conflicts. Social motives ofl use drug are associated with increase of 

relaxed social integration. 

 

With the help of the factor structure we confirmed factor variables that indicate 

the risk factors and the protective factors.  We have found risk factors of drug 

use in groups of persons with special needs that are associated with body 

image, reducing distress due to the specific needs and integration into the 

society. 

 

The results of the survey highlighted the problem of harmful use and addiction 

in people with special needs, which is poorly researched worldwide. We have 

shown only those risk factors and protective factors that help us to establish 

guidelines and recommendations for preventive work in the field of drugs. 

Preventive interventions should be focused on developing life skills and 

empowerment of life of people with special needs. 

 

Keywords: risk factors, protective factors, people with special needs, drug use, 

harmful use of drugs, depandence, legal drugs, illegal drugs, prevention 
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UVOD 
 
Ljudje že od prazgodovine uporabljamo različne substance za ritualne in 

zdravilne namene, za lajšanje bolečin, v namen iniciacije, za doseganje 

posebnih občutkov in doživetij, sprostitev, dvig telesne in delovne zmožnosti itd. 

Dejstvo je, da so dovoljene in prepovedane droge del našega družbenega 

vsakdana ter vplivajo na številne vidike življenja posameznika in družbe. 

Uporabe drog se učimo v družini in socialnem okolju; večina otrok je že v 

predšolskem obdobju videla svoje starše ali odrasle, kako kadijo cigarete ali 

pijejo alkoholne pijače (Substance Abuse and Mental Healt Services 

Administration, 2002). Otroci tako preko socialnega učenja oblikujejo odnos do 

drog in se učijo različnih vedenj, ki zadevajo njihovo uporabo. Danes so otroci 

izpostavljeni dovoljenim in prepovedanim drogam že v zgodnjem otroštvu, zato 

lahko uporabo drog označimo kot družbeni pojav, ki je posledica različnih 

vzrokov.  

 

Izvor vzrokov uporabe drog je sicer težko definirati, saj izvirajo tako iz osebe 

same kot iz družbenega okolja. Raziskave o uporabi drog ugotavljajo, da gre za 

celoten razpon, od enkratne in priložnostne uporabe ter eksperimentiranja do 

pogoste in stalne uporabe drog, na koncu pa še škodljive uporabe in odvisnosti 

od drog. Škodljiva uporaba in odvisnost od drog sta povezani s številnimi 

posledicami na vseh področjih človekovega delovanja. Posledice se še posebej 

kažejo na telesnem, duševnem in socialnem področju, zmanjša pa se tudi 

kakovost življenja ljudi, njihovega dela in preživetja, posledično tudi družinskega 

ter socialnega življenja posameznikov. Učinkovito raziskovanje dejavnikov 

uporabe drog je pomembno zaradi številnih osebnih in družbenih posledic, 

izsledke raziskav pa je treba uporabiti v intervencijah preventive in pomoči.  

 

Dejavniki uporabe drog v splošni populaciji so znani, najobširneje so opisani v 

ESPAD, EMCDDA, HBSC in drugih raziskavah. Malo pa vemo o dejavnikih 

uporabe drog pri osebah s posebnimi potrebami. Dejstvo je, da osebe s 

posebnimi potrebami uporabljajo droge, vendar ne vemo, kako pogosto, v 

kakšnem obsegu, na kakšen način in s kakšnim namenom. Na uporabo drog pri 
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osebah s posebnimi potrebami vplivajo številni prepleteni dejavniki, ki so še 

vedno slabo raziskani. V različnih tujih empiričnih raziskavah o uporabi drog pri 

osebah s posebnimi potrebami (ang. 'disabilities', 'special needs') so 

predstavljeni različni in med seboj težje primerljivi podatki. V nekaterih 

raziskavah ugotavljajo, da je uporaba drog pri osebah s posebnimi potrebami 

podobna kot v splošni populaciji ali pa je pojavnost nižja glede na splošno 

populacijo (Yu, Huang in Newman, 2008). Druge raziskave pa v primerjavi s 

splošno populacijo potrjujejo večjo razširjenost uporabe alkohola in drugih drog 

pri osebah s posebnimi potrebami (DiNitto in Webb, 2012). Raziskave kažejo 

tudi, da ima 20 % oseb s posebnimi potrebami težave z drogami ali je odvisnih 

od njih (Guthmann in Graham, 2004). Navedene raziskave podajajo različne 

ugotovitve, ki verjetno izvirajo iz manjšega števila udeležencev, vključenih v 

raziskave, neenotnih metodoloških postopkov in obdelav podatkov, različnih 

vzorcev uporabe drog in subjektivnih ocen, zato je primerjava s splošno 

populacijo tudi manj zanesljiva. Ugotavljamo, da je bilo v zadnjih nekaj letih 

narejenih malo študij o uporabi drog pri osebah s posebnimi potrebami, ki bi 

potrdile izsledke dosedanjih raziskav. Raziskav o uporabi drog in njihovih 

dejavnikih pri osebah s posebnimi potrebami v slovenskem prostoru še 

nimamo.  

 

Ko razmišljamo o uporabi drog pri osebah s posebnimi potrebami, ne 

moremo mimo njihovega življenja in šolanja, vsakdanjih življenjskih ovir in 

problemov, širšega vpliva socialne politike, slabše učinkovitosti zaradi 

posebnih potreb in slabše konkurenčnosti pri iskanju zaposlitve ali 

udejstvovanju v družbi. Ali je potemtakem skupina ljudi s posebnimi 

potrebami ranljivejša oziroma bolj rizična za škodljivo uporabo drog? Ali na 

uporabo drog vplivajo njihovi primanjkljaji, ovire in posebne potrebe? 

Odgovor na to vprašanje je brez raziskovanja populacije težko podati.  

 

Nekateri raziskovalci (Kumpfer, 1998, v Sande, 2003) trdijo, da različni 

intraosebni in socioekonomski dejavniki lahko delujejo kot dejavniki 

tveganja, ki vodijo k temu, da v posameznih skupinah obstaja večje tveganje 

za uporabo drog. K. Kumpfer (1998, v Sande, 2003) je v svoji raziskavi 
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opredelila rizične skupine mladostnikov, kamor je poleg 'invalidne mladine' 

(danes jih poimenujemo 'mladostniki s posebnimi potrebami') uvrstila še 

otroke, katerih starši uporabljajo droge na škodljiv način, otroke, ki so žrtve 

nasilja, otroke, ki neupravičeno izostajajo od pouka, matere najstnice, 

osebe, ki imajo težave v duševnem zdravju in mladoletne prestopnike. Ali 

lahko potemtakem rečemo, da so različne ovire, primanjkljaji in posebne 

potrebe pri osebah s posebnimi potrebami dejavnik tveganja za uporabo 

drog? Kaj pri osebah s posebnimi potrebami vpliva na odločitev za uporabo 

drog? Z disertacijo želimo opozoriti na neraziskano področje uporabe drog in 

njihovih dejavnikov med osebami s posebnimi potrebami.  

 

V disertaciji uporabljamo pojem 'droge' za zakonsko prepovedane droge in 

dovoljeni drogi (alkohol in tobak). Delitev drog na prepovedane in dovoljene 

je arbitrarna. Menimo, da lahko z vidika škodljivega vpliva na telo tako ene 

kot druge povzročijo odvisnost in škodo. Uporabljamo še pojme 'uporaba 

drog', 'škodljiva uporaba' in 'odvisnost od drog'. S pojmom 'uporaba drog' 

označujemo splošno uporabo drog v družbi, ki ne povzroča telesne, duševne in 

socialne škode pri posamezniku. Gre za sprejemljivo uporabo drog v okviru 

tradicionalnega družbenega konteksta, ki zadeva priložnosti, čas, vrste, količine 

in kraje uporabe drog ter zdravstvena priporočila. 'Škodljiva uporaba drog' je 

vzorec vedenja posameznika, ki vključuje občasno, ponavljajočo se ali trajno 

uporabo droge na način, ki začasno ali trajno spremeni delovanje telesnih in 

duševnih funkcij ter ima negativne socialne posledice. 'Odvisnost od drog' 

opredelimo kot posledico pogosto ponavljajoče se in trajne škodljive uporabe 

drog. Pri posamezniku se tako trajno spremenijo telesne in duševne funkcije do 

te mere, da ne zmore običajnega socialnega delovanja brez njih, zaradi česar 

potrebuje zdravljenje. V nalogi uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki 

moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba 

spola.  

 

Disertacija je razdeljena na dva vsebinska dela, in sicer na teoretična izhodišča 

ter empirično raziskovanje. V prvem delu teoretičnih izhodišč predstavljamo oris 

različnih pristopov s področja obravnave drog in njihovih temeljnih konceptov. V 
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nadaljevanju prikažemo izsledke raziskovanja drog v družbi splošne populacije. 

V drugem delu teoretičnih izhodišč se osredotočimo na različne vidike študij 

varovalnih dejavnikov in dejavnikov tvegane uporabe drog. V nadaljevanju 

prikažemo sistemski pogled na uporabo drog. V četrtem delu predstavljamo 

dosedanje študije uporabe drog pri osebah s posebnimi potrebami. 

 

V empiričnem delu odgovorimo na raziskovalna vprašanja o pogostosti uporabe 

drog in njenih dejavnikih. Proučevalna skupina je sestavljena iz petih izbranih 

skupin oseb s posebnimi potrebami (osebe z motnjami v strjevanju krvi, osebe z 

živčno-mišičnimi obolenji, osebe s poškodbo hrbtenice, osebe, ki so slepe in 

slabovidne, ter osebe, ki so gluhe in naglušne). V raziskavo je bilo zajetih 476 

oseb s posebnimi potrebami. S pomočjo oblikovanega instrumentarija, katerega 

smo poimenovali 'Dejavniki uporabe in odvisnosti od drog', smo zbrali podatke o 

pogostosti uporabe tobaka, alkohola in prepovedanih drog, o pogostosti 

škodljive uporabe drog, o odnosu in stališčih do drog ter o dejavnikih tveganja in 

varovalnih dejavnikih. Izsledki raziskave kažejo, da je 27 % anketirancev v 

zadnjem mesecu pred raziskavo redno uporabljalo tobak, 14,5 % anketiranih 

oseb je pilo alkoholne pijače na tvegan način (visoko tvegano opijanje je 

potrdilo 12,4 % vprašanih oseb, približno 1 % je navajalo škodljivo uporabo 

alkohola, 1,3 % oseb je bilo odvisnih od alkohola. Uporabo marihuane enkrat ali 

večkrat v življenju je potrdilo 24,3 % vprašanih oseb, uporabo protibolečinskih 

zdravil 18,4 % anketirancev in uporabo pomirjeval 14,5 % vprašanih. Na podlagi 

izsledkov empirične raziskave disertacijo zaključimo s predlogi za nadaljnje 

raziskovanje ter intervencije preventive in pomoči osebam s posebnimi 

potrebami. 
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TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

V tem poglavju so predstavljeni temeljni koncepti uporabe drog. Prikazani so 

različni odnosi do uporabe drog in razširjenost njihove uporabe v družbi, 

opisane pa so tudi nekatere razlage etiologije uporabe drog. Prikazana je 

analiza raziskovanja uporabe drog v slovenskem prostoru. V nadaljevanju je 

predstavljen koncept varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja glede 

uporabe drog, na katerem sloni naša raziskava. Poglavje zaključujemo s 

predstavitvijo sistemskega pristopa opazovanja fenomena uporabe drog. 

Mnenja in kritično analizo v teoretičnem prispevku podajamo med predstavitvijo 

posameznih navedenih raziskav. 

 

1 Droge v družbi 
 

1.1  Paradigmatska in konceptualna izhodišča interpretacije 
uporabe drog 

 
V slovenskem in svetovnem prostoru sta se v preteklosti razvila dva diskurza o 

drogah – prohibicionističen in antiprohibicionističen. Vsak drugače definira 

probleme in pojme s področja drog in različno prikazuje etiologijo uporabe drog, 

imata pa tudi različne cilje in pristope.  

 

Prohibicionistični diskurz se je konstituiral na podlagi političnih prepričanj in 

temeljnih postavk o 'drogah, ki so nevarne, zato morajo biti prepovedane', 

'družbi brez drog', 'boju proti nevarnim drogam' (Fojan, 1999), 'drogah, ki 

ogrožajo zdravje/življenje ljudi', 'drogah kot zdravstveni in socialni problem', 

'odvisnosti od drog kot bolezni' (WHO, 1994; Čebašek Travnik, 2003; Kastelic in 

Mikulan, 2004; Moravec Berger, 2005), s katerimi so se uvajali različni ukrepi in 

aktivnosti s področja zakonodajnih in represivnih organov ter medicinske 

(psihiatrične) stroke. Iz prohibicionističnega diskurza tako izhajajo različne 

norme uporabe drog v družbi (prepovedane droge, dovoljene droge, škodljiva 

uporaba drog, odvisnost od drog, zasvojenost od drog …). Pri tem pa moramo 
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poudariti, da so posamezne vrste drog arbitrarno opredeljene kot dovoljene oz. 

prepovedane.  

 

V različnih, represivno naravnanih zakonodajah definirajo uporabo drog kot 

»deviantnost, napačno in patološko« (Kvaternik, 2012, str. 32). »Namen 

represivne zakonodaje je nadzorovati droge in zatreti njihovo uporabo /…/« 

(Kvaternik, 2012, str. 32) ter» /…/ omejuje dostop do drog vsem 

nepooblaščenim posameznikom« (Hren, 2012, str. 26). Na podlagi zakonsko 

represivnih paradigem so nastale mednarodne konvencije s področja drog, ki so 

podlage za zakonodajo s področja drog v večini držav sveta.  

 

Medicinska paradigma je izoblikovala biomedicinske in klinične koncepte 

uporabe drog, kjer so se izoblikovali modeli bolezni. Za medicinsko paradigmo 

je značilno, da se osredotoča na fizične pomanjkljivosti in opredeljuje odvisnost 

kot bolezen. Uporabo drog poskušajo pojasniti z genetskimi značilnostmi, s 

spremembami nevrofizioloških mehanizmov, z vplivi osebnih negativnih 

izkušenj in socialnega okolja. Ob koncu 80. let prejšnjega stoletja pa se je 

uveljavil t. i. medicinsko-represivni pristop, ki je soglašal o prisilnem zdravljenju 

odvisnih od drog in zahteval ohranjevanje popolne abstinence. Novejša 

javnozdravstvena paradigma definira problem drog z vidika posameznikove 

uporabe in življenjskega sloga, ki predstavlja tveganje za zdravje posameznika 

in okolja. »Aktivnosti so usmerjene v razvijanje odpornosti (rezilientnosti) ljudi, 

promocijo zdravja, zmanjševanje škode, upoštevanje človekovih pravic in 

integracijo oseb, ki so odvisne od drog« (Hertnoll, 2004, str. 32, v Kvaternik, 

2012, str. 34).   

 

Antiprohibicionistični diskurz je nastal kot nasprotje oz. kritika 

prohibicionističnega diskurza, ki 'problem drog' definira kot rezultat 

neustreznega pristopa k pojavu z nasprotno trditvijo, da »droge niso nevarne 

zato, ker so nevarne, temveč so nevarne zato, ker so prepovedane« (Fojan, 

1999, str. 23). Antiprohibicionistični diskurz se usmerja v »razumevanje 

položaja posameznika v socialnem kontekstu njihovih življenjskih situacij« 

(Fojan, 1999, str. 24). Na podlagi prepričanj o nenevarnosti drog kot takih sta se 

oblikovala libertinski model in model socialnega blagostanja. Oba modela si 
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prizadevata za normalizacijo uporabe drog, legalizacijo drog in zmanjšanje 

stigmatizacije zaradi uporabe drog v družbi. Iz modela socialnega blagostanja 

se je razvil sodobni model zmanjševanja škode na področju drog. 

 

Model zmanjševanja škode predstavlja alternativo-represivni paradigmi, za 

katero je značilna dekriminalizacija oseb, ki uporabljajo droge. Na model 

zmanjševanja škode lahko gledamo kot na razmerje med 'altruizmom' in 

'egoizmom'. Nastal je namreč na podlagi prepričanj, da lahko oseba, ki na 

škodljiv način uporablja droge, prenaša nalezljive bolezni (AIDS, hepatitis), zato 

potrebuje pomoč. Z nudenjem pomoči (uporaba sterilnih igel, brizg, varne sobe 

za injiciranje, dekriminalizacija posedovanja marihuane) se preprečuje širša 

epidemija tveganih vedenj, povezanih z uporabo drog in širjenjem nalezljivih 

bolezni, oboje pa prispeva k varnejši družbi. Torej je politika zmanjševanja 

škode usmerjena v »zajezitev nalezljivih bolezni« (Kvaternik, 2012, str. 36) in v 

zmanjševanje posledic uporabe drog, tako osebnih kot družbenih. 

 

Moč različnih paradigem je vidna v različnih znanstvenih, strokovnih in uradnih 

publikacijah. V družbi je sprejeto dejstvo, da so droge del vsakdanjega življenja, 

zato menimo, da lahko pestrost različnih pristopov bogati izbiro preventivnih 

programov in programov pomoči glede na potrebe posameznika in družbe. 

Družba si prizadeva za doseganje abstinence oz. za čim manjšo uporabo drog 

z zmanjševanjem tveganj in škode, nastale zaradi njene morebitne uporabe. 

Tako imamo v Sloveniji več kot štirideset različnih programov pomoči (npr. 

visokopražni in nizkopražni programi pomoči v okviru zdravstvenega in 

socialnega varstva ter programi za zmanjševanje škode v okviru različnih 

nevladnih organizacij in sistemih lokalnih akcijskih skupin). Številni so tudi 

preventivni programi, ki zajemajo starše, otroke in mladostnike ter rizične 

mladostniške skupine (npr. programi 'Izštekani', 'Krepitev družin', 'ProSkills', 

'Mladi v akciji' idr.) pa tudi odraslo populacijo. S tem skuša družba vplivati in 

spremljati celotno populacijo, od tistih, ki še niso uporabljali drog, do tistih, ki 

eksperimentirajo z njimi, in tistih, ki na škodljiv način uporabljajo droge ali so 

odvisni od njih. V nadaljevanju bomo prikazali temeljni dokument s področja 

uporabe drog, sprejet s strani državnih organov.  
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Resolucija o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog za obdobje 

2014–2020 (Ur. l. RS, št. 25/2014, v nadaljevanju Nacionalni program) je eden 

najpomembnejših zavezujočih dokumentov s področja drog, ki določa področja 

delovanja, smeri razvoja in izvedbene mehanizme v Sloveniji. Nastal je na 

podlagi Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi 

uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/99 in 2/04), Strategije EU na 

področju drog (2013–2020) in Akcijskega načrta EU za boj proti drogam (2013–

2016) (Resolucija o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog za 

obdobje 2014–2020, Ur. l. RS, št. 25/2014). Strategija EU temelji na treh 

konvencijah OZN (Enotna konvencija o mamilih iz leta 1961 in 1972, Konvencija 

o psihotropnih snoveh iz leta 1971 in Konvencija proti nezakonitemu prometu z 

narkotičnimi in psihotropnimi snovmi iz leta 1988).  

Nacionalni program v uvodu navaja, da je delovanje na področju drog 

organizirano v devetih državnih resorjih, pomembno vlogo pa pripisuje 

nevladnim organizacijam, ki izvajajo »temeljne programe pomoči za uporabnike 

drog in njihove svojce« (Resolucija o nacionalnem programu na področju 

prepovedanih drog za obdobje 2014–2020, Ur. l. RS, št. 25/2014, str. 2).  

Vsebina nacionalnega programa se nahaja med prohibicionistično paradigmo in 

politiko zmanjševanja škode. Zakonodajni del nacionalnega programa je 

usklajen z evropsko politiko z močnim vplivom priporočil mednarodnih 

organizacij in mednarodnih zakonodaj, ki izhajajo iz prohibicionalistične 

paradigme. Glede na vse večjo politično in gospodarsko globalizacijo se poraja 

dilema, ali in koliko je lahko določena država neodvisna od svetovnih politik, o 

čemer se je spraševala tudi I. Kvaternik  (2013).  

Snovalci nacionalnega programa opozorijo, da je nastal interdisciplinarno: 

»Novi Nacionalni program na področju drog temelji na ugotovljenih potrebah na 

tem področju v vseh pristojnih resorjih, na rezultatih evalvacij izvajanja pretekle 

strategije, na novejših izsledkih znanosti ter na obstoječi zakonodaji s tega 

področja. Predstavlja strateško izhodišče za enoten, celovit in uravnotežen 

pristop države na področju drog.« (Resolucija o nacionalnem programu na 

področju prepovedanih drog za obdobje 2014–2020, Ur. l. RS, št. 25/2014, str. 

3). Interdisciplinarni pogled na uporabo drog in celostni pristop pomoči vključuje 
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tako zakonodajno-represivni pristop, medicinsko paradigmo, javnozdravstvene 

in socialne politike ter koncept zmanjševanja škode. Vključuje različne 

kombinacije in orientacije na več področjih hkrati, tako v preventivi kot v 

zdravljenju, od visokopražnih do nizkopražnih programov, zmanjševanje škode, 

socialno rehabilitacijo in reintegracijo ter ne nazadnje tudi izobraževanje in 

raziskovanje. Osebe, ki potrebujejo pomoč, tako lahko glede na njihove potrebe 

izbirajo med različnimi programi. Nacionalni program temelji na načelu 

»uravnoteženosti medsektorskega sodelovanja in vzpostavljanja partnerskega 

odnosa države s civilno družbo na podlagi potreb in učinkov« (Resolucija o 

nacionalnem programu na področju prepovedanih drog za obdobje 2014–2020, 

Ur. l. RS, št. 25/2014, str. 3). Kljub načelu medsektorskega sodelovanja je 

koordinacija na področju drog na nacionalni ravni in med različnimi programi še 

vedno pomanjkljiva, na kar je opozorila že analiza Resolucije Nacionalnega 

programa s področja prepovedanih drog (2004–2009) (Kvaternik, 2012). 

Nacionalni program zajema področje prepovedanih drog, vendar bi bilo z vidika 

našega družbeno-kulturnega konteksta smiselno vanj vključiti še preventivne 

programe in programe pomoči za 'dovoljeni drogi' (alkohol in tobak). Strinjamo 

se namreč z I. Kvaternik, ki pravi, da politika, ki »spregleda značilnosti 

nacionalnega družbeno-kulturnega konteksta in primerov dobre prakse, lahko 

postane na ravni vsakdanjega življenja še bolj diskriminatorna, če ne že 

kontraproduktivna« (2012, str. 44), zato je smiselno sodelovanje med politiko 

prepovedanih drog, alkoholno politiko ter tobačno politiko. Menimo, da v 

programih pomoči, pa tudi preventivnih programih ni smiselno razlikovati med 

enimi in drugimi drogami. Škodljiva uporaba obeh ima sicer različne posledice, 

ene kot druge pa lahko vodijo v odvisnost.   

 

1.2  Uporaba drog v družbi 

 
Iz opisa osnovnih interpretacij uporabe drog lahko razberemo, da imajo droge v 

družbi zgodovinske, kulturne, religiozno-mistične in politične razsežnosti, ki se 

dotikajo posameznika, njegove psihosocialne in zdravstvene integritete, 

njegove družine in navsezadnje tudi družbe. Na uporabo drog lahko gledamo 



 

12

kot na večdimenzionalni problem, saj presega številna področja, zato se 

problematika uporabe drog v družbi raziskuje multidisciplinarno, z različnih 

vidikov, tako s fiziološkega, sociološkega, socialno-patološkega, socialno-

medicinskega, medicinskega, antropološkega, psihološkega, psihiatričnega, 

kriminološkega in pravnega.  

 

Uporabe drog torej ni mogoče razumeti izven družbenega in kulturnega 

konteksta, saj je odvisna od družbenega razvoja (Rener, 2002, str. 6, v Flaker, 

2002). Bergler (2002) meni, da je uporaba drog ena od oblik socialnih navad, ki 

so posledica vpliva družbeno-kulturnih dejavnikov. S socializacijo se prenašajo 

kot pričakovanja, norme in vrednote. Uporabe drog se torej naučimo v družbi in 

je »vpeta v vsakdanje življenje« (Flaker, 2002, str. 53). Na podlagi družbeno-

kulturnih vzrokov uporabe drog lahko prepoznamo družbeno-kulturne dejavnike 

uporabe drog. Pojmovanje terminov s področja drog je torej možno opredeliti le 

v kontekstu družbe in časa. Pojma 'dovoljene droge' in 'uporaba drog' sta 

opredeljena kot družbeno sprejemljivo vedenje, pojma 'prepovedane droge' in 

'škodljiva uporaba drog' pa kot družbeno nesprejemljivo. Prepovedane droge 

tako vidimo kot družbeni in socialni problem (Rener, 2002, v Flaker, 2002, str. 

6). Odnos do drog se spreminja tudi znotraj posamezne družbe in skozi 

zgodovino. Tako na primer pomembnost vloge marihuane narašča in jo bodo 

najverjetneje uporabljale vse starostne skupine (EMCDDA, 2014) ter postaja 

sprejemljiva med mladimi v družbi (Flaker, 2002). Marihuana je tudi 

najpogosteje uporabljena prepovedana droga, povečuje pa se tudi intenzivnost 

njene uporabe in kaže na trend rednih vzorcev uporabe (EMCDDA, 2014). 

Heroin ima danes manj pomembno vlogo kot v preteklosti. V porastu je raba 

novih psihoaktivnih snovi sintetičnega izvora, ki jih v preteklosti ni bilo. Nove 

droge povzročajo do sedaj še neraziskano škodo za zdravje. Vse večja je 

raznolikost novih drog, ki niso raziskane in nadzorovane z mednarodno 

zakonodajo, so pa narejene z namenom posnemati učinke nadzorovanih drog, 

oglašujejo pa se kot 'dovoljene droge' (EMCDDA, 2014). V družbi se je 

spremenila tudi dostopnost drog. Danes uporaba svetovnega spleta omogoča 

medmrežno prodajo drog, pojavljajo se tako imenovane 'temne mreže' (ang. 

'darknets'), ki jih v preteklosti ni bilo (EMCDDA, 2014). Uporabo drog tako 

določajo družbena sporočila o času, količini, načinu in priložnosti uporabe drog 
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(Rivers, 1994; Bergler, 2002). Lahko rečemo, da je pojav uporabe drog v družbi 

dinamičen proces, kar pomeni, da se spreminjajo okoliščine uporabe in vrste 

drog (EMCDDA, 2014). Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z 

drogami (EMCDDA, 2014) opozarja, da so droge, s katerimi se srečujemo 

danes v družbi, drugačne od tistih v preteklosti. S spreminjanjem dogajanja in 

povezovanja različnih družb se spreminja tudi dogajanje na področju drog. V 

preteklih letih se je v družbi ločevalo med manjšo skupino ljudi, ki je droge 

uporabljala na 'problematičen' način z inijciranjem, in med večjo skupino, ki je 

droge uporabljala v rekreativne in eksperimentalne namene. V poročilu o stanju 

uporabe drog v Evropi (EMCDDA, 2014) ugotavljajo, da takšno ločevanje 

vzorcev vedenja v družbi izginja. V družbi se spreminja odnos do uporabe drog 

in zajema najrazličnejše vzorce uporabe, ki segajo od enkratne, 

eksperimentalne uporabe do stalne uporabe in odvisnosti (EMCDDA, 2014). 

Različni vzorci uporabe drog v družbi pa so povezani z različnimi stopnjami 

tveganja in škode. Na tveganje za uporabo drog vplivajo različni dejavniki, kot 

so čas in namen uporabe, količina in način uporabe, trajanje uporabe in 

ranljivost posameznika. V zadnjem času se v družbi pri redni uporabi drog 

pojavljata dve skupini ljudi: socialno integrirani ljudje, ki drogo uporabljajo 

rekreativno, in marginalizirane skupine ljudi, ki drogo uporabljajo na škodljiv 

način ali pa so odvisni od nje (EMCDDA, 2014).  

 

Tako tudi raziskovalci kognitivnega in socialnega učenja pravijo, da lahko na 

pojav škodljive uporabe in odvisnosti od drog gledamo z vidika socialnega 

učenja (Brandon, Herzog, Irvin in Gwaltney, 2004). Becker (1969, v Flaker, 

2002) pravi, da je uporaba droge psihosocialen proces. Oseba se tako s 

pomočjo socialnega učenja uči posnemati način uporabe drog v kulturi 

uživalcev, izkušeni ga uči uporabljati drogo, od njega dobi interpretacije 

posameznih izkušenj ter se tako uči načinov bivanja v kulturi drog. Različne 

skupine oseb s posebnimi potrebami so del družbe in se tako kot splošna 

populacija učijo uporabe drog v družbi, najprej v družini in nato v skupnosti. 
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1. 3  Razširjenost uporabe drog  

 

Uporaba drog spremlja človeštvo skozi celotno zgodovino in je odvisna od 

stopnje družbenega razvoja. Spremljanje uporabe drog sega na konec 19. 

stoletja. Zbiranje podatkov o uporabi drog danes ureja različna mednarodna in 

državna zakonodaja. Organizacija združenih narodov je začela zbirati podatke o 

uporabi drog po enotni metodologiji, kar omogoča medsebojno primerjanje. 

Komisija Organizacije združenih narodov za droge že skoraj sto let vsako leto 

zbira epidemiološke podatke s področja drog v vseh državah članicah 

Združenih narodov. Poleg njih pa podatke spremlja tudi Svetovna zdravstvena 

organizacija, ki ima namen spoznavanja razširjenosti samega pojava, sledenja 

trendu uporabe drog v družbi skozi čas, iskanja razlogov za uporabo drog, 

ugotavljanja vedenja ljudi in posledic zaradi uporabe drog, značilnosti oseb, ki 

uporabljajo drogo, opazovanja spremljajočih dejavnikov tveganja in varovalnih 

dejavnikov za uporabo drog na individualnem ter družbenem nivoju v povezavi 

z javnim zdravjem (kakšne so socialne, ekonomske in zdravstvene posledice 

uporabe drog) (World Health Organization, 2000, str. 10–11, v Krek, 2012). 

Slovenija kot članica Evropske unije zbira podatke o uporabi drog pod okriljem 

Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami.   

 

Epidemiološko spremljanje ima pomembno vlogo pri oblikovanju zakonodajnih, 

preventivnih in kurativnih strategij ter programov obravnave odvisnih od drog 

(Krek, 2012). Starejše raziskave življenjske prevalence uporabe prepovedanih 

drog (Ramsay in Partridge, 1999; European Monitoring Center for Drug and 

Drug Addiction, 1998; Johnston idr., 1997a, 2000b, v Boys, Marsden in Strang, 

2001) kažejo, da je tudi do 50 % anketiranih mladih ljudi, starih 16–24 let, že 

uporabilo prepovedano drogo enkrat ali večkrat v življenju. V starosti 16–24 let 

je najpogosteje uporabljena prepovedana droga marihuana, sledijo amfetamini 

in ekstazi.  

Poudarimo, da je epidemiološko raziskovanje prepovedanih drog in alkohola še 

vedno ločeno. Tako na primer EMCCDA (European Monitoring Center for Drug 

and Drug Addiction) in NIDA (National Institute of Drug Abuse) zbirata 

epidemiološke podatke o prepovedanih drogah, NIAAA (National Institute on 



 

15

Alcohol Abuse and Alcoholism) in OZN (Organizacija združenih narodov) pa o 

uporabi alkohola. V Evropski uniji je poraba alkohola največja na svetu. Ocena 

porabe čistega alkohola je 10,2 litrov na odraslo osebo letno, sredi 

sedemdesetih let prejšnjega stoletja je bila letna poraba alkohola ocenjena na 

15 litrov na odraslo osebo (WHO, 2013). Po podatkih SAMHSA (Substance 

Abuse and Mental Health Services Administration) je v ZDA 7 % odraslih 

(starost od 18 let dalje) in 2,8 % mladostnikov, starih 12–17 let, odvisnih od 

alkohola (SAMHSA, 2013). 

 

Poročilo Komisije Organizacije združenih narodov za droge, izdano leta 2011, 

ugotavlja, da je v svetu vsaj enkrat uporabilo drogo 149–272 milijonov ljudi, 

starih 15–65 let (UNODC, 2011, str. 13-27, v Krek, 2012). Ocenjuje se, da 15–

39 milijonov ljudi škodljivo uporablja droge. Najpogosteje uporabljena 

prepovedana droga je marihuana, ki jo uporablja 2,8–4,5 % svetovne populacije 

v starosti 15–65 let, nato sledi uporaba sintetičnih drog, opija in kokaina. Na 

svetovnem nivoju se povečuje uporaba psihoaktivnih zdravil, ki jih zdravniki 

predpisujejo na recept. Pojavlja pa se vedno več novih, nepoznanih drog, ki 

imajo izvor v rastlinah (Krek, 2012), posledice uporabe na človeško telo in 

okolje pa še niso raziskane. Epidemiološke raziskave uporabe drog povsod po 

svetu kažejo trend stalne rasti uporabe drog. Najpogostejša je škodljiva 

uporaba alkohola, ki povzroča številne zdravstvene težave in socialno-

ekonomske posledice. Zaradi škodljive uporabe drog letno umre 104–263 

milijonov ljudi (Krek, 2012). 

 

V zadnjem poročilu o stanju drog v Evropi, ki ga spremlja Evropski center za 

spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA, 2014), ocenjujejo, da je 

marihuano v življenju že uporabilo 21,7 % evropske populacije, stare 15–64 let, 

v zadnjem letu pa 5,3 %. Zaradi težav z njeno uporabo se povečuje število 

zdravljenj. Kokain je enkrat ali večkrat v življenju uporabilo 4,2 % ljudi, 

amfetamine 3,4 % in ekstazi 3,1 % evropske populacije (statistični podatki, ki so 

na voljo, se nanašajo na leto 2012). Povprečna letna razširjenost škodljive 

uporabe heroina v Evropi je 0,4 %. Povečuje se uporaba marihuane, sintetičnih 

drog, stimulansov in zdravil. Med evropskimi državami se je med letoma 2007 in 
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2012 uporaba ekstazija umirjala ali zmanjševala. V nekaterih delih evropskih 

držav pa se je njegova uporaba ponovno povečala, in sicer v obliki prahu z 

veliko čistostjo. V porastu so nove psihoaktivne snovi, tako imenovane 'nove 

droge'. Uporaba kokaina se še naprej zmanjšuje, prav tako heroina, katerega 

pa nadomešča nova snov, podobna njegovim učinkom (EMCDDA, 2014). 

 

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je leta 2014 na spletni strani objavilo 

podatke o razširjenosti uporabe prepovedanih drog med splošno 
populacijo v Sloveniji v letu 2008. Med anketiranci, starimi 18–34 let, je 

katero od prepovedanih drog uporabilo že 62,3 % ljudi (40,3 % moških in 22 % 

žensk). Med anketiranci, starimi 35–50 let, je prepovedano drogo uporabilo 

21,4 % vprašanih (16,6 % moških in 6,8 % žensk), med anketiranci, starimi 51–

65 let, pa 5,7 % ljudi (4,9 % moških in 1,8 % žensk). Vidimo, da se delež ljudi, ki 

so že poskusili prepovedano drogo, z višanjem starosti niža. Prav tako so 

razlike med spoloma, manjša je uporaba drog med ženskami. Največji delež 

uporabe prepovedanih drog obsega marihuana, poskusilo jo je 15 % 

anketirancev (od teh je 3 % rednih uživalcev), sledi ekstazi (1,6 %), kokain 

(1,4 %) in heroin (1,1 %) (Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2014). 

 

Iz pregleda literature (Stergar, Hafner, Stanojevič in Valič, 2001; Couty, Greene 

in Rachal, 2001; Hibell idr., 2004; Report on the drug situation 2005 of the 

Republic of Slovenia, 2005; Stergar, Pucelj in Scagnetti, 2005; Couty idr., 

2006a, 2006b; Europen Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2007;  

Hibell idr., 2012; Hibell idr., 2013; Europen Monitoring Centre for Drugs and 

Drug Addiction, 2014) je razvidno, da se epidemiološke in druge raziskave o 

uporabi, škodljivi uporabi in odvisnosti od dovoljenih in prepovedanih drog 

nanašajo na splošno prebivalstvo in populacijo mladih. Narejenih je le nekaj 

posameznih študij, ki govorijo o pogostosti škodljive uporabe pri skupinah ljudi s 

posebnimi potrebami, te so opisane v nadaljevanju teoretičnega dela.  
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1.4  Pregled raziskovanja uporabe drog v slovenskem prostoru 

 
V tem poglavju bomo predstavili pregled raziskovanja uporabe drog v 

slovenskem prostoru, in sicer raziskave uporabe drog med populacijo 

mladostnikov in splošno odraslo populacijo. Poudarimo naj, da v slovenskem 

prostoru nismo našli raziskav, ki se nanašajo na uporabo drog pri osebah s 

posebnimi potrebami. 

 

Med temeljnimi strokovnimi deli v svetovnem merilu se lahko Slovenci 

pohvalimo z Lipičevim (1834) raziskovanjem škodljive uporabe alkohola, ki se 

uvršča med prve znanstvene študije o odvisnosti od alkohola na svetu 

(Čebašek Travnik, 2005, v Lipič, 2005). Gre za prvi poglobljeni opis značilnosti 

uporabe alkohola prebivalcev Ljubljane. Fran Vilijem Lipič je bil med letoma 

1823 in 1834 v Ljubljani drugi mestni zdravnik, ki je zdravil tamkajšnje 'reveže'. 

Svoje raziskovanje je opisal v delu Topografija c.-kr. deželnega glavnega mesta 

Ljubljane z vidika naravoslovja in medicine, zdravstvene ureditve in biostatike 

(Zupanič Slavec, 2005, v Lipič, 2005). Lipič je prikazal takratno družbeno-

socialno in zdravstveno stanje dvestotih oseb, ki so bile odvisne od alkohola, 

imenoval jih je 'alkoholiki'. V dveh skupinah jih je sistematično spremljal in 

primerjal po izbranih parametrih, kot so spol, starost, stan in potomstvo oz. 

rodnost, poklic, bivališče, epidemičnost v posameznih letnih časih, 

temperament, stopnja in vrsta odvisnosti, trajanje pitja in bolezni ter vzrok 

umrljivosti. Iskal je vzroke in posledice škodljive uporabe alkohola ter bil izviren 

pri klasifikaciji odvisnosti od alkohola, ločil je štiri stopnje 'alkoholizma'. Dotaknil 

se je uspešnosti zdravljenja oseb, odvisnih od alkohola, prikazal pa je tudi 

družbene in ekonomsko-gospodarske posledice škodljive uporabe alkohola. Z 

objavo raziskave je pozval takratne vplivne ljudi, ki so imeli moč poseči v 

škodljiv način življenja. Zupanič Slavec (2005, v Lipič, 2005) pravi, da je 

Lipičevo delo znanstveni prvenec v literaturi na področju uporabe alkohola. Lipič 

je s takratnim kliničnim raziskovanjem opravil pionirsko delo, saj vsebuje 

epidemiološko, demografsko in statistično študijo oseb, odvisnih od alkohola. 

Nakazal je tudi možnosti za preventivo, ki naj bi jo izvajala država. M. Kočevar 

(2005, v Lipič, 2005) navaja, da so današnje življenjske navade Slovencev v 
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nekaterih pogledih še vedno podobne tistim iz Lipičevega časa, to je leta 1834. 

Z. Čebašek Travnik (2005, v Lipič, 2005) meni, da je Lipič že takrat razmišljal 

sodobno, njegovo delo je prva strokovna razprava s področja alkoholne politike 

na svetu, ne nazadnje so njegova sporočila aktualna tudi za današnji čas.  

 

M. Žmuc-Tomori (1979) je prva ugotavljala značilnosti uporabe in škodljive 
uporabe drog na reprezentativnem vzorcu slovenskih mladostnikov (300 

dijakov, 100 mladostnikov, odvisnih od drog, in 50 odraslih, odvisnih od 

alkohola). Ugotavljala je psihosocialne dejavnike, ki lahko povečajo 

mladostnikovo rizičnost za razvoj odvisnosti od drog in predstavila podatke o 

uporabi drog, zbrane na slovenski populaciji. Alkohol je uporabilo 75 % 

mladostnikov. V veliki večini je šlo za občasno uporabo v družbi vrstnikov, 

predvsem ob družbenih priložnostih. Redno uporabo tobaka je potrdila ena 

tretjina mladostnikov. M. Žmuc-Tomori (1979) je ugotovila velik vpliv pogostosti 

kajenja staršev na kajenje pri mladostnicah. Desetina vseh mladostnikov je 

imela izkušnje tudi z drugimi drogami. Izkušnje z različnimi protibolečinskimi 
zdravili, ki jih ni predpisal zdravnik, je potrdilo dve tretjini mladostnikov. 

Uporabo marihuane je navedlo 7 % mladostnikov, uporabo pomirjeval prav 

tako 7 %, uspavala je uporabilo 5 % mladih, LSD 2,6 % in opiate 0,3 % 

mladostnikov (Žmuc Tomori, 1979). M. Žmuc-Tomori (prav tam) zaključuje, da 

je pri mladostnikih uporaba drog povezana z dejavnostmi v družbi vrstnikov in 

priložnostmi ali pa zavzema le eksperimentiranje z drogo.  

 

Leta 1983 je bila opravljena prva raziskava o razširjenosti uporabe dovoljenih in 

prepovedanih drog na populaciji 527 študentov ljubljanske univerze, v 

povprečju starih 21 let (Gosar, Kuzman, Perharič, Petrič in Pšenica, 1983, 

1984). Avtorji (prav tam) ugotavljajo, da je večina študentov drogo prvič 

uporabila v starosti 13–19 let. Izsledki so pokazali, da so največkrat študentje 

alkohol uporabili občasno, le 8,7 % študentov je potrdilo redno ali škodljivo 

uporabo alkohola. Študentje so navedli vzroke za opitost, in sicer zaradi 

naključja, družbe in radovednosti. Za abstinente od alkohola se je opredelilo 

17,8 % vprašanih študentov. Študentje so alkohol najpogosteje uporabljali v 

družbi, za zabavo, da so pozabili na težave ter zaradi lažjega izražanja sebe, 

6,3 % je uporabilo alkohol zaradi njegovega učinka. Skoraj polovica študentov 
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je enkrat ali večkrat v življenju uporabila tobak, uporabo so opredelili zaradi 

družbe, radovednosti, uveljavitve, navade, užitka ali pomirjajočega učinka. 

Študentje, ki so redno uporabljali alkohol (44,4 %) in pomirjevala (2,7 %), so 

potrdili neugoden vpliv slabih odnosov v družini, uporabo drog pri starših, 

psihosomatske težave, negativen odnos do sebe in svojega okolja. Uporabo 

marihuane je potrdilo 26,4 % študentov, najpogosteje so jo uporabili iz 

radovednosti, zaradi družbe in uveljavitve, malo pa je bilo tistih, ki so to drogo 

uporabljali, da bi pozabili na vsakdanje tegobe. Uporaba marihuane je bila 

pogosto povezana s socialnim vključevanjem kot oblika »socialne rekreacije« 

(prav tam, str. 197). Študentje so enkrat ali večkrat v življenju ostale droge 

uporabili v majhni meri; LSD 6,5 %, opiate 3,9 %, pomirjevala in uspavala 11,5 

% in poživila 6,6 % vprašanih študentov. Izsledki raziskave (prav tam) so 

pokazali, da v »letih od srednje šole do študija občutno narašča redna uporaba 

alkohola, zmanjša pa se delež rednih kadilcev« (prav tam, str. 194).  

 

V letu 1990 je E. Stergar (1990, 1991, 1992) na 1310 slovenskih dijakih 

opravila reprezentativno raziskavo o razširjenosti uporabe dovoljenih drog in 

njihov odnos do uporabe in škodljive uporabe drog, podatki so bili zbrani z 

anketo Mladi in njihov odnos do alkohola. E. Stergar (1992) je ugotovila, da 

je »95 % dijakov že uporabilo alkohol v življenju« /…/, (prav tam, str. 173), kar 

je primerljivo z drugimi avtorji takratnega obdobja. Ugotovila je, da se je »nižal 

delež abstinentov za 11 % v primerjavi pred 10 leti« (prav tam, str. 139). 

Polovica vprašanih dijakov je prvič uporabila alkohol doma, tretjina pa na zabavi 

pri prijateljih. Dobra četrtina vprašanih dijakov je prvič uporabila alkohol že pred 

10. letom starosti, naslednja četrtina med 10. in 12. letom. Opitost z alkoholom 

enkrat ali večkrat v življenju je potrdila četrtina dijakov 1. letnika in skoraj 

polovica dijakov 3. letnika. Med tistimi dijaki, ki so poročali, da so se že opili, je 

bilo skoraj 60 % opitih z alkoholom manj kot enkrat mesečno, četrtina mesečno 

in 16 % enkrat ali večkrat tedensko. Ugotovila je tudi (1991), da je v »Sloveniji 

uporabljalo tobak 17,9 % dijakov 1. letnika in 27,8 % dijakov 3. letnika srednjih 

šol« (prav tam, str. 67). Delež uporabnikov tobaka med mladostniki se je v 12 

letih (torej med letoma 1979 in 1991) zmanjšal za dobrih 7 %. Visoko rizičnih 

oseb za škodljivo uporabo alkohola je bilo 17 %, 16 % dijakov pa je na osnovi 

prisotnosti škodljive uporabe alkohola pri očetih označila kot rizične osebe. Ta 
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populacija mladostnikov je v primerjavi z drugimi pogosteje odraščala v 

nepopolnih družinah, slabih partnerskih in medosebnih odnosih in bila pogosto 

deležna neenotne vzgoje. 

 

I. Bulič in D. Vesel (1992) sta leta 1991 med 800 ljubljanskimi osnovnošolci 

opravili raziskavo o razširjenosti uporabe dovoljenih in prepovedanih drog. 

Ugotovili sta, da ima 22 % učencev sedmih in osmih razredov osnovne šole 

izkušnje z uporabo drog, 15 % osmošolcev pa je že enkrat ali večkrat v življenju 

uporabilo marihuano. V letu 1992 sta v okviru gibanja Znanost mladih opravili 

raziskavo o razširjenosti uporabe drog na vzorcu 1029 ljubljanskih 

srednješolcev. Ugotovili sta, da se s starostjo veča delež uporabe marihuane, 

33 % mladostnikov je enkrat ali večkrat v življenju že uporabilo marihuano (14,7 

% vprašanih dijakov 1. letnika, 28,7 % dijakov 2. letnika, 39,9 % dijakov 3. 

letnika in 46,9 % dijakov 4. letnika). Redno vsakodnevno uporabo marihuane je 

navedlo 17 % dijakov. Izsledki raziskave kažejo, da je le 5 % dijakov 

abstinentov in niso še nikoli uporabili drog. Uporabo tobaka je potrdila četrtina 

vprašanih mladostnikov, 22 % jih je potrdilo, da so enkrat ali večkrat v življenju 

že bili opiti z alkoholom. LSD je enkrat ali večkrat v življenju uporabilo 4,8 % 

vprašanih in heroin 1,9 % vprašanih mladostnikov. Avtorici (prav tam) 

ugotavljata, da mladi, ki eksperimentirajo z drogo, prihajajo iz vseh tipov 

družinskih in družbenih okolij. Mladi navajajo različne vzroke za uporabo drog – 

zdolgočasenost, radovednost ali užitek. 

 

I. Gradišnik in S. Kavšek (1991, v Dekleva, 1998) sta istega leta opravili še 

raziskavo o uporabi dovoljenih in prepovedanih drog med 2300 ljubljanskimi 

dijaki. Izvirno poročilo omenjenih avtoric v slovenskih knjižnicah ni dostopno. 

 

E. Stergar (1995) je po ESPAD-ovi metodologiji ugotavljala razširjenost uporabe 

drog med 3306 dijaki 1. letnika slovenskih srednjih šol (v povprečju stari 15 let). 

Uporabo tobaka enkrat ali večkrat v življenju je potrdilo 59 % vprašanih 

mladostnikov, od tega jih je 16,4 % uporabljalo tobak vsaj 40-krat. Alkohol je v 

življenju uporabljalo 86,9 % vprašanih mladostnikov, v zadnjem letu 72,7 % in v 

zadnjem mesecu 46,4 %. Redno uporabo alkohola je navedlo 14,1 % 

mladostnikov. Opitost z alkoholom enkrat ali večkrat v življenju je potrdilo 54,4 
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% (23 % jih je bilo opitih 1–2 krat), v zadnjem letu 42,6 % in v zadnjem mesecu 

21,5 % mladostnikov. Škodljivo uporabo alkohola – pet ali več alkoholnih pijač 

zaporedoma v zadnjem mesecu je potrdilo 22,7 % vprašanih mladostnikov. 

Približno polovico mladostnikov je potrdilo pozitivne posledice uporabe alkohola 

(sproščenost, večji občutek sreče, zabava), medtem ko je druga polovica 

potrdila negativne posledice, poudarili so škodo za zdravje, slabost in občutek 

mačka. Med mladostniki je bila manj prisotna uporaba prepovedanih drog. 

Uporabo marihuane enkrat ali večkrat v življenju je potrdilo 13,2 % 

mladostnikov, v zadnjem letu 10,4 % in v zadnjem mesecu 5,7 % vprašanih 

mladostnikov. Pomirjevala, ki jih ni predpisal zdravnik, je enkrat ali večkrat v 

življenju uporabilo 7,6 % mladostnikov in snovi za vdihavanje 12,3 % 

vprašanih. Uporabo ostalih prepovedanih drog so potrdili le posamezniki, kjer je 

šlo za eksperimentiranje. Odnos do uporabe in škodljive uporabe alkohola in 

tobaka je bil precej strpen, mladostniki pa so tudi podcenjevali škodo, ki jo 

zdravju ob škodljivi uporabi povzročata obe drogi. Mladostniki, ki so imeli 

povprečen ali podpovprečen šolski uspeh, so v primerjavi s tistimi mladostniki z 

nadpovprečnim šolskim uspehom pogosteje kadili več cigaret na dan, pogosteje 

uporabljali različne vrste alkohola, se pogosteje opijali z alkoholom ter 

uporabljali večje količine različnih vrst alkohola. 

 

V letu 1995 je po ESPAD-ovi metodologiji potekala vzporedna raziskava tudi za 

1531 ljubljanskih dijakov (Jerman idr., 1995, v Dekleva, 1998). Izsledki 

raziskave kažejo, da je v življenju uporabilo tobak 58,3 % vprašanih 

mladostnikov. O redni uporabi tobaka (vsaj eno cigareto na dan v zadnjem 

mesecu) je poročalo 19,4 % mladostnikov. Uporabo alkohola enkrat ali večkrat 

v življenju je potrdilo 84,6 % mladostnikov, enkrat ali večkrat v življenju je bilo 

opitih 54 %, opitih vsaj enkrat v zadnjem letu 41,9 %, pet ali več enot alkoholne 

pijače zaporedoma v zadnjem mesecu pa je uporabilo 23,8 % vprašanih 

mladostnikov. Uporabo marihuane enkrat ali večkrat v življenju je potrdilo 16,7 

% vprašanih, uporabo hlapil 11,3 %, ekstazija 1,8 %, halucinogenov 2 % in 
heroina 0,8 % vprašanih mladostnikov. 

 

Raziskava o dejavnikih tveganja za škodljivo uporabo in odvisnost od drog pri 

slovenskih srednješolcih (Tomori, Stergar, Pinter, Rus Makovec in Stikovič, 
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1998) je leta 1996 potekala na reprezentativnem vzorcu 4706 mladostnikov, 

njihova povprečna starost je bila 17,3 leta in je ugotavljala pogostost in 

interakcije med različnimi dejavniki tveganja za odvisnost od drog. Poskušali so 

prepoznati najbolj rizične skupine mladostnikov in ugotoviti, od kod izvira 

njihova ogroženost. V raziskavi so proučili družinske razmere in šolanje, 

vedenjski in kognitivni slog, nefunkcionalna stališča, odnos do zdravja, navade, 

način reševanja problemov, prehranjevalne navade, socialno in spolno vedenje, 

uživanje psihoaktivnih snovi, osebnostne lastnosti, ki povečujejo ranljivost 

posameznikov, depresivnost, samospoštovanje in samouničevalno vedenje. 

Najbolj razširjena droga v vzorcu mladostnikov je bil alkohol, njegovo uporabo 

je potrdilo 71 % vprašanih mladostnikov (30 % je bilo opitih v zadnjem mesecu 

pred anketiranjem). Prav tako je v zadnjem mesecu 27 % dijakov kadilo tobak, 

marihuano in hašiš je uporabilo 11 %, nepredpisana zdravila je zaužilo 10,6 %, 

heroin in kokain pa je uporabilo 1,6 % anketiranih mladostnikov. Pogosteje so 

uporabljali tobak in alkohol ter se opili z alkoholom tisti mladostniki, ki so 

obiskovali srednje strokovne in poklicne šole. Med varovalne dejavnike so 

uvrstili prepričanja o tem, kaj koristi zdravju, zdrav življenjski slog, optimističen 

odnos do prihodnosti, pozitivne dejavnosti v prostem času in stabilno družinsko 

okolje z mnogo čustvene opore. Med dejavnike tveganja za uporabo drog so 

uvrstili negativne dejavnosti v prostem času, depresivnost, družino, neustrezne 

vedenjske in kognitivne sloge, veliko težav, samouničevalno vedenje, 

nefunkcionalna stališča in osebnostne lastnosti, ki povečujejo ranljivost 

posameznika.  

 

Razširjenost uporabe drog med 1343 srednješolci, ki so obiskovali 1. letnik 

srednjih šol ljubljanske regije, starimi 15–17 let, je v letu 1998 raziskoval še 

Dekleva (1998). V raziskavi je ugotavljal razširjenost uporabe drog, stališča do 

drog, vire informacij o drogah, njihovo dojemanje preventivnih dejavnosti, odnos 

do šole, vpliv staršev, vrstnikov in pedagogov ter trende uporabe drog. V 

raziskavi je avtor (prav tam, str. 34) ugotovil, da je v življenju uporabilo tobak 62 

% vprašanih mladostnikov. O redni uporabi tobaka (vsaj ena cigareta na dan v 

zadnjem mesecu) je poročalo 22,8 % mladostnikov. Uporabo alkohola enkrat 

ali večkrat v življenju je potrdilo 90 % mladostnikov, opitih v življenju je bilo 61,9 

%, opitih vsaj enkrat v zadnjem letu 52,7 %, pet ali več enot alkoholne pijače 
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zaporedoma v zadnjem mesecu je uporabilo 30,8 % vprašanih mladostnikov. 

Uporabo marihuane enkrat ali večkrat v življenju je potrdilo 25,8 % 

mladostnikov, hlapov 15,6 %, pomirjeval in sedativov 10,8 %, ekstazija 7 %, 
halucinogenov 4,2 % in heroina 3,6 % vprašanih mladostnikov. 

 

Ob primerjavi zaporednih raziskav (Stergar, 1995; Jerman, 1995; Dekleva, 

1998) vidimo, da se je razširjenost uporabe vseh vrst drog povečevala, tudi 

uporaba drog med vrstniki. Uporaba drog se s starostjo mladostnikov povečuje. 

Tudi dostopnost drog se je opazno povečala. Obsojanje uporabe drog ter ocena 

tveganj, ki to uporabo spremlja, se je sistematično zmanjšala – ocena tveganja 

je mila pri dovoljenih drogah. Uporaba prepovedanih drog je med mladostniki 

predvsem eksperimentalne in rekreativne narave ter razmeroma redko prehaja 

v redno uporabo, kljub temu da je »vidna navzočnosti pri bolj intenzivni oz. 

pogosti uporabi drog« (Dekleva, 1998, str. 106–110). Izsledki raziskave (prav 

tam) kažejo, da se je »v obdobjih 1995–1998 med mladostniki povečala 

liberalizacija stališč do uporab drog« (prav tam, str. 109). 

 

V slovenskem prostoru poteka v okviru Evropske raziskave o alkoholu in 

preostalih drogah med šolsko mladino, imenovano ESPAD raziskava 

(European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) vse od leta 1995 

dalje longitudinalna epidemiološka študija. Študija poteka vsake štiri leta. Prva 

študija se je izvedla 1995 v 26 evropskih državah (Stergar, 1995), druga 1999 v 

30 državah (Stergar, Hafner, Stanojevič in Valič, 2001), tretja 2003 v 35 

državah (Hibell idr., 2004), četrta 2007 v 35 državah (Stergar, 2007), peta 2011 

v 36 evropskih državah (Hibell idr., 2012; Hibell in Guttormsson, 2013), šesta pa 

je potekala v letu 2015 (poročilo raziskave še ni bilo objavljeno). Pri projektu 

sodelujejo neodvisne raziskovalne skupine iz posameznih držav. Študija poteka 

v okviru Pompidujeve skupine za epidemiologijo drog po enotni metodologiji in s 

skupnim standardiziranim vprašalnikom z namenom doseči čim boljšo 

primerljivost podatkov (Stergar, Pucelj in Scagnetti, 2005). Namen študije je 

pridobivati podatke o uporabi alkoholnih pijač, tobaka in ostalih drog med 

slovensko šolsko mladino, primerjati podatke o uporabi drog med šolsko 

mladino z ostalimi evropskimi državami ter ugotavljati trend uporabe drog med 

šolsko mladino.  
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Leta 1999 je potekala druga ESPAD raziskava (Stergar, Hafner, Stanojevič in 

Valič, 2001; Hibel idr., 2000), ki je ugotovila, da se med mladostniki uporaba 

alkohola, tobaka in prepovedanih drog enkrat ali večkrat v življenju povečuje. 

Povečala pa se je tudi redna uporaba alkohola in tobaka. Prav tako se je 

povečal delež mladih, ki so se opili enkrat ali večkrat v življenju ter v zadnjem 

mesecu (15,3 %). Uporabo alkohola enkrat ali večkrat v življenju je navedlo 

91 % mladostnikov, tobaka 64 %, katerekoli prepovedane droge 25,5 %, 

marihuane 25 %, snovi za vdihavanje 14,5 %, pomirjeval, ki jih ni predpisal 

zdravnik, pa 7,9 % vprašanih mladostnikov, le 7 % mladostnikov še ni uporabilo 

nobene droge v življenju.  

 

Izsledki tretje ESPAD raziskave, ki je potekala leta 2003 na reprezentativnem 

vzorcu 4120 mladostnikov, so za Slovenijo pokazali nadaljevanje naraščanja 

deleža uporabe drog med mladostniki (Stergar, Pucelj in Scagnetti, 2005; Hibell 

idr., 2004; Stergar, Draksler, Besednjak in Urdih Lazar, 2010). ESPAD 2003 

(Stergar, Pucelj in Scagnetti, 2005) ugotavlja, da je enkrat ali večkrat v življenju 

uporabilo tobak 66,9 % mladih, alkohol 91,7 %, prepovedane droge 28,5 %, 

marihuano 14,4 % mladostnikov, 14,9 % mladih je vdihavalo hlape, pomirjevala 

je uporabilo 5,2 %, ekstazi pa 3,3 % mladih. Abstinentov, ki še niso uporabili 

nobene droge, je le 5,7 %. Primerjave z izsledki drugih evropskih držav kažejo, 

da je delež uporabe alkohola v zadnjem letu enak povprečju EU (83 %). Delež 

mladostnikov, ki so se v zadnjem letu opili, je nekoliko večji od povprečja EU 

(Slovenija 56 %, povprečje ESPAD EU 53 %), prevalenca uporabe tobaka v 

zadnjem mesecu pred raziskavo je podobna (Slovenija 36 %, povprečje ESPAD 

EU 35 %), delež uporabe marihuane enkrat ali večkrat v življenju je večji od 

povprečja EU (Slovenija 28 %, povprečje ESPAD EU 21 %). 

 

Raziskava ESPAD 2007 je pokazala, da je enkrat ali večkrat v življenju tobak 

kadilo 67 % anketiranih, od tega je rednih kadilcev tobaka 27 %. Za obdobje 

1995–2003 je bilo značilno naraščanje uporabe cigaret enkrat ali večkrat v 

življenju in rednega kajenja tobaka. Odstotek mladih, ki v življenju niso kadili, se 

je z 41 % zmanjšal na 33 %. V obdobju 2003–2007 je prišlo do zmanjšanja 

iniciacije na 61 %, prav tako se je zmanjšala redna uporaba tobaka s 27 % na 

21,9 % (Stergar, Draksler, Besednjak in Urdih Lazar, 2010). Alkoholne pijače je 



 

25

enkrat ali večkrat v življenju pilo 92 % anketiranih mladostnikov, 69,5 % 

mladostnikov pa je bilo že vsaj enkrat v življenju opitih (Strgar, Draksler, 

Besednjak in Urdih Lazar, 2010). Zmanjšuje se odstotek mladih, ki v življenju še 

niso pili alkoholnih pijač, izrazito pa se je povečal odstotek mladih, ki so 

alkoholne pijače pili redno (v letu 1995 je bila redna uporaba alkohola pri mladih 

14,1 %, leta 1999 23,1 %, leta 2003 25,2 %, leta 2007 31,4 %) (Stergar, 

Draksler, Besednjak in Urdih Lazar, 2010). Proučevanje razširjenosti uporabe 

alkohola in tobaka med slovenskimi mladostniki (Stergar, Draksler, Besednjak 

in Urdih Lazar, 2010) ter njihovega odnosa do uporabe in škodljive uporabe 

drog kaže, da ima večina mladostnikov izkušnjo s pitjem alkoholnih pijač. 

Rezultat o uporabi prepovedanih drog enkrat ali večkrat v življenju med mladimi 

kaže, da v letu 2003 nobene prepovedane droge ni nikoli uporabljalo 71,5 % 

mladih (iniciacije: 28,8 %, redna uporaba: 6,6 %). Skoraj desetina mladih je 

enkrat ali dvakrat v življenju poskusila prepovedano drogo. Povečala se je 

redna uporaba marihuane enkrat ali večkrat v življenju (Stergar, Draksler, 

Besednjak in Urdih Lazar, 2010). Leta 2007 je 23,6 % mladih označilo, da so 

uporabili prepovedano drogo enkrat ali večkrat v življenju, redne uporabe med 

mladimi je bilo 4 %. V primerjavi s preteklimi raziskavami je med 2003 in 2007 

prišlo do padca uporabe katerekoli prepovedane droge (Stergar, Draksler, 

Besednjak in Urdih Lazar, 2010), v zajetem vzorcu mladostnikov pa je približno 

17 % visoko rizičnih ljudi za odvisnost od drog. Najbolj sta bila razširjena 

uporaba alkoholnih pijač in kajenje tobaka. Kot prva prepovedana droga je bila 

najpogosteje navedena marihuana, poskusilo pa jo je že 14 % anketiranih 

mladostnikov (Strgar, Pucelj in Scagnetti, 2005).  

 

Zadnje poročilo raziskave ESPAD 2011 podaja informacije, da se je povečal 

delež mladih, ki uporabljajo inhalante (20 %) – gre za vdihavanje različnih snovi. 

Če podatek primerjamo s povprečjem Evropske unije, je le-ta 9 %. V zadnjem 

mesecu je cigarete kadilo 32 % vprašanih slovenskih dijakov (primerjava s 

povprečjem EU 28 %), alkohol je v zadnjem letu pilo 87 % in v zadnjem mesecu 

65 % dijakov (povprečje EU 56 %), v zadnjem mesecu je bilo opitih 21 % 

vprašanih dijakov, škodljivo uporabo alkohola (pet ali več enot alkohola 

zaporedoma ob eni priložnosti) pa je navedlo 5,4 % dijakov. Enkrat ali večkrat v 
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življenju je kadilo marihuano 23 % dijakov, ostale prepovedane droge je 

uporabilo 6 % in pomirjevala 5 % dijakov (Hibell idr., 2012). 

 

Naj omenimo še mednarodno longitudinalno raziskavo HBSC (ang. 'Health 

Behavior in School-Aged Children: a WHO Cross National Study') – z zdravjem 

povezano vedenje v šolskem obdobju. Raziskava na podlagi skupne 

metodologije z mednarodnim standardiziranim vprašalnikom v sodelovanju s 

SZO poteka v Evropi in Severni Ameriki, Slovenija pa se je vanjo vključila leta 

2001. Raziskuje boljše razumevanje vedenja mladostnikov glede na njihovo 

zdravstveno stanje in življenjski slog v kontekstu socialnega okolja. Namen 

študije je ugotavljanje z zdravjem povezanega življenjskega sloga, še zlasti 

različnih oblik vedenja, kamor vključujejo tudi tvegana vedenja, kot je uporaba 

drog (tobaka, alkohola in marihuane). Ugotavljajo uporabo tobaka enkrat ali 

večkrat v življenju, pogostost uporabe v določenem trenutku, starost ob začetku 

uporabe, pogostost uporabe alkohola, pogostost opitosti z alkoholom, starost ob 

začetku prve uporabe alkohola in opitosti z alkoholom, uporabo marihuane 

enkrat ali večkrat v življenju in v zadnjem letu. V raziskavo so bili vključeni 

mladostniki, stari 11, 13 in 15 let (Stergar, Scagnetti in Pucelj, 2006). 

Ugotavljajo, da se je »v letih 2002–2014 trend uporabe tobaka zmanjšal v vseh 

starostnih skupinah« (Koprivnikar, 2015, str. 49–58). V obdobju 2002–2014 se 

je znižal delež 15-letnikov, ki tedensko pijejo alkoholne pijače. »Znižal se je 

delež 15-letnikov, ki so bili prvič opiti v starosti 13 let ali manj, zvišal pa delež 

15-letnikov, ki so prvič pili alkoholne pijače v starosti 13 let ali manj« 

(Koprivnikar, 2015, str. 49). Marihuano je enkrat ali večkrat v življenju uporabilo 

21,1 % 15-letnikov, v zadnjem letu pa je marihuano uporabilo 18,7 % vprašanih 

mladostnikov (prav tam). 

 

Raziskovanje razširjenosti uporabe prepovedanih drog med splošno odraslo 
populacijo v Sloveniji še nima take metodološke tradicije kot raziskave na 

mladostnikih. Prve podatke o pogostosti uporabe prepovedanih drog zasledimo 

v raziskavah Slovenskega javnega mnenja iz leta 1994 in 1999 ter EHIS 2007 

(Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu). Po podatkih raziskave 

Slovenskega javnega mnenja 1994 (N=1037) je 4,3 % polnoletnih prebivalcev 

Slovenije potrdilo, da je enkrat ali večkrat v življenju uporabilo katerokoli 
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prepovedano drogo, od tega 3,9 % marihuano, po podatkih raziskave 

Slovenskega javnega mnenja 1999 (N=1012) pa je razvidno, da je enkrat ali 

večkrat v življenju uporabilo prepovedane droge 10,6 % vprašanih, od tega 

marihuano 8,1 % vprašanih prebivalcev Slovenije (Toš idr., 1999; Toš idr., 

1994). V raziskavi EHIS 2007 (Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu, 

N=3200) je vsakodnevno uporabo tobaka potrdilo 18,9 % vprašanih oseb, v 

zadnjem letu pa je alkohol vsakodnevno uporabljalo 6,9 % vprašanih oseb 

(Božič in Zupanič, 2009).   

 

Leta 2008 je bila v okviru javnomnenjske raziskave, ki je podrobneje osvetlila 

razširjenost tega pojava, izvedena prva raziskava o razširjenosti uporabe 

prepovedanih drog med 1251 polnoletnimi prebivalci Slovenije. Metodologija 

raziskovanja je bila narejena na podlagi priporočil EMCDDA (Stergar, 2010). 

Ugotavljali so poznavanje različnih vrst prepovedanih drog, pogostost njihove 

uporabe enkrat ali večkrat v življenju, mnenja o uporabi prepovedanih drog, kot 

so tveganja in odnos do drog, uporaba prepovedanih drog med znanci in v 

družini, starost ob prvi uporabi droge in drugo. Izsledki raziskave kažejo, da je 

15 % vprašanih oseb enkrat ali večkrat v življenju uporabilo marihuano, 3,5 % 

oseb je marihuano uporabilo v zadnjem letu in 2,2 % v zadnjem mesecu. 

Marihuano so večinoma dobili od prijateljev, le redki so jo kupili. Preostale 

prepovedane droge je enkrat ali večkrat v življenju uporabilo 2 % vprašanih 

oseb (ekstazi 1,6 %, hlapi 1,4 %, kokain 1,3 %). E. Stergar (2010, str. 24) je 

ugotovila, da je »vseživljenjska uporaba prepovedanih drog znašala 15,8 %, kar 

kaže, da se je od leta 1994, ko je bil podatek prvič na voljo (4,3 %), potrojila« 

(prav tam, str. 24). 

 

Raziskava o uporabi tobaka, alkohola in drugih drog med prebivalci, starimi 15–

64 let, z uporabo metodologije EMCDDA na reprezentativnem vzorcu je bila v 

Sloveniji prvič izvedena leta 2011, drugič pa 2012 (Lavtar idr., 2014). Po 

podatkih te ankete je uporabo tobaka enkrat ali večkrat v življenju potrdilo 47,1 

% vprašanih. Trenutnih kadilcev je bilo 24 %, bivših kadilcev pa 23,1 %. Redni 

kadilci v povprečju pokadijo 16 cigaret na dan. V zadnjem letu je uporabljalo 

alkohol 80,6 % vprašanih oseb. Visoko tvegano opijanje ob eni priložnosti v 

zadnjem letu je potrdilo 46,5 % prebivalcev Slovenije (Lavtar idr., 2014). Izsledki 
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raziskave kažejo, da je 16,1 % prebivalcev Slovenije enkrat ali večkrat v 

življenju uporabilo katerokoli prepovedano drogo. Med tistimi, ki so v življenju 

vsaj enkrat uporabili prepovedano drogo, jih je »najvišji delež uporabil 

marihuano (15,8 % enkrat ali večkrat v življenju, v zadnjem letu 4,4 % in v 

zadnjem mesecu 2,3 %)« (Lavtar idr., 2014, str. 23).   
 

Raziskave o uporabi alkohola in tobaka na odrasli populaciji so potekale v 

različnih raziskavah, kot so Slovensko javno mnenje, CINDI raziskave in druge 

(Tabela 1 v Prilogi 1). Raziskava CINDI – Z zdravjem povezan življenjski slog 

poteka od leta 2001 po standardizirani metodologiji z rednimi časovnimi intervali 

pod okriljem SZO (Lovrenčič, Lovrenčič in Tomšič, 2012). Raziskava proučuje 

dinamiko na področju vedenjskega sloga, povezanega z zdravjem. Proučuje 

vedenjske dejavnike tveganja in nekatere kronične bolezni med odraslo splošno 

populacijo. Izsledki raziskave osvetljujejo najranljivejše skupine prebivalstva, ki 

jih ogroža nezdrav življenjski slog (Maučec Zakotnik, 2014, str. 9, v Tomšič idr., 

2014). Med tvegano vedenje vključujejo tudi uporabo tobaka in alkohola. 

Izsledki CINDI raziskav kažejo, da se je v obdobju 2001–2012 znižal delež 

kadilcev in zvišal delež bivših kadilcev. Znižal pa se je tudi delež tistih, ki niso 

nikoli kadili. V obdobju 2001–2012 ugotavljajo tudi trend naraščanja abstinentov 

in trend padanja čezmernih uporabnikov alkohola, porastel pa je delež tistih, ki 

so se visoko tvegano opijali vsaj enkrat na leto (Tomšič idr., 2014).  

 

Od leta 2011 poteka raziskava o uporabi prepovedanih drog, tobaka in alkohola 

na odrasli splošni populaciji. Metodologija je narejena na »podlagi priporočil 

EMCDDA, SMART, ECIN, EHIS in EUROSTAT« (Lavtar idr. 2014, str. 14). V 

raziskavi ugotavljajo razširjenost in vzorce uporabe drog. Uporabili so različne 

kazalnike dejavnikov tveganega vedenja. Lavtarjeva in sodelavci (2014, str. 15) 

navajajo kazalnike za oceno razširjenosti uporabe tobaka, kot so »delež 

kadilcev (tisti, ki so kadili redno ali občasno), delež rednih kadilcev (tisti, ki so 

kadili redno, vsak dan), delež občasnih kadilcev (tisti, ki so kadili manj pogosto 

kot vsak dan), delež bivših kadilcev, delež tistih, ki niso nikoli kadili, delež 

uporabnikov različnih tobačnih izdelkov (in elektronskih cigaret) in povprečno 

število pokajenih cigaret med trenutnimi rednimi kadilci« (prav tam, str. 15). Za 

preverjanje razširjenosti uporabe prepovedanih drog so uporabili tri standardne 
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časovne okvirje, in sicer: uporaba droge kadarkoli v življenju, uporaba droge v 

zadnjem letu in uporaba droge v zadnjem mesecu. Za izračun kazalnikov na 

področju uporabe alkohola so ugotavljali pogostost in količino uporabe alkohola, 

različna vedenja, povezana s pitjem alkoholnih pijač (visoko tvegano opijanje ob 

eni priložnosti, delovanje negativnih posledic uporabe alkohola, izračunali so 

oceno dejanske porabe alkohola in ugotavljali mnenja anketirancev glede 

nekaterih ukrepov alkoholne politike (prav tam). Izsledki raziskav kažejo, da je 

16,1 % vprašane slovenske populacije enkrat ali večkrat v življenju uporabilo 

katerokoli prepovedano drogo, najvišji je delež uporabe marihuane – 15,8 %. 

Uporabo tobaka je potrdilo 24 % vprašanih oseb, tobaka ni nikoli kadilo 53 % 

vprašanih oseb. Uporabniki tobaka v povprečju pokadijo 16 cigaret dnevno. V 

zadnjem letu je alkohol uporabljalo 80,6 % vprašanih oseb. Visoko tvegano 

opijanje v zadnjem letu je potrdilo 46,5 % vprašanih oseb, ki je pogostejše med 

mlajšimi, starimi 15–24 let in 25–34 let (Lavtar, 2014).  

 

Slovenija se lahko pohvali z bogato tradicijo epidemioloških raziskav zbiranja 

podatkov o zdravju ljudi na nacionalnem in regionalnem nivoju, ki omogočajo 

spremljanje trendov in mednarodne primerjave. Velik val raziskovanja 

razširjenosti uporabe drog se je v Sloveniji začel v 90. letih prejšnjega stoletja 

(Tabela 1 v prilogi). Več epidemioloških raziskav je narejenih na populaciji 

mladostnikov. V slovenskem prostoru potekata dve longitudinalni epidemiološki 

raziskavi na vzorcih mladostnikov, od leta 1995 dalje ESPAD – Evropske 

raziskave o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino in od leta 2002 

dalje HBSC raziskava – mednarodna raziskava Z zdravjem povezano vedenje v 

šolskem obdobju otrok in mladine. Za pogostejše raziskovanje uporabe drog 

med mladostniki obstajata dva vidika: (1) Večina mladostnikov v Sloveniji je 

vključena v redne oblike izobraževanja (osnovna in srednja šola), kar v 

vzorčenju omogoča natančen izbor reprezentativnega vzorca. (2) Mladostništvo 

je obdobje, v katerem mladostniki pogosteje prvič uporabijo droge 

(eksperimentiranje) in imajo izkušnje z različnimi oblikami tveganega vedenja, 

pogosto v namen osamosvajanja in uveljavljanja. V tem obdobju se izoblikuje 

tudi odnos do sebe in okolice ter navsezadnje do uporabe drog. Mladostniško 

obdobje lahko smatramo kot dejavnik tveganja za škodljivo uporabo drog, ki 

lahko kasneje v življenju privede do odvisnosti. S proučevanjem dejavnikov 
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uporabe drog med mladostniki lahko pripomoremo k učinkovitejšim 

preventivnim intervencijam, ki zmanjšujejo tveganja za škodljivo uporabo drog. 

 

S pregledom literature o raziskovanju uporabe drog v slovenskem prostoru smo 

ugotovili (Tabela 1, v prilogi), da je raziskovanje uporabe drog pri populaciji 

odraslih manj številno ter pogosteje omejeno na uporabo tobaka in alkohola. 

Kazalniki razširjenosti uporabe drog so bili v preteklosti vpeti v raziskave 

Slovenskega javnega mnenja, CINDI raziskave – Z zdravjem povezan 

življenjski slog in drugo. Nekatere raziskave so omejene le na ugotavljanje 

razširjenosti dovoljenih drog, na primer alkohol in tobak, medtem ko druge 

vključujejo še ugotavljanje razširjenosti prepovedanih drog. Zaradi različnih 

raziskovalnih ciljev in različnih metodoloških pristopov je podatke o razširjenosti 

drog med seboj težje primerjati. Longitudinalne epidemiološke raziskave na 

splošni odrasli populaciji pa so se začele izvajati relativno pozno, v okviru CINDI 

raziskav od leta 2001 in EMCCDA raziskav od leta 2011. Dejavnike tveganja in 

varovalne dejavnike pred škodljivo uporabo drog so v slovenskem prostoru 

ugotavljali M. Žmuc Tomori (1979), M. Tomori, E. Stergar, B. Pinter, M. Rus 

Makovec in Stikovič (1998) in Sande (2005). Menimo, da je v slovenskem 

prostoru malo raziskav in njihovih ponovitev, ki bi ugotavljale dejavnike 

tveganja. Družba in ljudje se nenehno spreminjamo, zato menimo, da se lahko 

spreminjajo tudi dejavniki tveganja za uporabo drog. Ob pregledu slovenske 

literature nismo našli nobene raziskave, ki bi ugotavljala uporabo drog pri 

osebah s posebnimi potrebami. Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami so 

vključeni v redno izobraževanje, zato je verjetno, da so bili nekateri vključeni v 

raziskave, vendar se o tem ni poročalo, ker anketni vprašalnik ni zajemal 

vprašanja o posebnih potrebah. Menimo, da raziskave trendov uporabe drog 

med mladostniki s pomočjo ESPAD raziskav podajajo zanesljive podatke 

(raziskave potekajo od leta 1995 dalje vsake štiri leta z istimi merljivimi 

spremenljivkami). Manj zanesljivi podatki trendov uporabe drog pa so v odrasli 

splošni populaciji, saj v raziskavah ne uporabljajo istih merljivih spremenljivk.  
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1. 5  Etiologija uporabe drog  

 

Pogosto se vprašamo, zakaj nekateri ljudje uporabljajo dovoljene in 

prepovedane droge. Tako filozof in psihoterapevt Gill (2011, str. 48) pravi: 

»Razlog, zakaj se toliko odvisnosti vleče, pa naj bo odvisnost z nakupovanjem, 

alkoholom ali kockanjem, je v tem, da oseba poskuša popraviti sebe od zunaj 

navznoter, namesto da bi šla od notri ven. Nikoli ne gre samo za to, da nekdo 

rad nakupuje, ali da mu je všeč okus alkohola, ampak se nekje globoko vedno 

nekaj dogaja s to osebo. Taka oseba se morda sploh ne zaveda, da je odvisna, 

je le način, kako nekaj potlačiti še bolj globoko. Nikoli ne bo dovolj, naj se še 

tako trudi spremeniti zunanjost, če ne bo delala na notranjosti.« (Prav tam, str. 

48). S temi besedami je Gill (prav tam) ponazoril bistvo škodljive uporabe drog 

in odvisnosti, vendar le z vidika posameznika.  

 

Razlogi za uporabo drog ali odvisnost od njih se v literaturi opredeljujejo 

različno. Na raziskave o vzrokih uporabe ali odvisnosti od drog vplivajo različna 

izhodišča teoretskih pristopov, raziskovanje uporabe različnih vrst drog, 

raziskovalni vzorci in raziskovalni instrumentariji, ki se osredotočajo na 

ugotavljanje vzrokov uporabe in odvisnosti od drog.  

 

V nadaljevanju bomo prikazali motive za uporabo drog pri mladih osebah, saj je 

znano, da jih mnogi začnejo uporabljati v poznem otroškem obdobju ali 

zgodnjem mladostniškem obdobju (Kastelic in Mikulan, 2004). Predstavili bomo 

nekatera teoretična izhodišča motivacijske teorije, ki pojasnjujejo uporabo drog. 

V nadaljevanju bomo opisali nekatere teoretične pristope, ki razlagajo vzroke za 

nastanek odvisnosti od drog. Za razvoj škodljive uporabe in odvisnosti od drog 

so »posebej dovzetni mladostniki« (Rus Makovec, 2013, str. 182), zato je 

večina raziskav o etiologiji uporabe drog narejena na populaciji mladih ljudi 

(Cox in Klinger, 2004; Kuntsche, Knibbe, Gmel in Engels, 2005; Perera in 

Torabi, 2009; DeWitte in Mitchell, 2012). Zgodnja uporaba drog lahko 

napoveduje večjo verjetnost odvisnosti od drog v odraslem obdobju (Stone, 

Becker, Huber in Catalano, 2012). 
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(1) Motivi za uporabo drog med mladimi so številni, vendar še vedno ne 

popolnoma jasni, saj gre za splet več dejavnikov, ki medsebojno vplivajo drug 

na drugega ter so odvisni od posameznika in vpliva okolja. Motivi za uporabo 

drog so pogosto prepleteni z dejavniki tveganja za uporabo drog, o katerih 

bomo več govorili v naslednjem poglavju. Ugotovljeno je, da se mladi ljudje 

odločajo za uporabo droge na podlagi razumske presoje, ne pa na podlagi 

pasivnega, naključnega konteksta, ker je droga dostopna (Wibberley in Price, 

2000, v Boys, Marsden in Strang, 2001). Uporaba drog pri mladih osebah ima 

pogosto funkcijsko vlogo. Tako sta na primer A. Paglia in Room (1998, 1999) 

navajala različne funkcionalne in simbolične razloge mladih za uporabo drog. 

Med funkcionalne razloge sta razvrstila upor, občutek iskanja, veselje, 

radovednost, socialne stike in vezi, doseganje medosebnih odnosov, dolgčas in 

pobeg od soočanja z realnostjo. Med simbolične razloge sta uvrstila solidarnost 

in določanje socialnih meja. Adaptivno in funkcionalno uporabo heroina, ki 

omogoča mladostnikom, da se lažje spoprijemajo s tesnobo, sta omenjala 

Gerard in Kornetsky že leta 1954 (v Žvelc, 2001, str. 60).  

 

Pri razumevanju etiologije uporabe drog se lahko naslonimo na motivacijsko 

teorijo, ki predpostavlja, da moramo, če želimo razumeti vedenja oz. dejavnosti 

ljudi, najprej preučiti vzroke oz. razloge za izvajanje teh vedenj oz. dejavnosti 

(Ferster, Skinner, Cheney, Morse in Dews, 1997; DiClemente, 1999). Maslow 

(1943) je oblikoval osnovno teorijo motivacije, predpostavljal je, da so motivi 

hierarhično razporejeni. Ideja o hierarhično razporejenih motivih se lahko 

uporabi za razumevanje uporabe drog, ki poudarja povezavo med motivacijo in 

vedenjem posameznika (Di Chiara, 1998, v Rigg in Ibanez, 2010). Z vidika 

koncepta motivacije lahko razumemo, da je vedenje posameznika 
samoregulativno (Hartwell, Back, McRae-Clark, Shaftman in Brady, 2012). Če 

sklepamo, da je uporaba drog namerno in ciljno vedenje, potem lahko 

razumemo motive, ki lahko izzovejo uporabo drog (Pomazal in Brown, 1977). 

Motivi tako napovedujejo vedenja posameznika in so ključni pri razumevanju 

etiologije uporabe drog in pri oblikovanju preventivnih intervencij ter intervencij 

pomoči (motivacijski pristopi za spremembo vedenja) (Rigg in Ibanez, 2010). 

Cox in Klinger (1988) sta tako prva povezala koncept motivacije in čustva pri 

odločanju za uporabo alkohola ter oblikovala motivacijski model uporabe 
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alkohola pri mladih. Menila sta (prav tam), da prepričanje o želenih učinkih 

alkohola na izboljšanje neprijetnih čustev vpliva na odločitev za uporabo 

alkohola.  

 

Pomemben dejavnik za odločitev mladih za uporabo alkohola je torej 

motivacija, na podlagi katere se odločijo za uporabo alkohola. Cox in Klinger 

(1988) menita, da se mlade osebe za uporabo alkohola odločijo ali ne odločijo 

na podlagi prepričanj, da bo alkohol povečal prijetne občutke ali 

zmanjšal/spremenil neprijetne občutke – torej se mladi odločajo za uporabo 

drog glede na akutni farmakološki učinek, ki vpliva na čustva, kot sta sproščanje 

napetosti in izboljšanje razpoloženja (Cox in Klinger, 1988). Podobno meni M. 

Rus Makovec (2013, str. 182), da »mnogo ljudi začne uporabljati droge, ker 

pričakujejo, da bo ugodno vplivala na njihovo neprijetno razpoloženje.« (Prav 

tam, str. 183).  

 

Motivi za uporabo drog so v literaturi razdeljeni v štiri skupine glede na njihov 

pričakovani učinek, in sicer 'socialni' motivi, 'spoprijemanje' (ang. 'coping'), 

'okrepitev', na primer občutkov oz. 'izboljšanje,' na primer aktivnosti ter 

'prilagajanje' (Cooper, Russell, Skinner in Windle, 1992; Kuntsche, Knibbe, 

Gmel in Engels, 2005; Kuntsche, Wiers, Janssen in Gmel, 2010).  

 

Raziskovalci so med 'socialne' motive za uporabo drog uvrstili: 

 uporabo drog v družbi vrstnikov in željo po druženju vso noč v 
družbi prijateljev (Boys, Marsden in Strang, 2001), uporabo drog zaradi 
socialnega pritiska vrstnikov (Roberts in Ogborne, 1999; Ule, 1998; 

Ule, Rener, Mencin Čeplak in Tivadar, 2000; Kuntsche, Wiers, Janssen 

in Gmel, 2010; Hartwell idr., 2012; Rus Makovec, 2013), druženje z 
vrstniki, ki uporabljajo droge (Cooper, Russell, Skinner in Windle, 

1992; Cooper, 1994), uporabo alkohola zaradi družabnosti (Kuntsche, 

Wiers, Janssen in Gmel, 2010), uporabo alkohola v namen lažjega 
vključevanja v družbo (Cooper, Russell, Skinner in Windle, 1992; 

Cooper, 1994; Kuntsche, Wiers, Janssen in Gmel, 2010), uporabo drog 

za lažje sprejetje v družbo (Cooper, Russell, Skinner in Windle, 1992; 

Cooper, 1994; Kuntsche, Wiers, Janssen in Gmel, 2010), uporabo drog 
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zaradi želje po dokazovanju in težnje po socialni sprejetosti (Ule, 

1998; Ule, Rener, Mencin Čeplak in Tivadar, 2000; Kuntsche, Wiers, 

Janssen in Gmel, 2010); 

 uporabo alkohola v namen praznovanja posebnih priložnosti s 
prijatelji (Kuntsche, Wiers, Janssen in Gmel, 2010); 

 uporabo drog zaradi lažjega vključevanja v socialno sredino (Boys, 

Marsden in Strang, 2001; Kuntsche, Wiers, Janssen in Gmel, 2010; 

Hartwell idr., 2012), vzpostavljanja socialnih stikov in vezi (Ule, 1998; 

Ule, Rener, Mencin Čeplak in Tivadar, 2000), lažjega doseganja 
medosebnih odnosov (Ule, 1998; Ule, Rener, Mencin Čeplak in 

Tivadar, 2000), konfliktov z drugimi (Hartwell, idr., 2012); 

 uporabo drog zaradi zmanjšanja socialnih zavor (Boys, Marsden in 

Strang, 2001); 

 uporabo drog za doseganje večjega občutka pripadnosti in identitete 

(Cooper, 1994), v namen solidarnosti in vpetosti v ideologijo in razvoj 

subkulturnih gibanj (Ule, 1998; Ule, Rener, Mencin Čeplak in Tivadar, 

2000); 

 uporabo drog zaradi neurejenih družinskih razmer in odnosov 

(Cooper, Russell, Skinner in Windle, 1992; Cooper, 1994);  

 uporabo drog v namen preizkušanja socialnih meja, želje po kršenju 
socialnih pravil, upora avtoriteti (Ule, 1998; Ule, Rener, Mencin 

Čeplak in Tivadar, 2000). 

 

Motivi uporabe drog pri mladih v namen 'spoprijemanja' (ang. 'coping'): 

 želja po povečanju samozavesti in izboljšavi samospoštovanja 

(Wibberley in Price, 2000; Boys, Marsden in Strang, 2001);  

 sprostitev napetosti, prenehanje/zmanjšanje/pozaba skrbi in težav 
(Kuntsche, Wiers, Janssen in Gmel, 2010), zmanjšanje telesne in 
čustvene bolečine (Wibberley in Price, 2000; Boys, Marsden in Strang, 

2001; Hartwell idr., 2012); 

 lažje soočanje z dolgčasom (Ule, 1998; Ule, Rener, Mencin Čeplak in 

Tivadar, 2000; Lee, Neighbors in Woods, 2007);  
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 spoprijemanje in upravljanje s čustvi, na primer z jezo (Wibberley in 

Price, 2000), uporaba alkohola v namen obvladovanja neprijetnih 
čustev, stresa in tesnobe (Cooper, 1994; Hartwell idr., 2012), 

izboljšanje razpoloženja (Wibberley in Price, 2000; Boys, Marsden in 

Strang, 2001), zmanjšanje tesnobnosti (Rigg in Ibanez, 2010), 

spoprijemanje s stresom (Wibberley in Price, 2000; Rigg in Ibanez, 

2010); 

 spoprijemanje z vsakdanjim življenjem kot način pobega od soočanja z 
realnostjo (Ule, 1998), beg pred realnostjo vsakdanjega življenja (Ule, 

Rener, Mencin Čeplak in Tivadar, 2000), pozabiti na probleme 

(Kuntsche, Wiers, Janssen in Gmel, 2010), beg pred neznosno težo 

odločitev, strahov in nemoči (Ule, 1998; Ule, Rener, Mencin Čeplak in 

Tivadar, 2000); 

 pomoč pri budnosti oz. spanju/uspavanju (Boys, Marsden in Strang, 

2001; Rigg in Ibanez, 2010); 

 zaradi čustvene ali telesne zlorabe, še zlasti med ženskami, ki 

uporabljajo droge (Roberts in Ogborne, 1999); 

 zaradi ponavljajočega se šolskega neuspeha (Cooper, Russell, Skinner 

in Windle, 1992; Cooper, 1994). 

 

Motivi za uporabo drog pri mladih v namen 'okrepitve oz. izboljšanje počutja 
ali dejavnosti': 

 povečanje občutka vznemirjenosti (Boys, Marsden in Strang, 2001); 

 doseganje občutka omamljenosti (Boys, Marsden in Strang, 2001; Rigg 

in Ibanez, 2010);  

 uporaba alkohola v namen zabave, 'se napiti in se dobro imeti' 

(Kuntsche, Janssen in Gmel, 2010); iskanje zabave v drogah 

(rekreativna uporaba drog, eksperimentiranje) (Lee, Neighbors in Woods, 

2007; Rus Makovec idr., 2010); 

 doseganje vznemirjenosti (Boys, Marsden in Strang, 2001); 

 okrepitev orgazma (Boys, Marsden in Strang, 2001); 

 uporaba alkohola za krepitev oz. povečanje prijetnih občutkov (npr. 

brezskrbnost, zadovoljstvo, užitek, občutek sreče, udobje) (Cooper, 
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Russell, Skinner in Windle, 1992; Cooper, 1994; Lee, Neighbors in 

Woods, 2007; Kuntsche, Wiers, Janssen in Gmel, 2010; Hartwell idr., 

2012); 

 izboljšanje določenih dejavnosti (Boys, Marsden in Strang, 2001), 

vzdrževanje dejavnosti (Boys, Marsden in Strang, 2001), povečanje moči 

v različnih dejavnostih (Boys, Marsden in Strang, 2001).  

 

Analizi empiričnih raziskav o motivih za uporabo alkohola pri mladih (Kuntsche, 

Knibbe, Gmel in Engels, 2005; Kuntsche, Wiers, Janssen in Gmel, 2010) sta 

ugotovili, da večina mladostnikov poroča o uporabi alkohola iz socialnih 

motivov, sledijo motivi uporabe alkohola zaradi obvladovanja čustev in stresa 

ter v manjšem obsegu okrepitve prijetnih občutenj. Ugotovili so (prav tam), da je 

uporaba alkohola pogosto povezana s težavami pri vključevanju v okolje in 

sprejetostjo med vrstnike. Različni vzorci uporabe alkohola pa so povezani z 

različnimi razvojnimi obdobji mladostnikov in zgodnjega odraslega razvojnega 

obdobja.  

 

V slovenskem prostoru so različni avtorji raziskav o uporabi drog (Tomori, 1979; 

Stergar, 1991; Stergar, Draksler, Besednjak in Urdih Lazar, 2010) med drugim 

raziskovali tudi motive za uporabo drog med mladimi. Avtorica M. Tomori (1979) 

je v raziskavi ugotovila, da je uporaba drog pri zdravih mladostnikih povezana z 

dejavnostmi v družbi vrstnikov in priložnostmi ali pa zavzema le 

eksperimentiranje z drogo. Zapisala je (prav tam), da je uporaba drog »oblika 

socialnega vedenja [ki – op.avt] nima psihopatološkega ozadja, motivi za 

uporabo drog pa ne izvirajo iz psihodinamičnih teženj. Vedenje, povezano z 

uporabo drog, pa mladostniki povzamejo po vzgledih svojih staršev.« (Prav tam, 

str. 10). 

 

E. Strgar (1991, str. 137) je ugotavljala razloge za uporabo alkohola pri mladih. 

Ugotovila je, da so razlogi za uporabo alkohola predvsem 'socialni' (pijejo, kadar 

kaj proslavljajo ali v družbi s prijatelji), sledijo pa 'osebni razlogi'. Med razloge za 

prvo opitost z alkoholom je 25 % vprašanih dijakov opredelilo socialne motive 

(družba prijateljev, proslavljanje, zabava s prijatelji). Osebne motive je 

opredelilo 12 % mladostnikov (prav tam), in sicer kot zmanjšanje napetosti, 
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povečanje občutka lastne moči, boljše kognitivno in motorično funkcioniranje ter 

za večjo sproščenost. 9 % mladih je navedlo motiv, da pozabijo na vsakdanje 

tegobe in postane prihodnost lepša, 18 % pa jih je navedlo, da postanejo bolj 

veseli, duhoviti, zgovorni in živahni. E. Strgar (1990) je potrdila podobne motive 

uporabe alkohola (družba, radovednost, naključje), kot so bili ugotovljeni v 

takratnih predhodnih raziskavah. E. Strgar (1991, str. 67) je ugotavljala tudi 

motive za uporabo cigaret. Mladostniki so bili mnenja (prav tam), da so »začeli 

kaditi iz radovednosti, družbe, naključja, da bi bili videti bolj odraslo, uveljavitve 

in iz dolgčasa.« (Prav tam, str. 67). Dve tretjini vprašanih dijakov je poročalo, da 

živijo v družinah, kjer vsaj eden od staršev uporablja tobak. Uporaba tobaka v 

družini je bila pogostejša v primerjavi z letom 1984. Potrdila se je statistično 

značilna povezava med uporabo tobaka pri starših in uporabo tobaka pri 

anketiranih mladostnikih ter povezava med uporabo tobaka in uporabo 

alkohola. Čez deset let so raziskave o uporabi alkohola med mladimi ugotovile, 

da so bili motivi za pitje alkoholnih pijač naključje, družba in radovednost. Na 

odločitev uporabe oz. neuporabe alkohola pri mladostnikih vpliva psihična 

odpornost (ang. 'resilience', rezilientnost; v slovenskem prevodu odpornost, 

prožnost, prilagodljivost; v slovenskem strokovnem prostoru besede 

rezilientnost še nismo poenoteno poslovenili; zato uporabljamo izraz psihična 

odpornost) – višja psihična odpornost se nanaša na manjšo uporabo alkohola 

ter manj težav, povezanih z uporabo alkohola (Stergar, Draksler, Besednjak in 

Urdih Lazar, 2010; Sharon in Spillman, 2011; Weiland, 2012).  

  

 (2) Teoretični pristopi, ki pojasnjujejo nastanek odvisnosti, so številni, na 

primer medicinski model, genetska teorija, metabolna teorija, psihoanalitična 

teorija, psihodinamski model, različne teorije osebnosti in vedenja, subkulturna 

teorija, ekološka teorija, teorija odklonskega vedenja, kulturne teorije in druge 

(Čuček Trifkovič, 2014). Pri razlagi vzrokov nastanka odvisnosti od drog se 

bomo osredotočili na tri skupine dejavnikov, in sicer biološke, psihološke in 

socialno-kulturne dejavnike. »Odvisnost od drog lahko nastane kot rezultat 

součinkovanja več dejavnikov, in sicer značilnosti drog, osebnostnih in genskih 

značilnosti posameznika ter dejavnikov okolja« (Rus Makovec, 2013, str. 181). 

Vzroke za nastanek odvisnosti od drog lahko razdelimo v tri skupine: biološki, 
psihološki in sociokulturni dejavniki.  
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Med biološkimi dejavniki za nastanek odvisnosti od drog se izpostavlja 

škodljiva uporaba drog, ki povzroči fiziološke, metabolne in strukturne 

spremembe organizma, kar so potrdile nevrobiološke raziskave (Rus Makovec, 

2013). Med biološke dejavnike nastanka odvisnosti od drog uvrščamo njihov 

farmakološki učinek. Različne droge lahko različno učinkujejo in delujejo na 

organizem (prav tam), posamezniki pa se odločijo za uporabo droge na podlagi 

prepričanj o njenem učinku oz. delovanju na organizem (Monat in Lazarus, 

1985, str. 381; Cox in Klinger, 1988).  

 

Glede na to, da imajo različne droge različne farmakološke učinke, se motivi za 

uporabo drog lahko razlikujejo. »Različne droge služijo različnim poskusom 

adaptacije in kompenzacije čustev« (Khanzian, 1997, v Žvelc, 2001, str. 62) pri 

ljudeh.  

 

Raziskave bioloških dejavnikov, ki vplivajo na uporabo drog, so se osredotočale 

tudi na ugotavljanje genetskega vpliva na uporabo drog (Carman, 1979; Butler, 

Gunderson in Bruni 1981; Newcomb, Chou, Bentler in Huba, 1988; Boys, 

Marsden in Strang, 2001; Čebašek Travnik, 2011, str. 131). M. Rus Makovec 

(2013) opozarja, da se odvisnost od drog ne deduje, ampak se lahko deduje 

predispozicija oz. nagnjenost k odvisnosti v povezavi z okoljem. »Genetika 

prispeva 40–60 % ranljivosti za nastanek odvisnosti od drog, v smislu genske 

ekspresije« (Rus Makovec, 2013, str. 182), ki je odvisna od okolja. »Genska 

ekspresija je najbolj dovzetna v času mladostništva, ko možganske strukture 

zorijo, predvsem prefrontalna skorja, ki je pomembna za ustrezno obvladovanje 

vedenja in odločanja, zato so v tem obdobju tako pomembne preventivne 

intervencije pred škodljivo uporabo drog.« (Prav tam, str. 183). Genska 

nagnjenost k nastanku odvisnosti od drog se kaže »preko genov, ki kodirajo 

možganske živčne prenašalce (serotonin in dopamin) in tiste gene, ki kodirajo 

metabolizem drog (npr. metabolizem v jetrih)« (Rus Makovec, 2013, str. 182) 

ter preko »hitrosti absorpcije droge v telesu« (Auer, 2002, str. 47). Menimo, da 

je interpretacija vpliva genetike na pojav odvisnosti v vsakdanji laični družbi 

zavajajoča, saj se le-ta v splošnih laičnih družbenih krogih posplošuje (npr. gre 

za gensko nagnjenost), malokrat pa se natančno opredeli in razloži. Prav tako 

menimo, da je pomanjkljivost obsežnih genetskih študij v tem, da je narejenih 
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malo njihovih ponovitev in obstaja velika variabilnost vzorcev (malo je vzorcev 

dvojčkov). Tudi vpliv spola na možganski nagrajevani sistem ni bil upoštevan v 

vseh genskih študijah. Še vedno pa je narejenih malo študij, ki zadevajo vpliv 

kompleksnih sinergičnih učinkov genotipa, nevrokognitivnega delovanja, 

osebnostnih lastnosti, razpoloženja, pozitivnih in negativnih življenjskih 

dogodkov ter različnih okolij. Na pomen omejitev pri interpretaciji rezultatov 

genskih študij opozarjajo tudi Conner, Hellemann, Ritchie, Noble (2010) in 

predlagajo t. i. 'replikacije' študij.  

 

Psihološki dejavniki za nastanek odvisnosti od drog se lahko kažejo v 

posamezniku. Tako lahko osebe izberejo določene droge na podlagi svoje 

»osebnostne organizacije ter šibkosti ega« (Žvelc, 2001, str. 62) – lahko bi rekli 

na podlagi zavedanja o sebi in osebnega upravljanja z namenom 

samomedikacije. Tako imajo na primer opiati antiagresiven učinek, zato se za 

njihovo uporabo lahko odločijo osebe, ki imajo probleme z besom, sramom in 

nasilnim vedenjem ali pa so bile izpostavljene dolgotrajnemu intenzivnemu 

nasilju in zlorabi v zgodnjem obdobju življenja. Ob uporabi opiatov se take 

osebe počutijo 'normalno', bolj mirno, sproščeno in olajšano (prav tam; Hartwell 

idr., 2012). Različne psihološke teorije izhajajo iz predpostavke, da gre za 

psihološke težave (intrapsihični osebnostni dejavniki) pri posamezniku, ki lahko 

vplivajo na škodljivo uporabo drog. Psihoanalitične teorije govorijo o vzrokih 

za nastanek odvisnosti od drog – »šibka moč ega, intraosebni konflikti, zavrta 

agresivnost in avtodestruktivnost« /…/ (Žvelc, 2001, str. 69). Gre za »poskus 

adaptacije na določene probleme in stiske« (prav tam, str. 69). Tako je na 

primer Freud (1898, v Žvelc, 2001) omenjal, da »narkotiki služijo kot 

nadomestek za primanjkljaj seksualne zadovoljitve« (prav tam, str. 58), medtem 

ko je Rado (1933, v Žvelc, 2001) opredelil naslednje vzroke za nastanek 

odvisnosti od drog: »obvladovanje bolečine in napetosti ter produkcija užitka«. 

(Prav tam, str. 59). Glover (1997, v Žvelc, 2001) vzroke za nastanek odvisnosti 

od drog vidi tudi v »agresivnih težnjah« (prav tam, str. 59), saj droge ublažijo 

agresivne impulze. Rado (prav tam) in Glover (prav tam) sta vzroke za 

odvisnost od drog videla v »toleranci določenih čustev« (prav tam, str. 59), torej 

v slabšem spoprijemanju s čustvi.  
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Uporaba drog tako predstavlja kompenzatorno funkcijo slabšemu spprijemanju 

s čustvi. Tudi raziskovalci (Lazarus in Folkman, 1984; Monat in Lazarus, 1995) 

koncepta spoprijemanja (ang. 'coping') so menili, da je vzrok za uporabo drog 

prilagajanje oz. spoprijemanje s problemi. Psihoanalitične teorije pojmujejo 

odvisnost kot poskus samoregulacije posameznika (Žvelc, 2001). Khantzian 

(1993, po Žvelc, 2011) je opažal, da imajo osebe, ki so odvisne od drog, 

»slabše zmožnosti spoprijemanja s čustvi in pri odnosih z drugimi ljudmi.« (Prav 

tam, str. 61). Opažal je (prav tam), da osebe, ki so odvisne od drog, »ne 

prepoznajo znakov nevarnosti, ki bi povzročili zdravo tesnobnost.« (Prav tam, 

str. 61). Posameznik uporablja droge zaradi manjkajočih obrambnih 

mehanizmov, manjše zmožnosti poskrbeti zase, zaradi katere slabše 

prepoznava nevarnosti in grožnje, ima pa tudi slabšo toleranco afektov 

(Khantzian, 1993, v Žvelc, 2001, str. 61; Krystal, 1997, v Žvelc, 2001, str. 64). S 

pomočjo droge se tako branijo pred bolečino in neprijetnimi čustvi ter tako »na 

čustvenem nivoju zapolnijo vrzeli v zmožnosti skrbi zase« (Žvelc, 2001, str. 62). 

Tudi teorije objektnih odnosov gledajo na drogo kot na nadomestilo 

»tranzicijskega objekta« (prav tam, str. 62), ki poustvari aspekte dovolj dobre 

matere, hkrati pa droga lahko brani posameznika pred frustracijo in 

tesnobnostjo (Volkan, 1994, v Žvelc, 2001, str. 66). Žvelc (2001) vidi vzroke za 

nastanek odvisnosti od drog v »motnji objektnih odnosov in procesu separacije-

individualizacije«. (Prav tam, str. 68). Osebi, odvisni od drog, v otroštvu ni 

uspelo ponotranjiti podobe skrbne matere, ki bi omogočala, da otrok postane 

dober 'starš' samemu sebi. Zato je značilna separacijska tesnobnost, 

egocentrizem, odtujenost, pomanjkanje intimnih odnosov, socialna izolacija in 

drugo. Osebe, odvisne od drog, lahko imajo »konflikten ali odtujen odnos s 

starši« (Žvelc, 2001, str. 68). Taka odrasla oseba zato išče v zunanjem svetu 

dovolj dobro 'mamo', ki bi lahko uravnavala njegovo čustveno in fizično 

bolečino, najde pa jo lahko v obliki droge (Žvelc, 2001, str. 66). Na odvisnost od 

drog Žvelc (2001, str. 68) gleda kot na zamenjavo za ustrezne odnose z drugimi 

ljudmi. Sodobne psihoanalitične teorije odvisnosti ugotavljajo, da so vzroki za 

nastanek odvisnost od drog povezani z depresijo, ki izhaja iz občutenja 

manjvrednosti, sramu, krivde in samokritike. 
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Škodljiva uporaba drog, ki je bila ocenjena pri mladostnikih, odvisnih od drog, 

ima naslednje značilnosti: škodljiva uporaba drog ni omejena le na eno vrsto 

droge in je v tesni povezavi z depresivnostjo, nezaupanjem vase, čustveno 

nestabilnostjo, psihosomatskimi težavami, zadržanostjo, bojazljivostjo, 

potrtostjo, občutljivostjo, hitrim razočaranjem in njihovimi družinami. Večina 

mladih, odvisnih od drog, nima primernih identitetnih modelov za razvoj 

osebnosti. Mnogo odvisnikov je živelo v družinah, kjer je bila »izražena 

odvisnost od drog pri starših« (Tomori, 1979, str. 6). Približno polovico 

mladostnikov v času izvajanja raziskave (Tomori, 1979) ni bilo vključenih v 

proces šolanja. Motivi za uporabo drog so bili povezani s težnjo po razrešitvi 

notranjih napetosti in konfliktov. M. Tomori (1979) na podlagi rezultatov 

raziskave sklepa, da so za razvoj odvisnosti od drog »rizični mladostniki, ki 

odraščajo v neugodnih pogojih razdrtega doma, v družini, ki ovira razvoj zrele 

identitete, mladostniki, ki niso vključeni v proces šolanja /…/, mladi ljudje z 

značilno osebnostno strukturo, ki povečuje njihovo ranljivost za zunanje in 

notranje pritiske /…/« (prav tam, str. 7). Tudi kasnejši izsledki raziskave 

(Stergar, 1991) potrjujejo, da je škodljiva uporaba alkohola pri mladostnikih 

pogosteje povezana z osebnimi razlogi, kar razlagajo tudi psihoanalitične teorije 

nastanka odvisnosti. Psihoanalitične teorije odvisnosti vidijo uporabo drog kot 

adaptivno, samoregulativno in kompenzatorno funkcijo reševanja notranjih 

konfliktnih funkcij, ki so nastale v zgodnjem otroštvu zaradi neustreznih odnosov 

v družini, a tudi s tem ne razložijo vseh vzrokov za uporabo drog. Obstajajo 

namreč osebe, ki imajo kljub izrazitim osebnim in družinskim težavam uspešne 

procese prilagajanja in se ob težavah in stresnih okoliščinah odzovejo odporno 

(Magajna, 2008; Kiswarday, 2012). 

 

Kognitivno vedenjske teorije odvisnosti s pomočjo razlage spoprijemanja s 

stresom (Wills in Shiffman, 1985) in z modelom stresne občutljivosti (Abrams in 

Niaura, 1987) razložijo vzroke za nastanek odvisnosti od alkohola rekoč, da 

stresni življenjski dogodki in neučinkovite strategije spoprijemanja vplivajo na 

škodljivo uporabo drog (Milgrom in Burrow, 2001; Field in Powell, 2007; 

Constantinou idr., 2010; Valentino in Ashton-Jones, 2010; Hassanbeigi, Askari, 

Hssanbeigi in Pourmovahed, 2013).  
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Model spoprijemanja s stresom predpostavlja uporabo alkohola kot mehanizem 

splošnega prilagoditvenega odziva kot način spoprijemanja s kroničnim stresom 

ali s težkimi življenjskimi pogoji (Monat in Lazarus, 1985; Wills in Shiffman, 

1985). Lazarus in S. Folkman (1984, str. 150–153) opredeljujeta strategijo 

spoprijemanja kot preživitveno ali izogibajočo strategijo, ki jo oseba uporabi kot 

odziv na stresne dogodke. Posameznik alkohol tako uporablja z namenom 

izboljšanja razpoloženja (npr. izogniti se delu v zanj slabi službi, bežati pred 

slabimi partnerskimi odnosi) ali kot poskus izboljšanja prijetnih čustev (npr. da s 

pomočjo uporabe alkohola občuti osebno moč) (Monat in Lazarus, 1985, str. 

381). Gre za strategije spoprijemanja, ki so usmerjena na čustva (Lazarus in 

Folkman, 1984, str. 150–153), s čimer oseba nadzoruje in uravnava čustvene 

odzive ob stresnih dogodkih. Pojavlja se tudi v stresnih situacijah, ki so 

povezane z zdravstvenimi težavami. Pri tem oseba ne poskuša reševati 

problemske situacije (t. im. strategije spoprijemanja, usmerjene na problem, kjer 

gre za kontrolo stresne situacije, za zmanjševanje, blaženje in odpravljanje 

posledic negativnega delovanja stresne situacije) (prav tam). Teorijo 

spoprijemanja so številni avtorji uporabili za raziskovanje vzrokov uporabe drog 

(Milgrom in Burrow, 2001; Arevalo, Prado in Amaro, 2008; Constantinou idr., 

2010; Valentino in Aston-Jones, 2010; Hassanbeigi, Askari, Hssanbeigi in 

Pourmovahed, 2013). Navedeni avtorji potrjujejo, da sta stres in način 

spoprijemanja z njim pomembna dejavnika, ki vplivata na posameznikove stile 

uporabe drog. Preprečevanje hudih stresnih dogodkov in učenje učinkovitejših 

strategij spoprijemanja bistveno pripomoreta k preprečevanju škodljive uporabe 

drog in recidivov (ponovna uporaba drog po abstinenci, ki jo je oseba 

vzpostavila v procesu zdravljenja odvisnosti). 

 

Model stresne ranljivosti predpostavlja (Abrams in Niaura, 1987), da so ljudje 

nagnjeni k zmanjševanju pomena čustvenih stisk. Uporabo alkohola razumejo 

kot odgovor spoprijemanja s stisko, ker menijo, da nimajo drugih možnosti. 

Oseba ima namreč subjektivna prepričanja o učinkih alkohola in s tem 

povezana prepričanja, da bo le-ta prinesel pozitivno korist (Cox in Klinger, 2004; 

Kuntsche, Knibbe, Gmel in Engels, 2007). P. Hasking, Lyversa, M. in C. 

Carlopio (2011) so v model raziskovanja motivov uporabe alkohola vključili 

teorijo spoprijemanja s stresom, motivacijski model uporabe alkohola in model 
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stresne ranljivosti. Med navedenimi spremenljivkami namreč obstaja zapleten 

odnos, saj skupaj delujejo na uporabo alkohola. Ugotovili so (prav tam), da je 

razmerje med obvladovanjem življenjskih strategij in uporabo alkohola posredno 

povezano s pričakovanji o učinkih alkohola, kar vpliva na motiv za uporabo 

alkohola. Posebej pomemben napovedovalec škodljive uporabe alkohola je 

izogibajoče se spoprijemanje z življenjskimi težavami.  

 

Socialni in kulturni dejavniki za nastanek odvisnosti od drog vključujejo 

vplive socialnega okolja ter biološke in psihološke dejavnike odvisnosti od drog. 

Socialno kulturni dejavniki vključujejo okolje, kot so družina, vrstniki, šola, 

skupnost in družba, pa tudi socialno-ekonomski položaj in kakovost življenja 

(NIDA, 2012). Razvojno-sociološka paradigma navaja, da se razlogi za 

škodljivo uporabo drog skozi razvoj družbe spreminjajo (Ule, 1998; Ule, Rener, 

Mencin Čeplak in Tivadar, 2000), zato se razloge za uporabo drog spremlja v 

različnih situacijskih kontekstih, z vidika okolja in družbe, kot so okoliščine 

uporabe drog, lokalne norme, populacijska skupina in drugo (Kuntsche, Knibbe, 

Gmel in Engels, 2005, str. 842). Tako gre za vplive različnih dejavnikov in 

posebnosti družine (npr. kakovost starševstva), ki so vpleteni v različne vplive 

socialno-kulturne družbe. Droge pri mladih so bile pomembno vpete v ideologijo 

in razvoj subkulturnih gibanj (Ule, 1998; Ule, Rener, Mencin Čeplak in Tivadar, 

2000). Družbeni vplivi so povezani tudi z »normami in vrednotami okolja glede 

uporabe drog« (Rus Makovec, 2013, str. 182). Pomemben dejavnik je lahka 

dostopnost do drog v družbi, na primer slovenski socialno-kulturni prostor 

omogoča lažjo dostopnost do drog, uporaba alkohola pa je visoko družbeno 

sprejemljivo dejanje, kar vpliva na razvoj odvisnosti od drog.  

 

Omenjene raziskave, ki ugotavljajo motive za uporabo drog ter vzroke za 

nastanek odvisnosti od drog, ne podajo preprostega odgovora na etiologijo 

uporabe drog oz. nastanka odvisnosti od drog. Prikazujejo številne dejavnike, 

torej obstajajo številni razlogi za odločitev, ali bo oseba uporabila drogo ali ne. 

Obstajajo pa tudi številni vzroki za nastanek odvisnosti od drog. Menimo, da so 

vzroki za uporabo drog in nastanek odvisnosti večplastno prepleteni. Motivi za 

uporabo drog namreč niso pri vseh enako izraženi, saj pogosto gre za splet 

različnih okoliščin, dejavnikov, odnosov do uporabe drog, povodov in 
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sposobnosti samokontrole pri uporabi drog ter psihološke odpornosti 

posameznika. Tudi Auer (2001, 2002) meni, da so vzroki uporabe drog 

večplastni in zajemajo način življenja, družino, vzgojo in celotno družbo, 

nemalokrat pa se prenašajo iz generacije v generacijo. Spooner, Hall in 

Lynskey (2001) navajajo različne razloge za uporabo drog in škodljivo uporabo 

oz. odvisnost od drog glede na odnos do drog. Eksperimentiranje in občasna 

uporaba drog je običajno povezana s socialnim stikom in socialnimi dejavniki, 

medtem ko je škodljiva uporaba in odvisnost od drog povezana z biološkimi in 

psihološkimi dejavniki. Torej je etiologijo uporabe drog oz. odvisnosti od drog 

smiselno opisovati s sistemskim pristopom. Kljub številnim dejavnikom, ki lahko 

vplivajo na pojav škodljive uporabe drog pri posamezniku, pa ni nujno, da 

privedejo do odvisnosti od drog. Vsi ljudje namreč niso enako občutljivi glede 

razvoja odvisnosti. Znano je, da ob uporabi drog le manjši delež ljudi postane 

odvisnih od njih. Nekatere raziskave (Sokol-Katz, Dunham in Zimmerman, 

1997; Bjarnarson idr., 2003; Rüütel idr., 2014) o škodljivi uporabi drog gredo v 

smer ugotavljanja povezav odnosov med tveganimi oblikami uporabe drog pri 

mladih in družinsko strukturo ter izpostavljenim vzorcem škodljive uporabe drog 

v družini. Starši predstavljajo pomemben model družbenih norm uporabe drog 

in imajo preko svojega odnosa do uporabe drog in vzgleda vzorca uporabe drog 

moč vplivanja na uporabo drog pri mladih. Uporaba drog ni samo posledica 

družinskih težav ali motenega čustvenega razvoja, ampak je tudi mehanizem 

spoprijemanja, ki je povezan z opazovanjem modela o odnosu in vzorcem 

uporabe drog (Rüütel idr., 2014). Tako lahko uporabo drog gledamo kot 

družbeno naučeno vedenje. Čeprav biološki dejavniki (npr. genetika) 

argumentirajo vlogo pri nastanku odvisnosti od drog, ima okolje (socialno 

učenje) pomembnejšo pri ustvarjanju vzorcev vedenj uporabe drog pri mladih. 

Uporabo drog v družbi lahko razumemo tudi kot tvegano obliko vedenja. Teoriji 

socializacije in socialne ekologije predpostavljata, da se lahko pri posameznikih, 

kjer so družinske vezi šibke in kjer so socialna razmerja slaba, napoveduje 

večja verjetnost tveganega vedenja. Uporabo drog poimenujeta kot eno od 

najbolj tveganih oblik vedenja, ki izpostavljena povečani verjetnosti za 

zdravstvene težave (Stergar, Scagnetti in Pucelj, 2006). 
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2  Koncept varovalnih dejavnikov in dejavnikov 
tveganja 
 
Pogosto se vprašamo, zakaj so nekateri ljudje v družbi uspešnejši od drugih in 

zakaj imajo nekateri otroci v šoli kljub podobni inteligentnosti boljše rezultate. 

Kako je mogoče, da nekateri posamezniki, ki izhajajo iz družin, kjer so doživeli 

polno travm in stisk, kažejo malo ali so brez znakov psihosocialnih težav, 

medtem ko imajo drugi, ki so imeli podobne izkušnje v družinah, hude 

psihosocialne stiske? Zakaj ljudje v družbi s podobnimi bivalnimi pogoji niso 

enako zdravi kot drugi in navsezadnje, zakaj kljub podobni dostopnosti drog 

nekateri posamezniki uporabljajo drogo in drugi ne? Kateri dejavniki povzročajo 

nastanek takšnih razhajanj, ali imajo nekateri ljudje prirojeno 'nepremagljivost', 

oz. psihično odpornost na težave? 

 

Ugotovljeno je bilo (Tomori, Strgar, Pinter, Rus Makovec in Stikovič, 1998; 

Sande, 2004; Couty idr., 2006a, 2006b; Barnes, Mitic, Leadbeater in Dhami, 

2009; Ramovš in Ramovš, 2011; Koprivnikar, 2011; Stone, Becker, Huber in 

Catalano, 2012), da obstajajo med seboj različno prepleteni vzroki za ranljivost 

posameznikov v družbi. Odgovor na vprašanje, zakaj imajo nekateri ljudje 

pogosteje težave na področju psihosocialnega zdravja, so poskušali opredeliti 

različni strokovnjaki z več različnih vidikov. Raziskave, ki segajo v sedemdeseta 

leta prejšnjega stoletja, so pokazale številne povezave med posebnimi 

socialnimi pogoji, osebnimi lastnostmi in izkušnjami ter prepletenost le-teh, ki 

vodijo v nezdrav življenjski slog. Raziskave so opredelile te vplive kot dejavnike 

tveganja in varovalne dejavnike (Hawkins, Catalano in Miller, 1992) ter psihično 

odpornost (Dillon idr., 2007; Davis in Spillman, 2011).  

 

S pojmom dejavniki tveganja opredeljujemo vse dejavnike posameznika ali 

razmere v družini, šoli ali skupnosti, ki lahko povečajo verjetnost tveganih oblik 

vedenja; dejavnik je tako lahko povezan z večjo verjetnostjo tveganega 

vedenja, ki ima lahko negativne in škodljive posledice za posameznika 

(Spooner, Hall in Lynskey 2001). Več kot je dejavnikov tveganja v obdobju 

otroštva oz. mladostništva, večja je verjetnost težav v obdobju mladostništva oz. 
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zgodnjega odraslega obdobja (Alaska Division of Behavioral Health, 2011). Če 

pri posamezniku prepoznamo dejavnik tveganja, lahko z večjo verjetnostjo 

napovedujemo možnost ogrožanja njegovega zdravega razvoja ter razvijamo 

intervencije za zmanjševanje le-teh.  

 

S pojmom varovalni dejavniki pa označujemo lastnosti posameznika ali 

razmere v družini, šoli ali skupnosti, ki pomagajo, da se posameznik uspešno 

sooča z življenjskimi izzivi. Gre za vsak dejavnik, ki statistično gledano 

zmanjšuje vpliv tveganega vedenja in pomaga posamezniku, da ne opravlja 

potencialno škodljivega vedenja in/ali spodbuja alternativne poti (Spooner, Hall 

in Lynskey, 2001). Varovalni dejavnik napoveduje višjo verjetnost pozitivnega 

izida življenjskih izzivov (Maggs, Schulenberg, 2006, v Ramovš in Ramovš, 

2011) in je nasproten dejavniku tveganja kot »zaščita« pred možnostjo pojava 

tveganega vedenja. Varovalni dejavniki so ključnega pomena za zdrav razvoj 

posameznika, gradijo prožnost posameznika in njegove življenjske spretnosti 

(Alaska Division of Behavioral Health, 2011; Davis in Spillman, 2011).  

 

Izraz 'varovalni dejavnik' se je tekom let pogosto izmenično uporabljal z izrazom 

'psihična odpornost', ki pomeni »proces, zmožnost oz. rezultat uspešne 

prilagoditve navkljub težkim ali ogrožajočim okoliščinam« (Masten, Best in 

Garmezy, 1990, v Kisarday, 2012, str. 4). Pojem psihične odpornosti je 

večslojno interakcijsko in sistemsko opredeljen (Haris in Smock, 2011) in 

pomeni dinamičen proces, kjer se posameznik kljub težavam uspešno prilagaja. 

Benard (1991) se je že v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja v 

raziskavah manj osredotočal na dejavnike tveganja. Ugotavljal je (prav tam), da 

se je pomembneje osredotočati na varovalne dejavnike, ki lahko mladim 

pomagajo razviti »prožnost in prilagodljivost«, imenoval jo je rezilientnost. 
Psihično odpornost je opredelil (prav tam) kot zmožnost psihične prožnosti 

posameznika. Opredelil je (prav tam) štiri glavna področja, na katere delujejo 

varovalni dejavniki, in sicer posameznik, družina, šola in skupnost. Osebni 

varovalni dejavniki pri mladostnikih vključujejo socialne kompetence, spretnosti 

reševanja problemov, samostojnost in občutek smiselnosti. Družinski varovalni 

dejavniki so skrb in podpora, ki jo mladostniki prejemajo v družini. Varovalni 

dejavniki šole in skupnosti pa vključujejo spodbujanje socialnega prispevka in 
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sodelovanja v družbi ter visoka pričakovanja. Benard (prav tam) je menil, da se 

psihično odporna oseba odgovorno odloča o uporabi drog.  

 

Gre torej za posameznika, ki se uspešno sooča in obvladuje svoje težave ter je 

manj verjetno, da živi nezdrav življenjski slog oz. se tvegano vede. Psihično 

odporen posameznik ima zdrava pričakovanja do sebe in drugih, občutek 

optimizma (je ciljno usmerjen, ima izobraževalne ambicije in vero v svetlo 

prihodnost), ima notranji lokus kontrole (zmore obvladovati svoje impulze), 

dobro razvite socialne kompetence (odzivnost, kulturno fleksibilnost, empatijo, 

skrb, komunikacijske spretnosti in smisel za humor, prosocialno vedenje), ima 

razvite spretnosti za reševanje problemov (načrtuje, išče pomoč, išče 

alternativne rešitve za kognitivne in socialne probleme, ima abstraktno, kritično 

in ustvarjalno mišljenje), avtonomijo (občutek identitete, samozavest in 

zaupanje v lastno samoučinkovitost, prilagodljivost, se zmore umakniti od 

negativnih sporočil in pogojev, deluje neodvisno in izvaja določen nadzor nad 

lastnim okoljem) in je samodiscipliniran (Bernard, 1991; Rutter, 2000; Newman, 

2002; Masten, 2010; O’Dougherty Wright, Masten in Narayan, 2013).  

 

Tudi Shene (1999) se je v svoji raziskavi osredotočal na psihično odpornost, ki 

pa jo je opredelil kot uravnoteženje varovalnih dejavnikov in dejavnikov 

tveganja. Predlagal je postopno krepitev osebne moči posameznikov, ki bo 

omogočala uspešno odzivanje na življenjske izzive okolja. Ker pa se ravnotežje 

dejavnikov v različnih obdobjih življenja spreminja, se spreminja tudi prisotnost 

varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja (Global Youth Network, 2002, v 

United Nations, 2003). Ljudje, ki so bolj socialno prilagodljivi in prožni, se bodo 

ob spremembah z večjo verjetnostjo lažje soočali s socialnim pritiskom (npr. 

pritisk vrstnikov za uporabo droge) (Department of Human Services, 1998, v 

United Nations, 2003).  

 

Davis (1999) je ob pregledu literature o psihični odpornosti oblikoval skupne 

značilnosti psihično odpornih posameznikov s fizičnimi, socialnimi, kognitivnimi, 

čustvenimi in moralnimi kompetencami. Predlagal je cilje, ki naj bi jih dosegli 

preventivni programi, ki stremijo k preprečevanju škodljive uporabe drog. Menil 
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je, da so v preventivnih programih pomembne intervencije, ki pri rizičnih 

posameznikih povečujejo in razvijajo varovalne dejavnike in psihično odpornost.  

 

Delež raziskav o psihični odpornosti kot prožnosti in prilagodljivosti 

posameznika se v zadnjih desetih letih povečuje. Ugotovitve kažejo na pomen 

razvijanja prožnosti in odpornosti ter življenjskih spretnosti kot oblike 

preventivnega dela na področju drog (Spooner, Hall in Lynskey, 2001, 

Meichenbraumu, 2006, v Kiswarday, 2012, Davis in Spillman, 2011).  

 

V slovenskem prostoru je malo raziskav o psihični odpornosti. Paradigmo 

psihične odpornosti je z vidika duševnega zdravja v slovenski prostor uvedla A. 

Mikuš Kos (1998, 2001), z vidika šolskega sistema pa L. Magajna (2008), M. 

Kavkler (2010) in V. Kiswarday (2012). A. Mikuš Kos (2001) in L. Magajna 

(2008) opozarjata na razlike v zmožnostih prilagajanja na težave. Nekateri ljudje 

se kljub težavam uspešno spoprijemajo z omejitvami posebnih potreb, medtem 

ko imajo drugi izrazite težave (Magajna, 2008). L. Magajna (prav tam) omenja 

tuje raziskave o ljudeh s specifičnimi učnimi težavami, ki so kljub svojim 

primanjkljajem učno uspešni (Mettzer idr., 2004, v Magajna, 2008; Higgins in 

Goldberg, 2005, v Magajna, 2008) in novejše raziskave o varovalnih dejavnikih 

in dejavnikih tveganja, ki kažejo na nove možnosti pomoči krepitve psihične 

odpornosti in prožnosti (Turkapsa in Weisel, 2004, v Magajna, 2008; Stone, 

2004 v Magajna 2008). L. Magajna (prav tam) pravi, da so ugotovitve 

omenjenih raziskav pripeljale do spremembe paradigme, kjer se osredotoča na 

vire moči posameznika, model dejavnikov tveganj ter psihične odpornosti. 

Model psihične odpornosti tako poudarja močna področja in uspešnost 

posameznika (Margalit, 2004, v Magajna, 2008; Meltzer, 2004, v Magajna, 

2008). M. Kavkler (2010) v razpravi o izobraževalni uspešnosti učencev s 

specifičnimi učnimi težavami poudarja preventivno dejavnost v smislu promocije 

zdravja in zdravega življenjskega sloga. Meni (prav tam), da ljudje s specifičnimi 

učnimi težavami potrebujejo pomoč zaradi konstantnega stresa ob učni 

neuspešnosti. Opozarja, da so nekatere zdravstvene težave posledica 

neuspešnega spoprijemanja posameznika z učno neuspešnostjo. Tako je 

promocija zdravja element, s katerim vplivamo na razvijanje psihične odpornosti 

pri posamezniku. Več o preventivni na področju drog bomo razpravljali v 
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nadaljevanju. V nadaljevanju poglavja pa bomo pisali o dejavnikih tveganja in 

varovalnih dejavnikih na področju uporabe drog.  

 

2.1  Študije dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov na 
področju  uporabe drog 

 

V tem poglavju bomo predstavili nekatera teoretična izhodišča, ki pojasnjujejo 

dejavnike za uporabo in škodljivo uporabo drog. Opisali bomo dejavnike 

tveganja in varovalne dejavnike, povezane z uporabo drog. Dejavnike tveganja 

in varovalne dejavnike je težko pojasniti enostransko, saj delujejo dinamično, 

njihovo delovanje pa je glede na čas in kontekst pojavljanja različno, prav tako 

je zelo subjektivno pogojen njihov vpliv (Kiswarday, 2012). Ugotovljeno je, da 

lahko neki dejavnik zelo vpliva na določenega posameznika, na druge pa ne 

(Maggs in Schulenberg, 2006, v Ramovš in Ramoš, 2011). Dejavniki tveganja in 

varovalni dejavniki so navzoči pri vsakem posamezniku in izvirajo tako iz 

posameznika kot iz okolja (Cove idr., 2005, v Kiswarday, 2012).  

 

Ob pregledu literature smo ugotovili, da so se presečne in longitudinalne študije 

o varovalnih dejavnikih in dejavnikih tveganja uporabe drog v zadnjih tridesetih 

letih (McAlister, Krosnick in Milburn, 1984, v Couty, Greene in Rachal, 2001; 

Newcomb in Felix-Ortiz, 1992; Hawkins, Catalano in Miller, 1992; Arteaga, 

Chen in Reynolds, 2010; Davis in Spillman, 2011; Stone, Becker, Huber in 

Catalano, 2012) osredinjale tako na raziskovanje dejavnikov tveganja in 

varovalnih dejavnikov kot tudi na raziskovanje varovalnih dejavnikov in psihične 

odpornosti. Dejavniki tveganja, opisani v tem poglavju, so številni in različni, 

vendar je treba poudariti, da sami po sebi še niso razlog za razvoj odvisnosti. 

Obstajajo različni razlogi za škodljivo uporabo drog in razvoj odvisnosti od drog 

(opisali smo jih v prejšnjem poglavju). Na pojav uporabe in odvisnosti od drog je 

smiselno gledati individualno, multidisciplinarno in sistemsko. Na odločitev za 

uporabo in škodljivo uporabo drog namreč vplivajo različni dejavniki; gre za 

prepletenost biopsiholoških dejavnikov posameznika, družinskih in socialnih 

dejavnikov v interakciji z varovalnimi dejavniki in dejavniki tveganja (Ivandić 

Zimić in Jukić, 2012). Pri dejavnikih tveganja gre tudi za pojav, ki lahko 
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spodbudi uporabo drog ali se stopnjuje iz manj tvegane uporabe drog v 

škodljivo uporabo drog (Ramovš in Ramovš, 2011) ter odvisnost. Raziskave 

tudi ugotavljajo, da večje kot je število različnih dejavnikov tveganja, večja je 

verjetnost, da bo oseba posegla po alkoholu, tobaku ali drugih drogah in s tem 

več neželenih rezultatov na področju razvoja, zdravja, vedenja in izobraževanja 

(Dryfoos, 1990; Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012). Novejše raziskave o 

varovalnih dejavnikih pred uporabo drog, ki se nanašajo na psihično odpornost, 

pa optimistično ugotavljajo, da imata pri odločanju o uporabi drog pomembno 

vlogo odpornost in prožnost posameznika, ki se na podlagi svojih stališč in 

prepričanj odloči, da kljub svojemu težkemu življenjskemu položaju ne bo 

uporabil droge (Dillon idr., 2007; Davis in Spillman, 2011).  

 

Teoretična izhodišča, ki pojasnjujejo dejavnike tveganj in varovalne dejavnike, 

lahko najdemo v različnih raziskavah, kot so na primer teorija socialnega učenja 

(Bandura, 1977), model socialnega stresa (Rhodes in Jason, 1990), teorija 

problematičnega vedenja (Jessor in Jessor, 1977; Jessor, 1987; Jessor, 1998), 

teorija psihosocialnega razvoja (Erikson, 1963), teorije vseživljenjskega razvoja 

(Sugerman, 1986), ekološka teorija (Bronfenbrenner, 1979) in druge. 

 

Nekatera teoretična izhodišča je v raziskavi o dejavnikih tveganj in varovalnih 

dejavnikih pred uporabo drog pri mladih opisal že Sande (2004), zato bomo 

opisali le model socialnega stresa in teorijo problematičnega vedenja.  

  

(1) Zgodnje raziskave dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov so 

izhajale iz ugotavljanja vpliva stresa na posameznika. Rhodes in Jason 

(1990) sta tako razvila model socialnega stresa, ki pri oblikovanju 

preventivnih programov pred uporabo drog za mladostnike sistemsko 

prikazuje uravnoteženje dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov.  

 

V proučevani model sta vključila individualne, družinske in družbene 

dejavnike, kot so na primer stres, dejavnike družine, socialne 

kompetence, asertivnost, samozavest in odločnost, kontrole impulzov, 

dejavnike socialne mreže, značilnosti in vire skupnosti/šole, družbeni 

stres in socialno ekonomske značilnosti ter odnos do drog. Z modelom 
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socialnega stresa sta predpostavila, da lahko mladostniki uporabijo drogo 

kot sredstvo za soočanje z različnimi stresorji in negativnimi vplivi, ki 

lahko nastanejo znotraj družine, vrstniške skupine, šole ali soseske. Z 

modelom sta tako pojasnila nekatere vzroke za uporabo drog med 

mladimi. Po modelu je verjetnost uporabe drog pri mladostnikih odvisna 

od stopnje in obsega stresa, ki se lahko izravna s stresnimi moderatorji. 

Vsaka komponenta v socialno-stresnem modelu ima lahko pozitivne in 

negativne vidike, ki delujejo kot varovalni dejavniki ali kot dejavniki 

tveganja, na podlagi česar se lahko oblikujejo preventivni programi. 

 

Bolj psihično odporni mladostniki bodo kot sredstvo soočanja s stresom 

manj verjetno uporabili drogo. Dejavniki tveganja se zmanjšajo, če imajo 

mladostniki razvite ustrezne socialne kompetence za obvladovanje 

stresorjev, če so vključeni v prosocialne skupine ter imajo dobro socialno 

mrežo in vire moči, da se uprejo pritiskom vrstnikov k uporabi drog. 

Ugotovila sta (prav tam), da na odločitev za uporabo drog zelo vplivajo 

viri v skupnosti, pozitiven vzor in priložnosti posameznika. Prav tako sta 

ugotovila, da dober odnos v družini vpliva na razvoj pozitivnih 

prosocialnih odnosov, samozavesti in znanja uveljavljanja prosocialnih 

vrednot v družbi (npr. posameznik se zmore upreti pritiskom v družbi). 

Skrben starš ali učitelj lahko pripomore k razvoju primernih socialnih 

kompetenc, kar olajša razvoj psihične odpornosti. Takšni posamezniki 

lahko zaznavajo težave kot manj nevarne in si razlagajo stresno situacijo 

kot izziv, zato učinkoviteje obvladujejo stres. O pomembnosti vpliva 

interpretacije stresa na način spoprijemanja s stresom sta v teoriji 

spoprijemanja (ang. 'coping') govorila tudi Lazarus in S. Folkman (1984). 

Menila sta (prav tam), da na sposobnost izbire virov in strategij 

spoprijemanja vpliva način interpretacije stresa.  

 

Rhodes in Jason (1990) sta na podlagi izsledkov raziskav med varovalne 

dejavnike vključila prisotnost dobrih odnosov s starši, navezanost na 

družino in sosesko, visoko stopnjo podpore in pomoči ob stresu, osebne 

spretnosti in vire moči, ki vplivajo na psihično odpornost posameznika. 
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Avtorja (prav tam) sta menila, da je uporaba drog v namen zmanjševanja 

stresa lahko posledica pomanjkanja podpore v družini, pomanjkanja 

ponosa na svojo družino, težav z vrstniki in šolo ali pomanjkanja 

družinskih in družbenih virov. Uporaba drog pod takšnimi pogoji ublaži 

nastali stres pri posamezniku, zmanjša tesnobo in depresivnost. 

Dejavnike tveganja za uporabo drog sta tako našla predvsem v družini 

(neskrbni in nekonsistentni starši), pa tudi v posamezniku, če zunanji 

pritiski presegajo zmožnosti posameznika, da se učinkovito spoprime s 

stresom in v okolju, če šola ali skupnost ponuja premalo sredstev in 

modelov za uspehe. Tvegana vedenja sta označila kot nevarne strategije 

za spoprijemanje s stresi. Slabi odnosi in konflikti v družini, pomanjkanje 

družinske podpore in spodbude, veliko družinskih težav, revščina v 

družini in soseski so pomembni dejavniki stresa pri posamezniku, kar je 

zelo povezano z višjo stopnjo uporabe drog (prav tam).  

 

Model tako prikaže vzrok za škodljivo uporabo in odvisnost od drog. 

Avtorja raziskave (prav tam) sta predpostavila, da lahko začetni poskusi 

uporabe drog (eksperimentiranje) vodijo k njihovi redni uporabi, kjer pa 

obstaja možnost povečanja namesto zmanjšanja stresa. Uporaba drog v 

zgodnjem obdobju mladostništva pa lahko pripelje do osebnih in učnih 

težav, kar ustvarja še povišano raven stresa. Posledično lahko pride do 

škodljive uporabe drog in odvisnosti. Mladostniki, ki se uspešno soočajo 

s stresom ali pa imajo dobro oblikovano socialno mrežo, imajo občutek 

pristojnosti in vire moči, se učinkoviteje uprejo pritiskom, kar vodi do 

manjše verjetnosti, da bodo uporabljali drogo v obdobju otroštva in 

zgodnjega mladostništva.  

 

Svetovna zdravstvena organizacija je na podlagi socialnega modela 

stresa z uravnoteženimi dejavniki uporabe drog dopolnila preventivne 

programe, tako da je vključila varovalne dejavnike drog, osebno 

odgovornost posameznika do uporabe drog ter dodala okoljske, socialne 

in kulturne varovalne dejavnike ter dejavnike tveganja. Spremenjeni 

socialni stresni model je omogočil boljše razumevanje občutljivosti 
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(ranljivosti) za tvegana vedenja posameznika. Model vključuje šest 

komponent, ki vplivajo na ranljivost posameznika: 

 Stres: pomembni življenjski dogodki, dolgotrajne življenjske 

obremenitve, vsakodnevne življenjske težave, življenjski prehodi, 

mladostniške razvojne spremembe ter drugo. 

 Normalizacija uporabe drog: legalizacija in pravni pregoni, 

razpoložljivost, dosegljivost in cena drog, promocija ter medijsko 

oglaševanje in kulturna vloga droge (namen, način, čas in prostor 

uporabe drog). 

 Izkušnje z uporabo drog: odvisne so od posameznika, ki uporablja 

droge, same droge in priložnosti njene uporabe. 

 Navezave (ang. 'attachments'): pozitivna navezanost ali osebna 

povezanost z ljudmi in ustanovami, zmožnost uspešnega vključevanja 

in povezovanja posameznika s soljudmi. 

 Spretnosti: fizične spretnosti in zmogljivosti, ki ljudem pomagajo 

uspeti v življenju, strategije za preživetje (strategije spoprijemanja), 

vključno z osebnimi, vedenjskimi in socialnimi spretnostmi, ki 

pomagajo posamezniku obvladovati stres. 

 Viri (resursi): notranji viri, kot so pripravljenost trdo delati, okoljski 

viri, kot so šola, finance in ljudje, ki skrbijo za posameznika 

(Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2000, v 

United Nations, 2003). 

 

Tudi novejše raziskave o vplivu stresnih dogodkov na uporabo drog 

(Windle idr., 2005, v Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012; Hussong in 

Chassin, 2004, v Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012; Steinhausen 

idr., 2008, v Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012) ugotavljajo, da 

lahko tisti, ki so doživeli večje število stresnih dogodkov v obdobju 

mladostništva in zgodnjem odraslem obdobju, z večjo verjetnostjo 

uporabljajo droge kot tisti, ki stresnih dogodkov niso imeli. Odnos med 

socialnim stresom in uporabo drog je bil raziskan tudi na odrasli 

populaciji (Boardman, Finch, Ellison, Williams in Jackson, 2001). 
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Ugotovljena je bila velika povezanost med negativnimi vplivi soseske, 

stresom in uporabo drog. 

 

Kritike socialnega modela stresa pa poudarjajo, da obstaja mnogo 

dejavnikov, ki med seboj niso povezani, tako individualni kot okoljski. 

Pomembno je, da se pri oblikovanju preventivnih programov upoštevajo 

vsi dejavniki posameznika ali skupine, da se vzpostavi ravnovesje 

(Spooner, Hall in Lynskey, 2001).  

 

(2) Konstrukte dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov so razložili tudi 

v študijah teorije problematičnega vedenja, ki jih je opravljal Jessor s 

sodelavci (Jessor, Donovan in Costa, 1991). Raziskave (prav tam) o 

vplivu vedenja posameznika na uporabo drog ugotavljajo, da določena 

tvegana vedenja vplivajo na večjo verjetnost uporabe drog. Teorija 

problematičnega vedenja predpostavlja, da lahko posamezniki 

prevzamejo različne oblike tveganega vedenja, ki bistveno odstopajo od 

pričakovanj in norm družbe. Tvegana vedenja opredelijo kot vedenja 

posameznika, ki so družbeno opredeljena kot problem, kot vir 

zaskrbljenosti družbe ali kot neželene oblike vedenja, ki niso v skladu s 

socialnimi oz. pravnimi normami neke družbe ter lahko oz. ogrožajo 

zdravje in razvoj posameznika. Tvegana vedenja v družbi običajno 

sprožajo odziv neodobravanja. V empiričnih raziskavah teorije 

problematičnega vedenja, ki so bile večinoma narejene na mladostnikih 

(Jessor in Jessor, 1977; Jessor, 1987; Jessor, Van de Bos, Vanderryn, 

Costa in Turbin, 1995), je bilo ugotovljeno, da na tvegana vedenja 

posameznika vpliva rezultat kompleksnih interakcij osebnih in socialnih 

dejavnikov vključno z dejavniki tveganja in varovalnimi dejavniki. 

Tvegano vedenje, na primer škodljiva uporaba drog, je po teoriji 

posledica neustreznega delovanja med posameznikom, njegovim 

zaznavanjem okolja in posameznikovim vedenjem v situacijski težavi. 

Teorija problematičnega vedenja tako temelji na odnosih med tremi 

psihosocialnimi spremenljivkami, to so sistem osebnosti, ki vključuje 

vrednote, osebna prepričanja, pričakovanja, stališča in usmeritve v smeri 

sebe in družbe; zaznavanje oz. dojemanje okoljskega sistema, ki 
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obravnava dojemanje in odnos staršev ter prijateljev do vedenja; sistem 
vedenja, ki se nanaša na problematična ravnanja, kot je uporaba 

prepovedanih drog kot tudi prosocialna vedenja in zdrav življenjski slog. 

Vsak sistem deluje kot 'pobudnik oz. nadzornik' nad sodelovanjem pri 

tveganih vedenjih. Nagnjenost k tveganemu vedenju se določa z 

ravnovesjem med pobudo in nadzorom vedenj vseh treh sistemov. 

Teorija problematičnega vedenja tako pojasnjuje, da so tvegana 

vedenja, kot so na primer uporaba drog, škodljiva uporaba drog, 

agresivnost, prestopništvo idr. produkt povezovanja med dejavniki 

tveganja in 'blažilnimi oz. odbijajočimi' učinki varovalnih dejavnikov, ki 

lahko imajo vpliv na pojav tveganih vedenj. Model problematičnega 

vedenja določa, da dejavniki tveganja povečajo verjetnost pojava oz. 

udeležbe v tveganih vedenjih, razširijo možnosti sodelovanja v tveganih 

vedenjih ali povečajo verjetnost osebne občutljivosti oz. ranljivosti za 

tvegana vedenja (Jessor, 1991). Model pozitivnih socialnih (prosocialnih) 

vedenj pa zagotavlja, da varovalni dejavniki zmanjšujejo verjetnost 

udeležbe v tveganih vedenjih s pomočjo osebnega ali socialnega 

nadzora ali s spodbujanjem socialnega okolja. Dejavniki tveganja in 

varovalni dejavniki so prisotni v osebnih in družbenih sistemih (Jessor, 

Turbin in Costa, 2003), zato empirične raziskave teorije problematičnega 

vedenja potrjujejo, da so v življenjskih situacijah tvegana vedenja, 

dejavniki tveganja in varovalni dejavniki povezani med seboj in imajo 

skupni učinek; več kot je dejavnikov tveganja in manj kot je varovalnih 

dejavnikov, večja je verjetnost udeležbe posameznika v tveganem 

vedenju in obratno (Jessor, Van de Bos, Vanderryn, Costa in Turbin, 

1995). 

 

Jessor (1998, v United Nations, 2003) je na podlagi modela 

problematičnega vedenja razvil konceptualni model dejavnikov 
tveganja in varovalnih dejavnikov za tvegana vedenja mladostnikov. V 

model je vključil medsebojno povezanost bioloških/genetskih dejavnikov, 

socialnih družbenih dejavnikov ter osebne in vedenjske dejavnike. Jessor 

(prav tam) je med dejavnike tveganja uvrstil uporabo drog v družini, 

revščino, težave v socialni integraciji, nizek učni uspeh v šoli idr. Kot 
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varovalne dejavnike je opredelil visoke intelektualne sposobnosti, 

kakovost šole, prosocialno vedenje, potrditve pri doseganju uspehov, 

visoko vrednotenje zdravja idr.  

 

Jessor (1998, v United Nations, 2003) je menil, da medsebojna razmerja 

dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov vplivajo na rizična vedenja 

mladostnikov, kot je na primer uporaba drog. Raziskave o tveganih 

vedenjih mladostnikov (Spooner, Hall in Lynskey, 2001) ugotavljajo, da 

so rizična vedenja povezana z zdravjem in življenjskim slogom 

posameznika. Tvegano vedenje, povezano z uporabo drog, lahko 

privede do težav ali bolezni, šolskega neuspeha in težav pri pridobivanju 

zaposlitve.  

 

Novejše raziskave so bile narejene na različnih etičnih skupinah mladih, ki 

potrjujejo uporabnost teorije problematičnega vedenja (Schwinn, Schinke in 

Trent, 2010; Lombe, Yu, Nebbitt in Earl, 2011). Empirične ugotovitve modela 

problematičnega vedenja so potrdile napovedovalce tveganega vedenja 

uporabe alkohola. Pomembni napovedovalci uporabe alkohola so depresivnost, 

prestopništvo in pripadnost prestopniškim skupinam (Lombe, Yu, Nebbitt in 

Earl, 2011).  

 

Slovenska raziskava o dejavnikih tveganja in varovalnih dejavnikih ugotavlja 

podobno – tvegano vedenje posameznika spodbudijo biološki, psihološki in 

socialni dejavniki posameznika ter družbeno-kulturni dejavniki, to so tisti, ki 

govorijo o tveganjih, njihovih razsežnostih ter povezanosti posameznika in 

socialnega okolja, v katerem živi in odrašča (Sande, 2004). Pomembno je 

vedeti, da so tvegana vedenja v obdobju mladostništva razmeroma pogost in 

običajen pojav, ki nastane kot posledica naglih telesnih in duševnih sprememb, 

v družbenem smislu pa kot posledica preizkušanja različnih možnosti za 

individualno oblikovanje lastnega sveta in življenja (Ule, 1996). Uporaba drog je 

samo ena od oblik tveganega vedenja, preko katere mladostnik išče 

razumevanje in odobravanje v družbi vrstnikov (Tomori, Strgar, Pinter, Rus 

Makovec in Stikovič, 1998) ter lahko v kasnejšem starostnem obdobju izzveni. 
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Na podlagi različnih teoretičnih izhodišč in metodoloških pristopov študij 

varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganj za uporabo drog so avtorji (Simcha-

Fagan in Davies, 1986, v Couty, Greene in Rachal, 2001; Hawkins, Catalano in 

Miller, 1992; Kandel, Newcomb in Felix-Ortiz, 1992, v Couty, Greene in Rachal, 

2001; Beyers, Toumnourou, Catalano, Arthur in Hawkins, 2004), predvsem na 

vzorcih mladih ugotavljali številne med seboj odvisne dejavnike, ki povečujejo 

ali zmanjšujejo verjetnost uporabe drog. Tako različne sociološke in 

multikulturne raziskave kažejo, da so lahko različni psihološki, socialni in 

vedenjski dejavniki posameznika 'zaščitniki' njegovega zdravega razvoja in 

zagotavljajo boljše možnosti, da bi posamezniki živeli brez drog (World Health 

Organization, 2002; Au in Donaldson, 2000; Sandhu in Malik, 2001; Loxley idr., 

2004). Pri tem pa moramo upoštevati, da lahko v življenju obstajajo različna 

obdobja občutljivosti za tvegana vedenja (Ramovš in Ramovš, 2011; Loxley idr., 

2004; Beyers, Toumnourou, Catalano, Arthur in Hawkins, 2004). 

 

Hawkins, Catalano in Miller (1992) so s pregledom literature in raziskav 

identificirali ključne dejavnike tveganja med mladimi, povezane z uporabo 

alkohola, tobaka in drugih drog. Imenovali so jih 'kontekstualni dejavniki' ter 

'osebni in interosebni dejavniki'. Kontekstualni dejavniki tveganja so povezani 

s kulturo in socialno strukturo družbe. Vključujejo družbena pravila, norme glede 

uporabe drog, razpoložljivost drog, ekonomsko prikrajšanost in neorganiziranost 

soseske. V individualne in interosebne dejavnike tveganja pa so vključili fizične 

dejavnike, kot so biokemični in genetski dejavniki, uporaba drog v družini, 

družinski konflikti, način delovanja in vodenja družine, slabe družinske vezi, 

zgodnje dolgotrajne težave z vedenjem, šolski neuspeh, slaba predanost šoli, 

zgodnja vrstniška zavrnitev, druženje z vrstniki, ki uporabljajo drogo, odtujitev in 

uporništvo, pozitivno stališče do uporabe drog, zgodnji začetek uporabe drog. 

A. Stone, L. Becker, A. Huber in Catalano (2012) so podobno identificirali 

dejavnike tveganja, ki kažejo verjetnost uporabe drog (stalni ali nespreminjajoči 

dejavniki tveganja, kontekstualni dejavniki tveganja in  osebni ter interosebni 

dejavniki tveganja in varovalni dejavniki). Hawkins, Catalano in Miller (1992) so 

menili, da je vsak dejavnik skladen z modelom socialnega razvoja, ki 

poudarja vlogo vezi s prosocialno družino, šolo, cerkvijo in vrstniki kot dejavniki, 

ki zmanjšujejo verjetnost uporabe drog. Avtorji (prav tam) so identificirali štiri 
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oblike socialnih vezi, ki kažejo nasprotno povezanost z uporabo drog: dobra 

navezanost na starše, predanost šoli, sodelovanje v cerkvenih dejavnostih, 

prepričanje v splošna pričakovanja, norme in socialne vrednote. Ti varovalni 

dejavniki in dejavniki tveganja odkrivajo multiple ravni, ki vključujejo 

posameznika, družino, vrstniške skupine, šolo in družbo (Simcha-Fagan in 

Davies, 1986, v Couty, Greene in Rachal, 2001; Hawkins, Catalano in Miller, 

1992; Kandel, Newcomb in Felix-Ortiz, 1992, v Couty, Greene in Rachal, 2001). 

Varovalni dejavniki so v podobni funkciji kot dejavniki tveganja in obstajajo na 

multiplih področjih; več kot je varovalnih dejavnikov pri posamezniku, manjša 

je verjetnost uporabe drog (Couty, Greene in Rachal, 2001; Loxley idr., 2004; 

Couty idr., 2006a; Cleveland, Feinberg, Bontempo in Greenberg, 2008). 

Podobna dognanja o dejavnikih tveganja so ugotovili v multivzročnih študijah 

uporabe alkohola, tobaka in ostalih drog (McAlister, Krosnick in Milburn, 1984, v 

Couty, Greene in Rachal, 2001; Newcomb in Felix-Ortiz, 1992, Kandel idr., 

1986, v Couty, Greene in Rachal, 2001; Newcomb in Bentler, 1987, v Couty, 

Greene in Rachal, 2001; Bailey, Flewelling in Rachal, 1992, v Couty, Greene in 

Rachal, 2001; Castro, Maddahian, Newcomb in Felix-Ortiz, 1992, v Couty, 

Greene in Rachal, 2001, Beyers, Toumbourou, Catalano, Arthur in Hawkins, 

2004; Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012). 

 

V nadaljevanju bomo predstavili različne študije varovalnih dejavnikov in 

dejavnikov tveganja, ki so povezani z uporabo drog. Opisali bomo osebne, 

družinske, vrstniške, šolske in skupnostne dejavnike tveganja ter varovalne 

dejavnike. 

 

Raziskave, osredinjene na varovalne dejavnike, povezane z uporabo drog, 

ki pri mladih ljudeh zmanjšujejo verjetnost uporabe alkohola, tobaka in drugih 

drog (Hawkins, Catalano in Miller, 1992; Newcomb in Felix-Ortiz, 1992; Couty, 

Greene in Rachal, 2001), ugotavljajo, da varovalni dejavniki delujejo preko 

zmanjševanja ali blokade učinkov dejavnikov, ki zmanjšujejo tveganja uporabe 

drog. Med empirično potrjene varovalne dejavnike so uvrstili individualno 

psihično odpornost, dobre družinske odnose, družinsko podporo, 
spretnosti reševanja problemov, dober občutek lastne vrednosti, dobre 
odnose z vrstniki in skrb za zdravje (Kandel idr., 1986, v Couty, Greene in 
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Rachal, 2001; Hawkins, Catalano in Miller, 1992; Newcomp in Felix-Ortiz, 1992, 

Couty, Greene in Rachal, 2001; Davis in Spillman, 2011).  

 

Med dejavnike tveganja, povezane z uporabo drog, pa uvrščajo uporabo 
drog, neustrezen odnos do uporabe drog, samodejni vpliv droge in 
biološke dejavnike (genetska dispozicija) (Babon idr., 2003, v Ramovš in 

Ramovš, 2011; Loxley idr., 2004; Courtney in Polich, 2009, v Stone, Becker, 

Huber in Catalano, 2012; Hill, Shen, Lowers in Locke, 2000, v Stone, Becker, 

Huber in Catalano, 2012; Hill idr., 2009, v Stone, Becker, Huber in Catalano, 

2012), moški spol (Flory, Milich, Lynam, Leukefeld in Clayton, 2003, v Stone, 

Becker, Huber in Catalano, 2012; Jackson, Sher, Gotham in Wood, 2001, v 

Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012; Poikolainen, Tuulio-Henriksson, Aalto-

Setala, Marttunen in Lonnqvist, 2001, v Stone, Becker, Huber in Catalano, 

2012; King in Chassin, 2007, v Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012), 

zgodnjo uporabo drog (Gil idr., 2004, v Stone, Becker, Huber in Catalano, 

2012), slabe odnose in konflikte v družini, odvisnost od drog v družini 
(Chassin idr., 2002, 2004, v Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012; Alati idr., 

2005, v Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012), težave v socialni integraciji, 
uporništvo, hiperaktivnost, impulzivnost (Ferdinand idr., 2001, v Stone, 

Becker, Huber in Catalano, 2012; Jackson, Sher in Schulenberg, 2005, v Stone, 

Becker, Huber in Catalano, 2012; Morojele in Brook, 2001, v Stone, Becker, 

Huber in Catalano, 2012; Bor, McGee, Hayatbakhsh, Dean, in Najman, 2010, v 

Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012; Copeland, Shanahan, Costello in 

Angold, 2009, v Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012; Flory idr., 2003, v 

Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012; Guo idr., 2001, v Stone, Becker, 

Huber in Catalano, 2012; Hamil-Luker, Land in Blau, 2004, v Stone, Becker, 

Huber in Catalano, 2012; Barkley, Fischer, Smallish in Fletcher, 2004, v Stone, 

Becker, Huber in Catalano, 2012), uporabo drog pri vrstnikih (Brooke idr., 

1999, v Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012; Chassin idr., 2002, v Stone, 

Becker, Huber in Catalano, 2012), izostajanje iz šole, šolsko neuspešnost in 
pogosto spreminjanje stalnega prebivališča (Wernar, 2005; Couty, 2006a, 

2006b; Arteaga, Chen in Reynolds, 2010).  
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H. Koprivnikar (2011) je s pregledom literature ugotavljala dejavnike tveganja in 

varovalne dejavnike, povezane z uporabo tobaka, in predstavila, da dejavniki 
sinergistično vplivajo na kajenje mladostnikov. V njem navaja številne 

kompleksne in med seboj povezane socialno-demografske, družbene, 

vedenjske, osebne, biološke in genetske dejavnike. Najpomembnejši 

individualni dejavniki tveganja so starost, spol, genetski vpliv, fiziološki odziv 

na kajenje, mladostništvo, uporaba različnih drog, osebnostne značilnosti, 

dejavniki, povezani s šolo, različne težave in bolezni (npr. pomanjkanje 

pozornosti, hiperaktivnost, tesnobnost, vedenjske in razpoloženjske motnje, 

pričakovanje in zaznavanje koristi kajenja, zloraba v otroštvu, občutki stresa) in 

druge, ki se povezujejo z uporabo tobaka. Med dejavnike tveganja v okolju 

vključuje med drugimi vpliv vrstnikov, vpliv staršev in sorojencev ter vpliv šole in 

nadzor nad tobakom in druge, ki se povezujejo z uporabo tobaka. Navaja, da v 

različnih fazah navajanja na kajenje na osebo vplivajo različni dejavniki in 

njihove kombinacije. Poudarja, da poznamo dejavnike vseh stopenj, ki vplivajo 

na uporabo drog, premalo pa še poznamo njihovo medsebojno delovanje in 

povezanost ter obseg vplivanja na pojav navad uporabe drog. Pomemben 

izsledek kaže, da je večina odraslih kadilcev začela kajenje pred 19. letom 

starosti. V preglednem članku še opozarja, da še vedno premalo vemo o 

varovalnih dejavnikih, ki naj bi bili nosilci preventivnih intervencij v družbi. 

Poudarja krepitev varovalnih dejavnikov, kot so nizka prevalenca kajenja, zdrav 

življenjski slog, telesna dejavnost, dobro duševno zdravje, spodbujanje ustrezne 

samopodobe in asertivnosti, poznavanje tehnik sproščanja, kakovost 

preživljanja prostega časa. Avtorica (prav tam) ugotavlja, da se v Sloveniji 

izvajajo učinkoviti preventivni ukrepi, ki vključujejo varovalne dejavnike na 

področju uporabe tobaka med mladimi, zato se lahko v zadnjih letih med njimi 

kaže trend upada kajenja (Jeriček, Lavlar in Pokrajac, 2006, v Koprivnik, 2011; 

Strgar, 2008, v Koprivnik, 2011; Jeriček, 2008, v Koprivnik, 2011). 

 

Slovenska študija iz leta 1997, ki ugotavlja varovalne dejavnike, govori o vplivu, 

ki zmanjšuje možnost za razvoj različnih težav z uporabo drog, varovalni 

dejavniki pa 'zaustavljajo' ponavljanje škodljive uporabe drog. Varovalni 

dejavniki so dobra samopodoba, čim kasnejše poseganje po drogah, 
pozitivne izkušnje, socialne veščine, obvladovanje stresa ter zadostna 
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prilagodljivost in obvladovanje konfliktov, spodbujanje ustreznega 
čustvenega odziva in čustvena opora (Tomori, 1997). Tudi kasnejša 

raziskava o varovalnih dejavnikih uporabe drog ugotavlja podobne varovalne 

dejavnike, kot so dobri medosebni odnosi s starši ali z drugimi pomembnimi 

ljudmi, pozitivna identiteta in vrednote, socialna kompetenca idr. (Aggleton, Ball, 

Mane in Purnima, 2006).  

 

Svetovna zdravstvena organizacija (2001) je v analizi raziskave, izvedene v več 

kot 50 različnih državah, našla dejavnike tveganja in varovalne dejavnike ter 

povzela, kateri so dejavniki tveganja za uporabo drog. Na prvih dveh mestih sta 

bila stalni družinski konflikt in krog prijateljev, ki uporablja droge. Zaključila 

pa je tudi, kateri so varovalni dejavniki pred škodljivo uporabo drog pri 

posamezniku. Pomembni so pozitivni partnerski in družinski odnosi z 
jasnimi pravili, strukturo in mejami ter pozitivno šolsko okolje. 

 

Dejavniki tveganja in varovalni dejavniki so številni, zato jih v razvojni 

psihopatologiji opredeljujejo glede na njihov izvor: genski, biokemični, kognitivni, 

efektivni, izkustveni, družinski, socioekonomski, družbeni in kulturni dejavniki 

(Kiswarday, 2012), številni drugi avtorji pa so dejavnike, povezane z uporabo 

drog, organizirali s pomočjo življenjskih področij (Couty, Greene in Rachal, 

2001; Global Youth Network 2002; Couty idr., 2006a, 2006b; United Nations, 

2003; Loxley idr., 2004; Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012). Določili so jih 

pet znotraj vsake domene, pod domene življenjskih področij pa so opredelili 

dejavnike tveganja ter varovalne dejavnike. Različni raziskovalci (prav tam) tako 

uvrščajo dejavnike uporabe drog med: (1) osebne dejavnike, (2) družinske 

dejavnike, (3) vrstniške dejavnike, (4) šolske dejavnike in (5) dejavnike 

skupnosti.  

 

V nadaljevanju bomo podrobno predstavili dejavnike posameznih življenjskih 

področij. 

 
(1) Osebni dejavniki. Med osebne dejavnike tveganja uvrščamo vsa tveganja, 

ki se nanašajo na vedenja in osebnost posameznika. Osebni dejavniki so 

edinstveni pri vsakem posamezniku in vključujejo njegove biološko-genetske in 
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psihološke dispozicije, znanje in spretnosti, stališča in vrednote, izkušnje in 

vedenja ter osebno zgodovino (Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012). Pri 

škodljivi uporabi drog igrajo življenjske izkušnje posameznika pomembnejšo 

vlogo kot genetske lastnosti.   

 

Raziskovalca Kumpfer in Hopkins (1993, v Ramovš in Ramovš, 2011) sta bila 

pozorna na osebne varovalne dejavnike. Našla sta sedem osebnostnih 

varovalnih značilnosti, ki kažejo na manjšo verjetnost uporabe drog, kot so 

optimizem, vpogled vase in poznavanje sebe, intelektualne sposobnosti, 

samospoštovanje, življenjska usmerjenost, odločnost, empatija in vztrajnost.  

 

Na osebne dejavnike vplivajo ustrezna raven podpore in nege s strani staršev 

ali drugih pomembnih odraslih v zgodnjem otroštvu, kakovost otrokove šolske 

izkušnje, osebne in družbene kompetence, kot je na primer občutek nadzora in 

občutek pripadnosti. Pri posamezniku je varovalno prav tako to, da njegovi 

prijatelji ne uporabljajo droge (Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012). 

 

Osebni dejavniki tako predstavljajo biološke in psihološke predispozicije, 

stališča, vrednote, znanja, spretnosti in vedenjske težave posameznika.  

 

V Tabeli 2 so prikazani še nekateri drugi osebni dejavniki tveganja in varovalni 

dejavniki, ki se nanašajo na uporabo drog, ki jih navajajo ostali avtorji. 
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Dejavniki tveganja Varovalni dejavniki 

 Zgodnje in dolgotrajne vedenjske težave, 
nasilje/agresivnost, odtujenost in uporništvo 
(Hawkins, Catalano in Miller 1992, 
Spooner, Hall in Lynskey 2001), 

 slabo socialno prilagajanje, vrstniška 
zavrnitev v šoli, zavrnitev prodružbenih 
vrednot/verovanja (Jessor, 1991),   

 zgodnje asocialno vedenje (Lane idr., 
2001*; Barnes idr., 2009), 

 privzeto mišljenje, ki ga ima večina 
njegovih prijateljev, dojemanje 
posameznika o odobravanju uporabe drog 
v vrstniški skupini (NIDA 1997*; Lane idr., 
2001*), 

 nizek občutek lastne vrednosti (Claiton, 
1992*), 

 zgodnja uporaba drog (Hawkins, Catalano 
in Miller 1992; Anthony in Petronis, 1995*; 
Costello, Erkanli, Federman in Angold, 
1999*; Hanna in Grand, 1999*; Kandel in 
Chen, 2000*; Spooner, Hall in Lynskey 
2001), 

 druženje z vrstniki, ki uporabljajo drogo oz. 
imajo težave z vedenjem in uporabo drog v 
zgodnjem starostnem obdobju (Hawkins, 
Catalano in Miller 1992), 

 podedovana genetska ranljivost oz. 
dispozicija, nekatere fizične, čustvene ali 
osebnostne lastnosti posameznika 
(Spooner, Hall in Lynskey 2001), 
razpoloženjske težave (Marmorstein, 2009, 
v Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012; 
Marmorstein, Lacono in Malone, 2010, v 
Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012), 
tesnobnost (Vida idr., 2009, v Stone, 
Becker, Huber in Catalano, 2012), 

 nizka samopodoba/pomanjkanje 
samozavesti (Jessor idr., 1995), 

 nizka pričakovanja lastnega uspeha, šolski 
neuspeh (Jessor idr., 1995; Hawkins, 
Catalano in Miller, 1992; Newcomb, 1995*), 

 neustrezno spoprijemanje s stresi in 
duševne motnje (NIDA 1997*; Spooner, 
Hall in Lynskey 2001), 

 občutek življenjske brezupnosti (Jessor idr., 
1995), 

 genetska dispozicija: nagnjenost k 
impulzivnemu vedenju (Spooner, Hall in 
Lynskey 2001), 

 naklonjen odnos do drog (Hawkins, 
Catalano in Miller 1992; Spooner, Hall in 
Lynskey 2001), 

 žrtve nasilja in posttravmatski stresni 
sindrom (Kipatrick idr., 2000*) idr.. 

 Negativen odnos do uporabe drog, 
mišljenje o škodljivosti drog, znanje o 
tveganjih, povezanih z uporabo drog (Lane 
idr., 2001*), 

 pozitiven odnos z odraslimi, vzgled staršev, 
učiteljev, zdravnikov in drugih odraslih 
(Jessor idr., 1995), 

 razumevanje socialnega nadzora in sankcij 
ob prestopanju meja (Jessor idr., 1995), 

 verska prepričanja in udejstvovanja (Lane 
idr., 2001*), 

 socialna kompetenca (Hawkins, Catalano 
in Miller 1992; Spooner, Hall in Lynskey 
2001), 

 pozitivni načrti za prihodnost in resno 
posvečanje obveznostim (Ramovš in 
Ramovš, 2011), 

 samozavest in pozitiven občutek lastne 
vrednosti (Ramovš in Ramovš, 2011), 

 vrstniška podpora (Jessor idr., 1995; Lane 
idr., 2001*), 

 vključevanje v prosocialne skupine in 
vključevanje mladih v interesne alternativne 
dejavnosti, ki podpirajo zdrav življenjski 
slog (Ramovš in Ramovš, 2011), 

 psihična odpornost (Hawkins, Catalano in 
Miller, 1992) idr. 

 

 
Tabela 2: Individualni dejavniki tveganja in varovalni dejavniki. Prirejeno in prevedeno po United Nations (2003). *V 
tabeli je navedena literatura, označena z *, citirana iz United Nations (2003). 
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(2) Družinski dejavniki. Vsakega posameznika najprej oblikuje njegova 

družina, starši, stari starši in sorojenci. Na ravni družinskih dejavnikov na 

posameznika zelo vpliva funkcija družine, načini upravljanja v družini in stopnja 

povezanosti med starši in otroki ter navezava družinskih članov (Tomori, 1994). 

 

Številni avtorji poudarjajo pomen dobrih družinskih odnosov s primernim 

upravljanjem, razdelitvijo vlog ter nalogami vseh članov družine, naravo pravil in 

pričakovanji staršev, jasnimi mejami, načinom vzdrževanja discipline in 

strukture v družini (Engles idr., 2005, v Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012; 

Gerris idr., 1993, v Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012; Guo, Hawkins, Hill 

in Abbott, 2001, v Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012; King in Chassin, 

2004, v Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012). Pomembna je tudi uspešna 

komunikacija med člani družine (Piko in Kovacs, 2010; Ramovš in Ramovš, 

2011).  

 

M. Rus Makovec s sodelavci (2010) je raziskovala povezanost odvisnosti od 

drog pri mladostnikih s škodljivo uporabo drog pri starših. Dejavnik tveganja 

predstavlja tudi stalni konflikt v družini. Pri mladostnikih, ki so odvisni od drog, je 

bila ugotovljena depresivnost, zelo pa sta bili znižani raven samospoštovanja in 

ocena družinske klime. Pri posameznikih, katerih matere so odvisne od drog, je 

bila uporaba drog pogostejša. Podobne ugotovitve o povezanosti uporabe drog 

in družinskih konfliktov je ugotovil Zhoue s sodelavci (2006, v Stone, Becker, 

Huber in Catalano, 2012). N. Conners-Burrow s sodelavci (2013) je ugotavljal 

tudi povezanost med materjo, ki uporablja droge, in med otroki, ki uporabljajo 

drogo. Pri otrocih mater, ki uporabljajo droge, je bilo ugotovljeno več vedenjskih 

težav in kasnejše uporabe drog. V raziskavi (prav tam) je ugotovil, da ima 

38,1 % otrok vedenjske težave. Prisotnost očeta in njegova vključenost v vzgojo 

pa je varovalni dejavnik, ki zmanjšuje verjetnost škodljive uporabe drog 

(Conners-Burrow idr., 2013).  

 

Družinski dejavniki so torej dobri odnosi v družini ter navezanost na družinske 

člane. B. F. Piko in E. Kavacs (2010) v raziskavi o družinskih in šolskih 

varovalnih dejavnikih pri uporabi drog pri mladih ugotavljajta, da je starševski 

nadzor tisti bistveni 'univerzalen varovalni dejavnik', ki zmanjšuje možnost 
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uporabe drog pri mladostnikih. Sprejemanje in upoštevanje vrednot staršev v 

družini predstavljata varovalna dejavnika pred možnostjo uporabe alkohola pri 

mladostnikih.   

 

Med družinske dejavnike tveganja za uporabo drog sodita nezadostna 

družinska podpora in stresni življenjski dogodki (Roberts in Ogborne, 1999), 

»pozitiven odnos do uporabe drog, pomanjkanje nadzora, pomanjkanje 

čustvene podpore, konflikt in nasilje v družini« (Rus Makovec, 2013, str. 182).  

 

V Tabeli 3 so prikazani družinski dejavniki tveganja in varovalni dejavniki, ki se 

nanašajo na uporabo drog, ki jih navajajo še drugi avtorji. 

 

Dejavniki tveganja Varovalni dejavniki 

 Zmedeno (kaotično) družinsko okolje 
(NIDA, 1997*), 

 družinski konflikti in zlorabe (Hawkins, 
Catalano in Miller 1992; Lane idr., 2001*), 

 družinski člani z zgodovino škodljive 
uporabe drog, starši, ki sami uporabljajo 
droge in svojim otrokom dopuščajo in 
spodbujajo uporabo le-teh (NIDA, 1997*; 
Hawkins, Catalano in Miller, 1992; Marsh, 
1996*), 

 slaba in neusklajena starševska vzgoja 
(neučinkovito starševstvo z veliko 
negativnimi komunikacijskimi vzorci, starši, 
ki imajo težave s postavljanjem jasnih ciljev 
in mej, neustrezna pričakovanja, 
pomanjkanje zastavljenih pravil in posledic 
glede uživanja alkohola in ostalih drog, 
starši, ki ne vejo, s kom se družijo njihovi 
otroci oz. kam zahajajo (Hawkins, Catalano 
in Miller, 1992; NIDA, 1997*; Spooner, Hall 
in Lynskey, 2001), 

 slaba družinska povezanost med člani 
družine, slaba navezanost na družinske 
člane in revni družinski medosebni odnosi, 
družinski člani, ki ne preživijo veliko časa 
skupaj (Hawkins, Catalano in Miller, 1992; 
NIDA, 1997*, Marsh 1996*; Spooner, Hall 
in Lynskey, 2001) idr. 

 Izobraževalne možnosti in socialna 
podpora staršev (npr. učenje staršev 
vzgojnih prijemov in reševanja konfliktov) 
(Hawkins, Catalano in Miller, 1992), 

 spremljanje in nadzor staršev, jasna 
pričakovanja z jasnimi pravili ravnanja (tudi 
do uporabe drog) ter sodelovanje staršev z 
otroki, konsistenca staršev (NIDA 1997*), 

 varno in stabilno družinsko okolje ter 
obvladovanje stresa na pozitiven način 
(Spooner, Hall in Lynskey 2001), 

 močna navezanost med starši in otroki 
(NIDA, 1997*; Spooner, Hall in Lynskey, 
2001; Lane idr., 2001*), 

 močne družinske vrednote in morala 
(Spooner, Hall in Lynskey, 2001), 

 negovani družinski odnosi in podpora, 
družinska harmonija (Spooner, Hall in 
Lynskey 2001), 

 funkcionalna družina (medsebojna 
podpora, zaupanje, ljubeč odnos, pozitivna 
komunikacija, spodbujanje k dejavnostim in 
utrjevanje delovnih navad, delitev 
družinskih odgovornosti, vključno z izbiro) 
(Ramovš in Ramovš, 2011) idr. 

 
Tabela 3: Družinski dejavniki tveganja in varovalni dejavniki. Prirejeno in prevedeno po United Nations (2003). *V tabeli 
je navedena literatura, označena z *, citirana iz United Nations (2003). 
 

(3) Vrstniški dejavniki. Na ravni vrstnikov so pomembne norme in dejavnosti 

vrstnikov. Ključnega pomena pa so izbor vrstnikov in njihovi medosebni odnosi 

ter narava vrstniške podpore (ali se posameznik poveže s skupino z 
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vedenjskimi težavami ali se vključi v skupino, kjer ima skupina konvencionalna 

prepričanja). Vrstniške dejavnike tveganja uporabe drog so ugotavljali v 

raziskavah (Chassin idr., 2002, v Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012; 

Tucker idr., 2003, v Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012; Morojele in Brook, 

2001, v Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012; White idr., 2008, v Stone, 

Becker, Huber in Catalano, 2012), kjer so ugotovili povezanost med uporabo 

drog pri vrstnikih in pogostostjo uporabe drog pri posamezniku. 

 

Raziskava o vplivu uporabe in škodljive uporabe drog v družbi vrstnikov v času 

študijskega izobraževanja na kasnejšo uporabo drog sta pokazali visoko 

povezanost s kasnejšo škodljivo uporabo in odvisnostjo od drog (Sher in 

Rutledge, 2007, v Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012; White idr., 2008, v 

Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012). Študija (White idr., 2008, v Stone, 

Becker, Huber in Catalano, 2012) je ugotovila visoko pojavnost uporabe drog 

med osebami, ki v času študijskega izobraževanja živijo v študentskih domovih.  

 

V Tabeli 4 so prikazani vrstniški dejavniki tveganja in varovalni dejavniki, ki se 

nanašajo na uporabo drog, ki jih navajajo še drugi avtorji. 

 

Dejavniki tveganja Varovalni dejavniki 

 Močan vpliv negativnih norm in pričakovanj 
znotraj določene vrstniške skupine, na 
primer uporaba drog (Hawkins, Catalano in 
Miller, 1992, Jesson idr., 1995; NIDA, 
1997*; Marsh, 1996*; Lane idr., 2001*), 

 zgodnja iniciacija v uporabi drog s strani 
vrstnikov (Greene in Rachal, 2001, v 
Sande, 2003), 

 uporaba drog v vrstniški skupini (mišljenje, 
da je uporaba alkohola in drog v redu, ang. 
'cool') (Greene in Rachal, 2001, v Sande, 
2003), 

 vrstniška percepcija odobravanja vedenja 
uporabe drog (NIDA, 1997*; Lane idr., 
2001*), 

 neprimerna seksualna aktivnost 
mladostnikov in nasilje med mladimi 
(Windle, 1994, v Kilpatrick idr., 2000*) idr. 

 Družba vrstnikov, ki ne uporablja drog 
(Lane idr., 2001*), 

 vrstniki, ki ne odobravajo uporabe alkohola 
in ostalih drog (Lane idr., 2001*), 

 medsebojna povezanost med vrstniki 
(Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012). 

 

 

 
Tabela 4: Vrstniški dejavniki tveganja in varovalni dejavniki. Prirejeno in prevedeno po United Nations (2003). *V tabeli 
je navedena literatura, označena z *, citirana iz United Nations (2003). 
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(4) Šolski dejavniki. Na ravni šole so pomembni dejavniki naklonjenost in 

navezanost na šolo, šolska klima in politika, šolska uspešnost, pristop (pozitiven 

odnos do učiteljev in učencev) in redno obiskovanje pouka (Fothergill in 

Ensminger, 2006, v Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012; Oesterle idr., 

2008, v Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012; Gou idr., 2009, v Stone, 

Becker, Huber in Catalano, 2012). 

V raziskavi (White, Bray, Fleming in Catalano, 2009, v Stone, Becker, Huber in 

Catalano, 2012) o šolskih dejavnikih tveganja so ugotovili, da tisti posamezniki, 

ki obiskujejo fakulteto, uporabljajo manj tobaka kot tisti posamezniki, ki fakultete 

ne obiskujejo.   

Raziskave šolskih dejavnikov tveganja z vidika pojmovanja učne neuspešnosti 

so ugotovile povezanost uporabe drog z učno neuspešnostjo (Maganja, 2008; 

McMorris in Uggen, 2000, v Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012; Merline 

idr., 2008, v Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012; Schulenberg idr., 2005; v 

Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012). L. Magajna (2006) v pregledu 

raziskav ugotavlja, da so se pri prilagajanju v odrasli dobi kot varovalni dejavniki 

izkazali »dobre verbalne sposobnosti, opravljena srednja šola z ustreznim 

poklicem, priznanje in sprejetje svojih motenj, samozavedanje in proaktivne 

kompenzatorne strategije.« (Prav tam, str. 95). B. F. Piko in E. Kovacs (2010) 

sta v raziskavi o varovalnih dejavnikih družine in šole ugotovila, da se visoki 

akademski dosežki niso več tako zanesljivi pokazali kot varovalni dejavniki, 

kakor se je to kazalo v starejših raziskavah (Fitzpatrick, Piko in Wright, 2005, v 

Piko in Kovacs, 2010; Simons-Morton idr., 1999, v Piko in Kovacs, 2010; 

McMorris in Uggen, 2000, v Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012). Avtorja 

ugotavljata (Piko in Kovacs, 2010), da so lahko težave, povezane z učitelji, 

napovedovalec možne uporabe marihuane. O povezanosti težav z učitelji v šoli 

in uporabo drog je poročal tudi Gil s sodelavci (2000, v Stone, Becker, Huber in 

Catalano, 2012). Ob tej ugotovitvi se lahko vprašamo, kako lahko učitelj vpliva 

na učenčevo uporabo drog. Veliko je sicer raziskav, ki so našle povezanost 

šolskega neuspeha, učnih težav in uporabe drog med učenci (Tomori, Strgar, 

Pinter, Rus Makovec in Stikovič, 1998; Tomori, 2002, v Magajna, 2008; Maag in 

Irvin, 1994; Califano, 2000), vendar govorijo o medsebojnem interaktivnem 
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delovanju različnih notranjih dejavnikov, kot so temperament, samopodoba, 

kompetence in zmožnosti, motivacija, in zunanjih dejavnikov, kot so zahteve 

okolja, oblike in načini poučevanja, načini vzgajanja in drugo. Nenehne 

neustrezne oblike poučevanja lahko vodijo do čustvenih stisk, kar lahko privede 

do uporabe drog. 

V Tabeli 5 so prikazani še šolski dejavniki tveganja in varovalni dejavniki, ki se 

nanašajo na uporabo drog, ki jih navajajo še ostali avtorji.  

 
Dejavniki tveganja Varovalni dejavniki 

 Starši in člani skupnosti, ki so slabo aktivno 
vključeni v šolo (Adolescent Substance 
use: Risk and protection, 2003*), 

 učni neuspeh in slabi šolski dosežki ter 
visoko število šolarjev, ki niso uspešno 
končali šolanja (Hawkins, Catalano in Miller 
1992; Jessor idr., 1995; NIDA 1997*, 
Magajna, 2008), 

 nizka stopnja zavzetosti /nizka stopnja 
motivacije za šolo (neodgovornost do 
obveznosti v šoli in slab občutek 
pripadnosti šoli) (Hawkins, Catalano in 
Miller 1992), 

 vrstniška zavrnitev v razredu (Hawkins, 
Catalano in Miller, 1992), 

 slaba šolska prilagoditev in motivacija 
(Jessor, 1991; Spooner, Hall in Lynskey, 
2001), 

 nerealna visoka pričakovanja ali 
pomanjkanje jasnih pričakovanj, tako v 
izobraževalnih zavodih kot v obnašanju 
(United Nations, 2003) idr. 

 

 Šolske norme, ki odvračajo nasilje in 
uporabo drog (Spooner, Hall in Lynskey, 
2001), 

 uspešno poslovanje šole in priznavanje 
dosežkov (NIDA 1997*; Spooner, Hall in  
Lynskey, 2001), 

 prosocialne vrstniške skupine v razredu 
(Spooner, Hall in Lynskey, 2001), 

 pozitivna šolska klima (Spooner, Hall in 
Lynskey, 2001), 

 pozitivna usmerjenost šole, občutek 
pripadnosti in povezanosti (Jessor idr., 
1995; Spooner, Hall in Lynskey 2001; Lane 
idr., 2001*), 

 organizacija sprememb v šoli (mentorstvo, 
izboljšanje šolskega odnosa, interesne 
skupine, sprememba postopkov 
disciplinskih ukrepov (Hawkins, Catalano in 
Miller, 1992), 

 visoka pričakovanja po izobrazbenih 
dosežkih (Fothergill in Ensminger, 2006, v 
Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012; 
Oesterle, idr., 2008, v Stone, Becker, 
Huber in Catalano, 2012) idr. 

 
Tabela 5: Dejavniki tveganja in varovalni dejavniki v šoli. Prirejeno in prevedeno po United Nations (2003). * V tabeli je 
navedena literatura, označena z *, citirana iz United Nations (2003). 
 

(5) Skupnostni dejavniki. Družbeno-kulturni dejavniki so tisti, ki vključujejo 

različna tveganja, s katerimi se lahko sreča posameznik pri vključevanju v 

okolje (Sande, 2004). V socialnem okolju so odločilnega pomena varovalni 

dejavniki (Coie idr., 1993, v Ramovš in Ramovš, 2011), kot so ravnotežje med 

uspešnim delom in praznovanjem, kamor sodijo utrjene delovne navade, 

vseživljenjsko in medgeneracijsko učenje ter obvladovanje spretnosti 

sodelovanja.  
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Raziskave, ki kažejo pomembno povezanost z uporabo drog na ravni skupnosti, 

navajajo, da so varovalni dejavniki navezanost na sosesko, viri in ozaveščanje, 

dejavniki tveganja pa so nestabilna ali neorganizirana soseska, nizka 

navezanost na sosesko in preprodaja drog v soseski (Hawkins, Catalano in 

Miller,1992; Buu idr., 2009, v Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012). 

 

Na ravni družbe so pomembni dejavniki družbene norme, politika, kazni in 

odnos družbe do drog (Perkins, Haines in Rice, 2005, v Stone, Becker, Huber in 

Catalano, 2012; Read, Wood, Davidoff, McLacken in Campbell, 2002, v Stone, 

Becker, Huber in Catalano, 2012). 

 

V Tabeli 6 so prikazani skupnostni dejavniki tveganja in varovalni dejavniki, ki 

se nanašajo na uporabo drog, ki jih navajajo ostali avtorji.  

 

Dejavniki tveganja Varovalni dejavniki 

 Lahka dostopnost drog (Hawkins, Catalano 
in Miller 1992; Spooner, Hall in Lynskey 
2001; Lane idr., 2001*), 

 izpostavljenost nasilju (DASA*), 
 huda ekonomska prikrajšanost (Hawkins, 

Catalano in Miller 1992; Spooner, Hall in 
Lynskey, 2001), 

 pomanjkljivo in nejasno zakonodajno 
kazensko pravo (Spooner, Hall in Lynskey, 
2001), 

 milejše zakonske norme o uporabi drog in 
alkohola (Hawkins Catalano in Miller, 
1992), 

 neorganiziranost soseske (Hawkins, 
Catalano in Miller 1992; Spooner, Hall in 
Lynskey, 2001), 

 dovoljena uporaba drog v okoljski 
skupnosti, nejasne norme (NIDA, 1997*) 
idr. 

 

 Dostop do podpornih aktivnosti v skupnosti 
(Spooner, Hall in Lynskey, 2001), 

 skupnostne kulturne norme, ki so proti 
nasilju in uporabi drog (Spooner, Hall in 
Lynskey, 2001), 

 povezovanje skupnosti (Spooner, Hall in 
Lynskey, 2001), 

 zdrave prostočasne dejavnosti (AADC*), 
 močne povezave s prosocialnimi 

ogranizacijami (verska organizacija in 
druge skupnosti) (NIDA 1997*; Spooner, 
Hall in Lynskey, 2001), 

 močna kulturna in etična pripadnost 
(Spooner, Hall in Lynskey, 2001) idr. 

 

 
Tabela 6: Skupnostni in družbeni dejavniki tveganja ter varovalni dejavniki. Prirejeno in prevedeno po United Nations 
(2003). * V tabeli je navedena literatura, označena z *, citirana iz United Nations (2003). 
 

Ob pregledu literature smo ugotovili, da je večina raziskav o ugotavljanju 

dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov pred uporabo drog izvedenih na 

populaciji mladostnikov, sledi zgodnje odraslo obdobje, manj pa je raziskav na 

odrasli populaciji. V zadnjem obdobju zasledimo nekaj raziskav na starejši 
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populaciji (starostniki). Na populaciji oseb s posebnimi potrebami primerljivih 

raziskav o dejavnikih tveganja in varovalnih dejavnikih nismo našli. 

 

Pregled raziskav zadnjih tridesetih let kaže, da so varovalni dejavniki in 

dejavniki tveganja, ki se nanašajo na uporabo drog, številni in med seboj 

prepleteni ter se spreminjajo skozi življenjska obdobja posameznika. Ali 

resnično vsi dejavniki povečujejo oz. zmanjšujejo možnost verjetnosti uporabe 

drog? Razvoj posameznika je odvisen od številnih dejavnikov, ki jih je vnaprej 

pogosto težko določati. Dejavnike tveganja in varovalne dejavnike pri 

posamezniku je smiselno gledati sistemsko. Uporabo drog pri posamezniku 

torej redko pripišemo enemu samemu dejavniku, saj pogosto gre za več 

dejavnikov, ki se med seboj prepletajo pri večjem tveganju in pri takšnih, ki 

imajo varovalni učinek.  

 

Na posameznikovo odločitev o uporabi drog pa vpliva še njegova psihična 

odpornost. Razmerje med varovalnimi dejavniki in dejavniki tveganja je težko 

določati, kljub temu da so se uveljavile klasifikacije varovalnih dejavnikov in 

dejavnikov tveganja.  

 

Kritiki teorije o varovalnih dejavnikih in dejavnikih tveganja, ki pojasnjujejo 

uporabo drog, kritizirajo pretirano usmerjenost v dejavnike tveganja, ki 

povzročajo ranljivost oz. dovzetnost za uporabo drog (Parker, Aldridge in 

Measham, 1998, v Sande, 2003).   

 

Parker in drugi (1998, v Sande, 2003) menijo, da lahko v vsaki družbi najdemo 

manjšo skupino mladih z dejavniki tveganja in tiste, ki uporabljajo drogo, a to še 

ne pomeni, da jo bodo redno uporabljali ali da bodo odvisni od nje. Sande 

(2003) to povezuje s teorijo vseživljenjskega razvoja, kjer mladi lahko 

sprejemajo odločitve v svojem stresnem obdobju, tehtajo z odločitvami o 

uporabi drog in se v težkih okoliščinah prilagodijo in opolnomočijo za življenje 

(Hendry in Kloep, 2002, v Sande, 2003; Coffield in Gofton, 1994, v Sande, 

2003).   
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Kritike dejavnikov tveganja je povzel Sande (2003), ki meni, da z dejavniki 

tveganja ne moremo pojasniti vseh odločitev za uporabo drog, navaja pa tudi, 

da so dejavniki tveganja preveč korelacijsko povezani z uporabo drog in 

zmanjšujejo pomen odločanja mladih o njeni uporabi (prav tam).  

 

V zadnjih desetih letih se kritiki dejavnikov tveganja pri pojasnjevanju uporabe 

drog osredotočajo na teorijo psihične odpornosti (Wong idr., 2006; Midford, 

2009; Davis in Spillman, 2011; Haris in Smock, 2011). Haris in Smock (2011) 

menita, da teorija psihične odpornosti vključuje sistemski pristop k razmišljanju, 

zakaj nekateri ljudje uporabljajo droge. Z vidika sistemske teorije pa takšen 

pristop omogoča najbolj fleksibilen in širok pogled na dejavnike za uporabo 

drog. 

 

3 Sistemski pogled na uporabo drog 
 
Opazovanje in raziskovanje uporabe drog po posameznih spremenljivkah 

(npr. zunanji dejavniki, ki so povezani z vplivom vrstnikov ali osebnimi dejavniki, 

ki so povezani s spoprijemanjem s čustvi) in modelih (npr. biomedicinski 

model) do sedaj nista dala vseh odgovorov na vprašanja o problematiki 

uporabe drog v družbi, zato so se izoblikovali integrirani modeli, ki iščejo vzroke 

za njeno uporabo v vsej celovitosti. V medicini se je tako razvil bio-psiho-
socialni model, ki predpostavlja, da na etiologijo težav v duševnem zdravju 

(npr. odvisnost od drog) vpliva prepletanje osebnih, genetskih, intrapsihičnih, 

nevrobioloških kot tudi (psiho)socialnih in odnosnih dejavnikov (Freedman, 

1995, v Rus Makovec, 2004; Eisenberg, 1999, v Rus Makovec, 2004; Rus 

Makovec, 2014). Medicinska paradigma je za okvir raziskovanja pojavov vzela 

sistemske koncepte in se tako »pomaknila od medicine dokazov k medicini 

dialoga« (Tominec, 2015, str. 40). Sistemska izhodišča se nanašajo na različne 

načine razmišljanja in razumevanja človekovega vedenja v kontekstu sistemov. 

Pri obravnavi problema uporabe drog se tako gleda na osebo v kontekstu 

družbenega sistema. Poskuša se razumeti, kako se »biokemične, psihološke in 

socialne prvine združijo med seboj in privedejo človeka do stiske« (Tominec, 

2015, str. 40).  



 

72

V nadaljevanju bomo predstavili nekatera izhodišča sistemskega pristopa in 

nakazali njegovo uporabnost za razumevanje vloge uporabe drog v družbi. 

 

Splošna teorija sistemov združuje predpostavke in koncepte različnih 

sistemskih znanosti in kibernetike ter skuša razkriti »kompleksnost 

samoorganizacije, funkcionalna in strukturalna pravila sistemov ter 

neuravnoteženost sistemov« (Možina, Štajduhar, Kavčič in Šugman Bohinc, 

2011, str. 417). »Gre za elemente procesiranja informacij, prilagoditev na 

spremenjene pogoje, samoorganizacijo in samovzdrževanje« (Hecker in 

Wetchler, 2003, v Gostečnik, 2010, str. 7), samoustvarjanje, avtonomnost, 

kompleksnost, strukturiranost, samoreguliranost in samoohranitev sistemov 

(Jeriček, 2004, str. 2), kjer sta pri delovanju sistema bistvena komunikacija in 

samoregulacija (Kordeš, Jeriček, Šugman Bohinc, Čačinovič Vogrinčič, 2004).   

 

Sistemske znanosti tako »vključujejo multidisciplinarne pristope proučevanja 

kompleksnosti sistemov« (Možina, Štajduhar, Kavčič in Šugman Bohinc, 2011, 

str. 417). K razvoju tega področja so prispevali sociolog Buckley (1967), 

komunikolog Haley (1971), biolog von Bertalanffy (1968), antropolog Bateson 

(1972), biologa Maturana in Varela (1980), socialna delavka V. Satir (1967), 

edukator in sistemski terapevt Snow (1990) ter drugi. Navedenim avtorjem je 

skupno, da se »osredotočajo na študij odnosov in interakcij med posameznimi 

deli sistema ter učinki sistema« (Kordeš, Jeriček, Šugman Bohinc in Čačinovič 

Vogrinčič, 2004, str. 5). Kibernetika (Wiener, 1975) pa je »znanost o kontroli in 

vzorcih sistema« (Jeriček, 2004, str. 10; Šugman Bohinc, 2000, str. 88), torej 

proučuje spreminjanje, prilagajanje, razvoj živih bitij in komunikacijo ter 

samoregulacijo pri živalih in strojih (Wiener, 1948, peta izdaja 1989, po Šugman 

Bohinc, 2000, str. 88). Osnovna ideja kibernetike je, da so »fizikalni in duševni 

procesi organizirani v vzorce« (Jeriček, 2004, str. 10; Šugman Bohinc, 2000, 

str. 88; Kordeš, Jeriček, Šugman Bohinc in Čačinovič Vogrinčič, 2004, str. 5), 

zato poskuša razlikovati »vzorce organizacije v sistemu, ki so podlaga zaznavi 

in namenskemu vedenju« (Kordeš, Jeriček, Šugman Bohinc in Čačinovič 

Vogrinčič, 2004, str. 10). Kibernetiko zanimajo odnosi med elementi sistema in 

posledice določene organizacije sistema, torej kaj sistemi počnejo, kakšna je 

interakcija med elementi sistema, kakšni so povezujoči se vzorci na več nivojih, 
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kakšen je odnos med elementi sistema in kakšne so posledice določene 

organizacije sistema (Kordeš, Jeriček, Šugman Bohinc in Čačinovič Vogrinčič, 

2004). Kibernetika pojasnjuje tudi, da v »sistemu delujejo 'regulatorji', k 

homeostazi usmerjeni mehanizmi v obliki povratnih zank« (Škodlar, 2013, str. 

400). Koncept homeostaze predpostavlja, da je težnja sistemov vedno poiskati 

stabilnost in ravnovesje v sistemu (Brown in Christensen, 1986).  

 

Vsak sistem teži k ohranitvi ravnovesja med členi, zato kibernetika 

predpostavlja, da sistem skuša nadzorovati lastno dezorganizacijo (porušeno 

ravnovesje) na osnovi t. i. povratne zanke, ki korigira samo sebe, tako da 

organizira sistem in vpliva na njegovo funkcioniranje (Šugman Bohinc, 1997; 

Winer, 1964; Hecker in Wetchler, 2003, v Gostečnik, 2010). Povratna zanka je 

specifičen, avtomatski in samoregulativni mehanizem oz. proces nadzorovanja 

lastnega delovanja sistema z uporabo rezultatov njegovega preteklega 

delovanja, kar sproži samoorganiziranje sistema (Šugman Bohinc, 1997; Winer, 

1964; Hecker in Wetchler, 2003, v Gostečnik, 2010; Šugman Bohinc, 2000), 

preko katere nova informacija pride v sistem. Povratna zanka vključuje 

samoregulacijo, samoreprodukcijo, prilagoditve, procesiranje, shranjevanje 

informacij in ciljno orientirano vedenje (Šugman Bohinc, 1997; Winer, 1964; 

Hecker in Wetchler, 2002, v Gostečnik, 2010; Šugman Bohinc, 2000). Odziva 

povratne zanke ne definira samo člen v sistemu, ampak celoten sistem, tako je 

težava člena tudi težava sistema.  

 

Osnovna predpostavka sistemskega pristopa je, da »celota predstavlja več kot 

vsoto posameznih delov« (Kordeš, Jeriček, Šugman Bohinc in Čačinovič 

Vogrinčič, 2004, str. 5). Splošna sistemska teorija pravi, da obstajajo v 

določenem času in prostoru različni sistemi z različnimi členi, ki različno 

nadzorujejo ostale člene v smeri krožne vzročnosti (Maturana in Varela, 1998) 

in tako z različno hierarhično močjo postavljajo pravila sistema (Haley, 1976, v 

Gostečnik, 2010), s katerimi vzdržujejo njegovo ravnovesje. Preko opazovanja 

vedenja nekega sistema lahko odkrijemo njegovo značilnost s pravili, ki 

omogočajo funkcioniranje sistema in njegovih medsebojno povezanih členov.  
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Sistemska teorija razlaga tudi, da sprememba v katerem koli delu sistema 

poruši ravnovesje (homeostazo) sistema, kar vpliva na celoten sistem 

(Guttman, 1991, v Gostečnik, 2010) tako v okolju kot v organizmu (Bateson, 

1972). Ob spremembi člena v sistemu pa vsak sistem teži k homeostazi (prav 

tam).  

 

V sistemski teoriji ocenjujejo, da je člen s simptomom rezultat nefunkcionalnega 

sistema (Smock, Froerer in Blakeslee, 2011). Člen lahko s svojo notranjo 

(duševno) strukturo v sistem vnese informacije, s katerimi ga bistveno 

zaznamuje, lahko pa člen tudi vedno znova postane nosilec sistemske 

nefunkcionalnosti (Bateson, 1936). Tako členi v sistemu s pozitivno ali 

negativno povratno zanko vplivajo drug na drugega. Vpliv, ki ga ima vedenje 

posameznega člena sistema, in odziv sistema na to vedenje se kažeta s 

pomočjo povratne zanke, ki poda informacijo, ali se je sprememba sistema 

zgodila. Povratna zanka omogoča, da se rezultati akcije povratno (krožno) 

prenesejo v sistem, kar povzroči, da sistem še nadalje regulira svojo aktivnost 

ter se vedno znova skuša prilagoditi spremembam (Bateson, 1936, v Gostečnik, 

2010; Bateson, 1972), torej omogoča sistemu, da ostaja trden v kontekstu 

sprememb. Pozitivna povratna zanka tako poveča sistemsko deviacijo od 

njenega izvirnega stanja z namenom spremembe sistema, med tem ko 

negativna povratna zanka poskuša popraviti napake in vrne sistem v prvotno 

oz. originalno in stabilno stanje (Gurman in Kniskern, 1991, v Gostečnik, 2010, 

str. 25; Šugman Bohinc, 1997, str. 298; Hecker in Wetchler, 2003, v Gostečnik, 

2010, str. 25) ali z nežnimi vedenji spremeni sistem in s tem zmanjša deviacijo, 

da ohrani ravnovesje v sistemu (Kordeš, Jeriček, Šugman Bohinc in Čačinovič 

Vogrinčič, 2004). Negativna povratna zanka tako nasprotuje smeri začetne 

spremembe, ki je pripeljala do vzpostavitve povratne zanke. Negativna povratna 

zanka vedno nadzoruje pozitivno, da omogoča stabilnost sistema, saj lahko 

sistem propade, če se negativna povratna zanka ustavi. Sistem včasih 

potrebuje tudi radikalne spremembe, kar omogoča pozitivna povratna zanka, ki 

sistem spodbudi k rasti (Dallos in Draper, 2005, v Gostečnik, 2010; Gurma in 

Kniskern, 1991, v Gostečnik, 2010; Hecter in Wetchler, 2003, v Gostečnik, 

2010). Spremembe v sistemu so nujne, da se členi in sistem lahko razvijajo, 

napredujejo in preživijo. Pri tem se je treba zavedati, da je možno predvidevati 



 

75

le smernice, natančnega algoritma za delovanje pa ne (Jeriček in Kordeš, 2003, 

v Jeriček, 2004). Sistemske rešitve tako izoblikujejo smernice, ki omogočajo 

fleksibilnost v obravnavi visoko kompleksnih sistemov (Kordeš, Jeriček, 

Šugman Bohinc in Čačinovič Vogrinčič, 2004), kot sta družina ali skupnost.  

 

Razumevanje in predpostavke sistemske teorije v nadaljevanju vpeljemo na 

področje uporabe drog v sistemu družine, skupnosti in posameznika.  

 

Pri posamezniku lahko škodljivo uporabo in odvisnost od drog po sistemskem 

pristopu razumemo kot »mrežo odnosov« (Škodlar, 2013, str. 400) njegove 

družine in družbe. Splošna sistemska teorija namreč pojasnjuje, da »socialni ali 

družinski sistem funkcionira kot polodprti sistem« (Škodlar, 2013, str. 400), kjer 

so deli sistema svojsko medsebojno povezani v celoto (Gostečnik, 2010). 

Posamezne komponente, ki »vzdržujejo ravnovesje znotraj sistema, so v 

stalnem součinkovanju« (Škodlar, 2013, st. 400), vedenja oz. vzorci sistema pa 

natančno določeni po pravilih sistema (Bateson, 1936). Koncept homeostaze je 

ključen pri razumevanju učinkov škodljive uporabe drog na družino. 

 

Sistemska paradigma gleda na odvisnost od drog:  

- kot »sredstvo regulacije, vzpostavitve oz. vzdrževanja homeostaze 

sistema« (Smock, Froerer in Blakeslee, 2011, str. 179), 

- kot na »neposredno posledico disfunkcionalnosti družinskega sistema« 

(Barber, 1995, str. 2),  

- kot na zaščito pred »bolečino družbenega sistema« (Gostečnik, 2010, 

str. 38), tako da posameznik, ki uporablja droge, zmanjša ali zabriše 

vsakršno informacijo, ki bi lahko povzročila spremembo ravnovesja 

sistema (Gostečnik, 2010), 

- kot na več vzajemnih dejavnikov znotraj posameznika in znotraj sistema 

v družini oz. družbi (Fals-Stewart, Lam in Kelley, 2009; Ivandić Zimić in 

Jukić, 2012).  

 

Družina deluje po načelih organizacije in celovitosti ter izoblikuje sebi lastno 

samoorganizacijo (Tomori, 1994), hkrati je glavni vir navezanosti, vzgoje in 

socializacije (Lander, Howsare in Byrne, 2013). V družini člani pridobivajo prve 
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socialne izkušnje, tudi v zvezi z uporabo drog. Otrok se v družini nauči, kako 

ravnati ob stiskah in težavah in na kakšen način se veseliti, nauči se odnosa do 

uporabe drog in vzorcev uporabe drog. »Odnos staršev do alkohola bistveno 

vpliva na oblikovanje odnosa otrok do alkohola, saj se otroci zgledujejo po 

starših in verjamejo, da je to, kar oni počno, prav in dobro tudi zanje.« (Sorko, 

2012, str. 131) To potrjujejo raziskave, ki kažejo, da imajo otroci do alkohola 

podoben odnos kot njihovi starši. Prisotnost alkohola doma in škodljiva uporaba 

alkohola pri starših pospešujeta uporabo alkohola pri otrocih (Stergar, Pucelj in 

Scagnetti, 2003; Zimic in Jakić, 2012; Sorko, 2012, str. 132; Lander, Howsare in 

Byrne, 2013, str. 3; Boben, Čebašek Travnik, Ferlan Istinič, Kerstin Petrič in 

Sorko, 2014, str. 43). Zakaj je temu tako? Uporaba drog v družini se iz 

sistemske paradigme predpostavlja kot 'regulator' družinskega sistema. Odnosi 

v družini vplivajo na vsakega posameznika. Vsak družinski član običajno deluje 

tako, da vzdržuje take odnose v družini, da omogočajo ravnovesje družinskega 

sistema, pa čeprav za koga v družini to ni najbolj zdravo (Lander, Howsare in 

Byrne, 2013). Ko se na primer v družinskem sistemu pojavijo partnerski 

konflikti, to povzroči porušenje običajnega odnosa in ustaljenega ravnovesja 

družine. Ob porušenih odnosih se vsak član družine različno spoprijema s 

stisko konflikta. Člani družine imajo različne naloge, ki omogočajo zmanjševanje 

konflikta in ponovno vzpostavitev ravnovesja družinskega sistema. Tako člani 

družine ob neravnovesju hitro »poiščejo« člana in mu »delegirajo«, da postane 

odgovoren za reševanje partnerskega konflikta (Gostečnik, 2012, str. 11). 

Posamezni član lahko izbere uporabo drog kot način spoprijemanja z 

družinskim neravnovesjem. Zanjo se ne  odloči sam, ampak je škodljivo 

uporabo pri posamezniku 'povzročila' dinamika vseh članov družinskega 

sistema. 'Izbrani' član družine na podlagi vplivov družine, svojih družinskih 

izkušenj, osebnostnih lastnosti in prilagoditvenih sposobnosti poišče 

mehanizem prenehanja starševskega konflikta s ciljem vzpostavitve ravnovesja 

družinskega sistema. Na izbiro načina spoprijemanja z neravnovesjem bistveno 

vpliva zgled staršev, kako se oni spoprijemajo z neravnovesjem in ali pri tem 

uporabijo drogo. Tako je škodljiva uporaba drog mehanizem reguliranja 

družinskega ravnovesja, ki povzroči spremembe sistema v smeri ravnovesja. 

Gostečnik (2010) meni, da so člani družinskega sistema, ki sodelujejo pri 

iskanju »identificiranega« (prav tam, str. 11) posameznika, pripravljeni 



 

77

zanemariti marsikaj, samo da se razreši zaplet, ki se je pojavil ob nastali 

simptomatiki. Ob tem je jasno, da je »identificirani posameznik grešni kozel« 

(prav tam, str. 12), ki služi dinamiki sistema, da se celoten sistem osredotoča na 

problematično vedenje (prav tam). Takšen posameznik s svojim vedenjem 

škodljive uporabe drog pritegne starševsko pozornost in omogoči, da 

»zaobideta partnerski konflikt, ki je v resnici problematičen« (prav tam). Ker je 

partnerski konflikt preveč ranljiv in problematičen, »identificirani posameznik« 

(prav tam, str. 11) postane nosilec partnerskega konflikta, zato se posledično 

začne vesti simptomatično. Partnerski konflikt tako ostaja prikrit. Ko ena oseba 

v družini spremeni vedenje (npr. uporaba drog), ta sprememba vpliva na 

celoten družinski sistem.  

 

Informacija o spremembi se tako posreduje preko homeostatičnega principa 

negativne povratne zanke, kar družino ponovno privede v ravnovesje, saj se 

partnerski konflikt preneha. Član družine, ki škodljivo uporablja droge, po eni 

strani spodbuja ali sili družinski sistem k spremembi, po drugi strani pa 

spremembe zavira. Na enem nivoju se družina odziva na njegovo škodljivo 

uporabo drog, saj mora skrbeti zanj in upoštevati spremembe in omejitve, ki jih 

prinese škodljiva uporaba drog, po drugi strani pa status 'odvisnika' tega 

posameznika družini preprečuje, da bi se v resnici spremenila (Gostečnik, 

2010). 

 

Kadarkoli je katero od pravil družinskega sistema kršeno oz. je »deviacijski nivo 

presežen« (Gostečnik, 2010, str. 11) na osnovi neke informacije (npr. ponoven 

partnerski konflikt), ki lahko ogrozi celotno družino, se pojavi ali okrepi 

simptomatično vedenje škodljive uporabe drog »identificiranega posameznika« 

(Gurman in Kniskern, 1991, v Gostečnik, 2010, str. 11; Hecker in Wetchler, 

2003, v Gostečnik, 2010, str. 11). Družinskega člana, ki s škodljivo uporabo 

droge krožno vzdržuje družinski sistem z negativno povratno zanko s škodljivo 

uporabo droge, lahko to pripelje do odvisnosti od drog.  

 

Posameznikova odvisnost od drog sistemu omogoča ravnotežje oz. stabilnost. 

Odziva povratne zanke, ki vzdržuje ravnovesje družine, ne definira samo član v 

družinskem sistemu, ampak celotna družina, zato je težava člana družine tudi 
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težava družinskega sistema (Gostečnik, 2010). Čeprav lahko prilagoditev člana 

razumemo kot ravnovesje za ohranitev družinskega sistema, lahko le-ta služi 

tudi kot vzdrževanje težav (Lander, Howsare in Byrne, 2013). Če posameznik 

preneha s škodljivo uporabo drog, se ostali družinski člani odzovejo na 

spremembo in lahko z lastnim vedenjem na posameznika vplivajo tako, da bo 

ponovno škodljivo uporabljal droge. Sprememba pri identificiranem 

posamezniku bi namreč onemogočila, da bi člani družine še naprej skrbeli zanj, 

kar bi povzročilo neravnovesje družine in ponoven pojav partnerskega konflikta 

(Gostečnik, 2010; Lander, Howsare in Byrne, 2013). Simptomatično vedenje je 

lahko za »identificiranega posameznika« (Gostečnik, 2010, str. 11) raznovrstno 

in tudi boleče, vendar omogoča sistemu, da se vrne v ravnovesje, temu pa se 

prilagodijo vsi člani (prav tam).  

 

Dinamiko vzdrževanja ravnovesja v družini vodijo nezavedni procesi in notranje 

potrebe sistema po homeostatičnem ravnovesju (Dallos in Draper, 2005, v 

Gostečnik, 2010; Lander, Howsare in Byrne, 2013). Vse skupaj pripelje do 

začaranega kroga, v katerega se zapletejo sistemi in v tem dolgo ostajajo 

(Gurman in Kniskern, 1991, v Maturana in Varela, 1998). Ko pride do tega, da 

sistem ne zmore več absorbirati stiske in napetosti, se pojavi izjemno močna 

težnja po spremembi, vendar silnice negativne povratne zanke preprečujejo 

radikalne spremembe in tako se ohranja 'status quo' ali homeostaza. Govorimo 

o spremembah prvega reda, ki nastanejo tedaj, ko sistem teži k prvotnemu 

stanju, izloči deviacijo (partnerski konflikt) ter ga skuša ohraniti na ustaljenem 

nivoju (osnovna pravila in temeljno ravnovesje se ohranijo) (Šugman Bohinc, 

2000, str. 97). Spremembe prvega reda potekajo znotraj (na ravni članov) 

sistema, ki sam ostaja nespremenjen. Pozitivno povratno zanko, ki omogoča 

spremembo drugega reda, lahko predstavljajo na primer različne smernice 

intervencij pomoči in preventive, ki reorganizirajo sistem družine in skupnosti v 

smeri, da ne prihaja do škodljive uporabe drog. Rezultati sprememb drugega 

reda »prinašajo radikalni odziv na izziv iz okolja ali sistema samega« (Šugman 

Bohinc, 2000, str. 97). Gre za spremembe pravil v sistemu in spremembo v 

medosebnih odnosih (npr. razrešen partnerski konflikt, ločitev staršev). 

Spremembe so take, da njihov pojav spremeni sam sistem in pomenijo korak 

izven danega sistema (Dallos in Draper, 2005, v Gostečnik, 2010; Gurman in 
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Kniskern, 1991, v Gostečnik, 2010; Hecker in Wetchler, 2003, v Gostečnik, 

2010; Walzlawick, 1974, str. 10, v Šugman Bohinc, 2000).   

 

Dolgotrajne negativne posledice škodljive uporabe drog se ne kažejo pri 

posameznem členu, ampak na celotni družini, pa čeprav morda na različnih 

področjih življenja (Steinglass, 2009), zato se v intervencije pomoči vključuje 

vsa družina. Steinglass (prav tam) meni, da je družinska terapija še vedno 

najboljša dopolnilna komponenta v programih pomoči za odvisnike od drog. 

Glavni cilj ni »razstrupiti odvisnika, ampak vzpostaviti družinsko okolje brez 

drog« (Steinglass, 2009, str. 159). Treba je opolnomočiti tiste sisteme, kjer se 

pojavlja uporaba oz. škodljiva uporaba drog. Le tako se lahko vzpostavijo 

spremembe drugega reda. 

 

Uporabo drog v skupnosti z vidika sistemske teorije lahko opredelimo kot 

mehanizem uravnavanja stabilnosti sistema. Zanimiva je misel D. Fojan (1999), 

ki jo je podala ob razmišljanju o problemu drog: »Uporaba drog je argument za 

karkoli /…/, kako se problem drog kot nekakšno najdeno/odkrito dejstvo pojavlja 

predvsem v obdobjih, ki jih zaznamujejo družbene krize/spremembe.« (Prav 

tam, str. 9). Posameznika ali skupino, ki škodljivo uporablja/jo droge, označijo 

kot identificiranega posameznika/skupino, ki je »grešni kozel« /…/ z 

»odklonskim vedenjem«,  /…/ »sovražnik družbi« /…/, katerega je potrebno 

preganjati in se z njim ukvarjati, ker le-tak predstavlja nevarnost 

skupnosti/družbi. Družba potrebuje svoje »deviante«, jih tudi pazljivo in dolgo 

konstruira (Rener, 2002, v Flaker, 2002, str. 5), da sistemi ostanejo stabilni. 

Uporaba drog se preganja z družbeno močjo, kar kaže na odnos do drog in je 

simptom družbenega razvoja. Bolj kot se preganjajo droge, manj se družba 

socialno razvija, kar pomeni, da družba ne želi sprememb, problem uporabe 

drog in njeno reševanje lahko predstavlja negativna povratna zanka z 

namenom, da se v družbi sistem oz. politična moč ne spremeni. 'Moč 

družbenega sistema' raje vzdržuje velik aparat (finančni, represivni …), kot pa 

da bi dopustili spremembo drugega reda.  

Rigliano (2004, v Tominec, 2015) škodljivo uporabo drog in odvisnost z vidika 
posameznika definira kot »bivanjsko stanje subjekta, ki je skozi čas organiziral 
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strukturo pomembnih dejanj z namenom, da bi ponovno utrdil odnos med jazom 

in objektom, iz česar črpa duševno stanje, ki ima zanj veliko vrednost« 

(Rigliano, 2004, str. 2, v Tominec, 2015, str. 26). Oseba tako za ohranitev 

ravnovesja v sistemu izkuša trpljenje na način, da živi poseben odnos z drogo. 

Sistemska paradigma zagovarja stališče, da gre pri odvisnosti za 

»uresničevanje nove istovetnosti, nove oblike jaza« (Tominec, 2015, str. 26), 

gre poskuse samoregulacije sistema. Droga posamezniku omogoča, da doseže 

'idealni jaz', ki ga brez droge ne bi uspel doseči. N. Tominec (2015) piše, da je 

»posameznik odvisen od notranjega stanja« (prav tam, str. 26), ki ga doživlja ob 

uporabi droge, kot »neposredno boljšega« (prav tam), ker mu je droga 

pomagala »osvoboditi se trpljenja.« (Prav tam). Menimo, da sistemski pristop z 

opredelitvijo bivanjskega stanja človeka zmanjšuje stigmo uporabe drog v 

družbi, hkrati pa se lahko vidi, kateri dejavnik je pri posamezniku odgovoren za 

nastanek odvisnosti in kje lahko začnemo s spremembo ter popravljanjem 

škode, da uravnovesimo sistem. Sistemski model nam omogoča razumevanje 

dejavnikov tveganj in tudi predvidevanje dejavnikov, ki vplivajo na ranljivost za 

razvoj odvisnosti od drog (Rus Makovec, 2004; Tominec, 2015).  

Sistemski pristop omogoča celostno gledanje na škodljivo uporabo drog, kar pa 

od opazovalca zahteva veliko mero transdisciplinarnega znanja in fleksibilnosti. 

S pomočjo sistemskega pristopa lahko tako ugotovimo vzroke za škodljivo 

uporabo drog, kaj je tisto v družini, kar je družinskega člana pripeljalo do 

uporabe, škodljive uporabe in odvisnosti od drog, kakšno funkcijo ima uporaba 

drog v družini in kako se to znotraj nje vidi. Pri opazovanju družinskega sistema 

najdemo različne družinske dejavnike, ki pripeljejo pri posameznem članu do 

škodljive uporabe drog in odvisnosti, kot so na primer dolgotrajni družinski 

konflikti, različne duševne motnje pri starših, slaba meddružinska navezanost, 

stresni družinski odnosi in slaba podpora družinskih članov (Fals-Stewart, Lam 

in Kelley, 2009; Tobler in Komro, 2010).  

Menimo tudi, da mora sistemski pristop temeljiti na interdisciplinarnem znanju in 

sodelovanju različnih strok v raziskovanju in obravnavi s področja uporabe drog, 

za kar se zavzema tudi Strategija EU na področju drog (2013–2020). V 

slovenskem Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog (2014–
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2020) predlagajo reševanje problematike drog kot celosten pristop z »nalogami 

skupnih usklajenih teles« /…/. (Prav tam, str. 2). Upošteva naj se problematika 

uporabe in škodljive uporabe drog kot posledica sočasnega večplastnega 

dogajanja na individualnem in širšem socialnem področju, v katerega so 

vključeni različni akterji (s področij socialnega varstva, zdravstva, šolstva, 

pravosodja, notranjih zadev, financ in obrambe ter posledično različnih delov 

civilne družbe in splošne (laične) javnosti) in različne ravni delovanja ter 

usklajevanja« (prav tam). Kljub številnim prednostim sistemskega pristopa se 

le-ta v praksi še vedno težko uveljavlja (Rus Makovec, 2004). 

 

4 Osebe s posebnimi potrebami 
 

4. 1. Osebe s posebnimi potrebami v družbi 
 

V današnji družbi se je na osnovi politične in gospodarske globalizacije, 

individualizacije in uresničevanja enakosti ter temeljnih človekovih pravic 

spremenil položaj oseb s posebnimi potrebami, od bivšega koncepta 

segregacije h konceptu integracije in inkluzije. Koncept integracije predstavlja 

vključevanje oz. namestitev posameznika s posebnimi potrebami v redno šolsko 

in socialno okolje na vseh možnih področjih ter v različnem možnem obsegu 

(Schmidt, 2001). Pri konceptu inkluzije pa ne gre samo za vključitev in 

prilagajanje posameznika s posebnimi potrebami, temveč za oblikovanje 

družbene kulture (npr. preoblikovanje celotnega vzgojno-izobraževalnega 

sistema in družbenega okolja), v kateri se upoštevajo in podpirajo različne 

posebne potrebe ne glede na njihovo stopnjo in sprejemajo njihove posebnosti 

(Schmidt, 2001; Vrhovski Mohorič, 2002).  

 

Koncept inkluzije je izpeljan iz idej o multikulturnosti in interkulturnosti, sožitju, 

tolerantnosti, sprejemanju in razumevanju različnosti, sobivanju in strpnosti 

(Vrhovski Mohorič, 2002), kjer gre za kulturno politiko zaščite državljanskih 

pravic vseh ne glede na oviranost (Hozjan, 2012). Inkluzija je opredeljena kot 

holističen koncept zagotavljanja pravic osebam s posebnimi potrebami in 
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ustvarjanja pogojev za razvoj oseb s posebnimi potrebami v družbi, kar pomeni, 

da so osebe s posebnimi potrebami, ne glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, 

ovir in motenj, enakopravne drugim. Inkluzijo tako različni avtorji interpretirajo 

kot temeljno človekovo pravico, ki izhaja iz načela pravičnosti in demokratičnosti 

družbe, torej omogoča osebam s posebnimi potrebami enake možnosti za 

vzgojo in izobraževanje v večinskih šolah kot ljudem brez posebnih potreb 

(Gresham, 1981, v Kobal Grum in Celeste, 2009; Sacks idr., 1992, v Kobal 

Grum in Celeste, 2009; Hozjan, 2012).  

 

Družba si prizadeva urejati enakopravnost oseb s posebnimi potrebami v družbi 

z različnimi mednarodnimi dokumenti, državnimi zakoni in predpisi (Opara, 

2002), v vzgojno-izobraževalnem sistemu pa z inkluzivnim izobraževanjem 

(Kavkler, 2008).  

 

Osebe s posebnimi potrebami za svoje enakopravno samostojno ali manj 

samostojno življenje potrebujejo različne oblike podpore (Kobal Grum in Kobal, 

2009), pomoči in prilagoditev (Opara, 2002), ki pa se uresničujejo s pomočjo 

različnih pravno-zakonodajnih predpisov socialnega varstva, zdravstvenega 

varstva, delovnega varstva in šolstva. Kakšno pomoč in prilagoditve potrebujejo 

osebe s posebnimi potrebami, je odvisno od njihovih osebnih potencialov, 

posebnih potreb (primanjkljajev, ovir in motenj) in od njihovih življenjskih 

pogojev. Področji vzgoje in izobraževanja sta ključni, saj osebe pripravljata na 

samostojno življenje v družbi.  

 

Koncepta integracije in inkluzije kot vključevanje oseb s posebnimi potrebami v 

redne šole in v družbeno okolje se pri nas uresničujeta do te mere, kolikor 

osebe zmorejo (Kavkler, 2008). Vključevanje ljudi s posebnimi potrebami se 

nanaša na kognitivne in konativne vidike. Kognitivni vidik je povezan z učno 

uspešnostjo in storilnostjo, konativni vidik pa je povezan s samodejnostjo in 

vključenostjo v socialno okolje ter odnose. Konativni vidik poimenujemo tudi 

socialna integracija in je pogoj za uresničevanje koncepta inkluzije (Kobal Grum 

in Kobal, 2009). Socialna integracija pa predstavlja povezavo med konceptom 

integracije in inkluzije, ki vodi do optimalnega vključevanja vseh ljudi v 
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vsakdanje življenje in delo (Porter, 1995, v Kobal Grum in Kobal, 2009; Florian, 

2005, v Kobal Grum in Kobal, 2009). 

 

Za uresničevanje inkluzije potrebujejo osebe s posebnimi potrebami ustrezno 

strokovno podporo, tako da se jim pomaga razviti življenjske spretnosti in 

socialne kompetentnosti (Kobal Grum in Celeste, 2009), premagovati 

primanjkljaje, ovire in motnje ter razvijati rezilientnost.   

 

Uresničevanje koncepta inkluzije tako ni končen, ampak zahteven, dolgotrajen 

in postopen proces (Kavkler, 2008), ki danes v slovenskem prostoru še 

vključuje nekatere segregirane ter integrirane oblike vzgoje in izobraževanja v 

redne, večinske šole ter ima za posameznika s posebnimi potrebami ugodne in 

manj ugodne posledice. Kljub prizadevanju po čim boljši vključitvi oseb s 

posebnimi potrebami pa v današnji družbi še vedno prepogosto opažamo 

njihovo socialno neenakopravnost in izključenost. Socialno izključenost je K. 

Duffy (1995, v Pretnar, 2012) opredelila kot »nesposobnost prispevanja v 

ekonomskem, kulturnem in socialnem življenju družbe in distanco do vsakdanjih 

dogajanj v njej« (Duffy, 1995, v Pretnar, 2012, str. 3). Za Rooma (1995, v 

Pretnar, 2012, str. 3) je socialna izključenost zanikanje vseh pravic državljanov. 

Socialna izključenost ovira možnosti interakcije z ljudmi v skupnosti (Klasen, 

1998 v Pretnar, 2012, str. 3). Možnost vključevanja v družbo omogoča 

prispevek, potrditve ter razvijanje samospoštovanja (Sen, 1999, v Pretnar, 

2012, str. 3). Socialna izključenost otrok v zgodnjem otroštvu ima nepopravljive 

posledice v njegovem razvoju (Pretnar, 2012, str. 3). 

 

V slovenskem prostoru v praksi še vedno opažamo označevanje in vrednotenje 

otroka s posebnimi potrebami na osnovi motnje. Primere načinov vrednotenja in 

odnosa do drugačnih oseb v praksi vidimo tudi v poimenovanju le-teh (osebe s 

posebnimi potrebami, invalid, distrofik, paralitik …). V praksi se še vedno 

dogaja, da se družba ukvarja z iskanjem primernih terminov in poimenovanj za 

drugačne osebe. Tako različne termine vrednotijo s pozitivnega, 

humanističnega vidika ali z negativnim prizvokom, katera beseda je bolj 

primerna v družbi, katera beseda manj označuje ljudi (invalid, invalidnost, 

gibalno oviran, hendikep, prizadet, prizadetost, duševno in telesno prizadete 
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osebe, poseben, osebe s posebnimi potrebami, drugačen, osebe z motnjami v 

telesnem/duševnem razvoju, motena oseba, oseba, ki potrebuje posebno nego 

in varstvo, gluha oseba, hemofilik, defektolog, specialni pedagog). Opuščanje 

vrednotenja oseb s posebnimi potrebami na osnovi motnje in razumevanja 

njegovih posebnih potreb je pravica oseb s posebnimi potrebami in predstavlja 

boljše možnosti za razvoj šolskega sistema (Pretnar, 2012) in družbe. Menimo, 

da ni tako pomembno, kako poimenujemo osebe s posebnimi potrebami, 

pomembno je, kakšen odnos in prepričanja imamo do njihovih poimenovanj ter 

s tem odnos in prepričanja do drugačnih oseb ter kakšen odnos in prepričanja 

imajo 'drugačne' osebe do 'nedrugačnih'. Torej, ko govorimo o nekem terminu in 

poimenovanju, to vedno vključuje naše pripisovanje njegovemu pomenu, ki pa 

je odvisen od našega stališča, prepričanja in odnosa. 

 

Ob različnih oblikah inkluzije se osebe s posebnimi potrebami tako kot splošna 

populacija srečujejo z različnimi dejavniki tveganja. Pri tem pa se vprašamo, ali 

so različne oblike primanjkljajev, ovir in motenj, ki jih imajo osebe s posebnimi 

potrebami, primarni ali sekundarni dejavniki tveganja. V slovenskem prostoru je 

še vedno malo raziskav, ki bi ocenile vpliv različnih posebnih potreb na različne 

dejavnike tveganja. 

 

D. Guthmann in V. Graham (2004) sta v svojih raziskavah ugotovili, da različni 

primanjkljaji, ovire in motnje pri osebah predstavljajo že same po sebi dejavnik 

tveganja. Različne tuje raziskave o dejavnikih tveganja, ki izvirajo iz 

primanjkljaja, ovir in motenj, zato preventivno poudarjajo vzpostavljanje 

varovalnih dejavnikov ter spodbujanje psihične odpornosti (Kiswarday, 2012). 

Ugotovljeno je (prav tam), da dejavniki tveganja, ki izvirajo iz modela deficita, 

vplivajo neposredno iz posameznikove motnje, ovire ali primanjkljaja. Pretirano 

in preozko osredotočanje na motnjo, oviro in primanjkljaje namreč onemogoča 

razvijanje potencialov in varovalnih dejavnikov (Margalit, 2004, v Kiswaray, 

2012) ter ima negativen označevalen vpliv in odnos ter nizka pričakovanja do 

posebnih potreb (Tur Kaspa in Weisel, 2004, v Kiswarday, 2012; Meltzer idr., 

2004, v Kiswarday, 2012). Prav negativen označevalen odnos oseb s 

posebnimi potrebami vpliva na znižano motivacijo, slabšo samopodobo in 

samoučinkovitost ter na otežene možnosti za uspešno vključevanje v družbo 
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(Chapman, Tunmer in Prochnow, 2004, v Kiswarday, 2012; Stone, 2004, v 

Kiswarday, 2012; Wiener, Humphries, Tannock in Malone, 2004, v Kiswarday, 

2012). Negativni vpliv opredeljevanja in označevanja poudarjajo raziskave 

teorije označevanja (ang. 'labeling theory'). Negativno označevanje namreč 

vpliva na odločitev za uporabo drog (Li in Moore, 2001). Veščine 

samoodločanja in samoučinkovitosti s sodelovanjem v družbi ter odpornost in 

prožnost posameznika so tisti dejavniki, ki pripomorejo k odločitvi za neuporabo 

drog (Davis in Spillman, 2011). 

 

4. 2  Opredelitev oseb s posebnimi potrebami  
 

V slovenski zakonodaji imamo več načinov poimenovanja in uvrščanja oseb s 

posebnimi potrebami (Kobal Grum in Kobal, 2009), kar kaže na prepletenost 

različnih modelov, konceptov in poimenovanj:  

 področje vzgoje in izobraževanja uporablja termine 'posebne potrebe', 

'primanjkljaji na posameznih področjih učenja' in 'učne težave' (otroci s 

posebnimi potrebami, dijaki s posebnimi potrebami);  

 na področju pravno-zakonodajnega varstva se uporablja termin 

'invalid',  

 področje zdravstvenega varstva in rehabilitacije uporablja termine 

'bolezen', 'motnja', 'prizadetost', 'oviranost', 'invalid', 'ohranjanje, krepitev 

in povrnitev zdravja', 'odkrivanje bolezni', 'zdravljenje in rehabilitacija 

zaradi bolezni ali poškodbe', 'preventiva'; 

 na področju socialne politike in socialnega varstva uporabljajo termine 

'invalid', 'invalidnost', 'duševno in telesno prizadete osebe', 'kronična 

bolezen', 'motnje v telesnem in duševnem razvoju', 'duševno bolne 

osebe'; 

 področje usposabljanja in zaposlovanja ter pokojninskega varstva 

uporablja termin 'invalid'. 

 

Združeni narodi v Standardnih pravilih za izenačevanje možnosti invalidov 

(1994, v nadaljevanju Pravila) navajajo, da je sedanja politika invalidov 

posledica razvoja zadnjih 200 let in je nastala z izkušnjami oseb s posebnimi 
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potrebami. Politična in moralna podlaga Pravil (1994) je nastala na podlagi 

Mednarodne liste o človekovih pravicah in svoboščinah ter so podlaga in norma 

pri oblikovanju pravnega ter političnega sistema na področju invalidov 

posameznih držav. V dokumentu Pravil so opredeljeni termini, kot so 

'nezmožnost in oviranost', 'preventiva', 'rehabilitacija' (prav tam). 

 

Na področju vzgoje in izobraževanja se na podlagi Bele knjige (Bela knjiga o 

vzgoji in izobraževanju v RS, 1995, najnovejša 2011 (Krek in Metljak, 2011)) in 

šolske zakonodaje uporablja termin 'osebe s posebnimi potrebami'. Te so 

opredeljene v Zakonu o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/1996; zadnje spremembe 

in dopolnila Ur. l. RS, št. 63/13, z dne 26. 7. 2013) in Zakonu o usmerjenju otrok 

s posebnimi potrebami (Ur. l. RS št. 54/2000; Ur. l. RS, št. 58/2011; Ur. l. št. 

602-10/13-1/1).  

 

V Zakonu o osnovni šoli (Ur. L. RS št. 12/1996, 11. člen, Ur. l. RS, št. 63/13) 
opredeljujejo otroke s posebnimi potrebami kot: »Otroci s posebnimi 

potrebami po tem zakonu so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in 

slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govornimi motnjami, gibalno 

ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci in otroci z motnjami vedenja in osebnosti, 

ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov z dodatno 

strokovno pomočjo ali prilagojene izobraževalne programe oziroma posebni 

program vzgoje in izobraževanja, ter učenci z učnimi težavami in posebej 

nadarjeni učenci.« Termin 'otroci z motnjami vedenja in osebnosti' se je v 

zakonu leta 2007 spremenil v termin 'otroci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami' (Ur. L. RS št. 102/2007, 5. člen).  

 

V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. L. RS št. 58/2011, 2. 

člen; Ur. l. št. 602-10/13-1/1, 2. člen) imamo podobno opredelitev otrok s 

posebnimi potrebami: »Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v 

duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne 

funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno 

ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in 
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izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 

izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.« Termin 

'otroci z motnjami vedenja in osebnosti' se tako nadomesti s terminom 'otroci s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami'. Hitro lahko opazimo, da Zakon o osnovni 

šoli (1996, 2006, 2013) in Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(2011) pri opisih terminov nekaterih skupin oseb s posebnimi potrebami nista 

usklajena. Tako na primer v Zakonu o osnovni šoli (1996, 2006, 2013) ni 

posebej opredeljene skupine otrok z avtističnimi motnjami in otrok s primankljaji 

na posameznih področjih učenja, vključeni pa so otroci z učnimi težavami in 

nadarjeni otroci. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) pa ne 

vključuje skupine otrok z učnimi težavami in nadarjene otroke. Menimo, da bi z 

enako uporabljenimi termini morale biti usklajene vse skupine otrok s posebnimi 

potrebami.   

 

Š. Razpotnik (2011) opozarja na vpliv družbenopolitičnih in socialno-

ekonomskih kontekstov na klasično poimenovanje klasificiranja in usmerjanja 

otrok s posebnimi potrebami. Š. Razpotnik meni (prav tam), da obstaja 

nevarnost, da se »depriviligirane subjekte objektivizira, patologizira ali pa 

obravnava skozi prizmo individualne odgovornosti /…/« (prav tam, str. 103). 

Uporabljeni termini v šolski zakonodaji ohranjajo kategorialni pristop (prav tam). 

U. Metljak, A. Kobolt in Š. Potočnik (2010) menijo, da »te kategorije sledijo 

logiki presežnega medicinskega modela» (prav tam, str. 93), ki »izpostavi 

individualno motnjo, posebno potrebo /…/« in »pomoč opredeli glede na 

pomanjkljivost, oviro in težavo posameznika (prav tam, str. 94).  Š. Razpotnik 

(2011) je mnenja, da kategoriziranje predstavlja vidik družbene neenakosti. 

Raziskave šolske uspešnosti in družbenega položaja (Bourdieu, 1986, v 

Razpotnik, 2011; Klanjšek, Flere in Lavrič, 2007; Hansen, 2001, v Razpotnik, 

2011) ugotavljajo, da je šolska uspešnost posameznika eden od glavnih 

dejavnikov družbenega položaja in družbene neenakosti. Izobraževalni sistemi 

so vezani na oblast in vodilne strukture, ki z ideologijo določajo legitimno znanje 

(Razpotnik, 2011). Š. Razpotnik (2011) spodbuja socialno-pedagoške ter 

specialno-pedagoške in rehabilitacijske strokovnjake h konstruiranju diskurzov v 

smeri manjšanja neenakosti in večanja blagostanja oseb s posebnimi 

potrebami. Menimo, da v slovenskem prostoru koncept inkluzije še ni utečen do 
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te mere, da se lahko uresničuje enakost vključevanja oseb s posebnimi 

potrebami v družbo brez klasificiranja in usmerjanja otrok s posebnimi 

potrebami, saj na podlagi le-tega pridobijo uveljavljanje pravic. Osebe s 

posebnimi potrebami še vedno potrebujejo neko vrsto 'zaščite' s pomočjo 

zakonskih podlag. V šolstvu pa tudi v družbi (npr. zaposlovanje) se vse 

potrebne prilagoditve, ki jih osebe s posebnimi potrebami potrebujejo za svoje 

samostojno udejstvovanje v družbi, v praksi še vedno ne izvajajo. Prav tako 

slovenska družba še ni pripravljena na opuščanje različnih terminov, ki 

označujejo osebe s posebnimi potrebami. 

 

Definicije posebnih potreb in podskupin oseb s posebnimi potrebami se po 

evropskih državah razlikujejo (Kavkler in Magajna, 2008). Oseb s posebnimi 

potrebami (ang. disabilities) je krovni termin, ki vključuje 20–25 % šolske 

populacije in se njihove posebne potrebe razprostirajo na razponu od lažjih do 

zelo izrazitih. V skupini oseb s posebnimi potrebami je največ oseb s splošnimi 

in specifičnimi učnimi težavami, kar predstavlja 20 % šolske populacije (Kavkler 

in Magajna, 2008).  

 

Z razvojem pedagoških strok se spreminja tudi poimenovanje terminov, zato 

bomo z vidika sodobnega poimenovanja oseb s posebnimi potrebami na 

področju specialne in rehabilitacijske pedagogike in socialne pedagogike 

namesto termina 'motnje v duševnem razvoju' uporabljali pojem 'intelektualni 
primanjkljaji' in namesto termina 'motnje vedenja in osebnosti oz. čustvene in 

vedenjske motnje' termin 'težave v socialni integraciji'. Spreminjajo pa se tudi 

pogledi in oblike pomoči osebam s posebnimi potrebami. Pomoč osebam s 

posebnimi potrebami temelji na odnosu, ki se uveljavlja preko interakcije v 

pogovoru, pomoč pa izhaja iz njegovih močnih področij (Razpotnik, 2004). 

 

M. Kavkler (2008) pravi: »Vsakdo ima potrebe, ljudje s posebnimi potrebami pa 

imajo izrazitejše potrebe na več področjih. Če jih spregledamo, jim 

onemogočimo uspešno izobraževanje in socialno vključevanje.« (Prav tam, str. 

41). Ket so osebe s posebnimi potrebami raznovrstna skupina, ima vsaka 

oseba enkratno kombinacijo kognitivnih in drugih primanjkljajev, zato je pri 

programih pomoči potrebno upoštevati, da ima vsak posameznik edinstveno 
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kombinacijo posebnih potreb. Klasični pristopi obravnave oseb s posebnimi 

potrebami jih razvrščajo po kategorijah,  kar vpliva na izbiro načina pomoči. Na 

podlagi česa izbiramo usrezne načine pomoči osebam s posebnimi potrebami? 

V sodobni specialni in rehabilitacijski pedagogiki se namesto 'specialno-

pedagoško diagnosticiranje' uveljavlja termin 'diagnostično ocenjevanje'. Termin 

'prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje učnih težav' se uporablja v širšem 

okviru 'ocenjevanja za učenje', ki je usmerjen k socialnim modelom 

obravnavanja učnih težav (Magajna, 2011, str. 11). 'Ocenjevanje za učenje' 

pomeni ocenjevanje z namenom pomagati posameznikom, da se učijo (prav 

tam). 'Diagnostično ocenjevanje' pa poteka z namenom »podpirati in pomagati 

učencem pri učenju z diagnosticiranjem njihovih težav pri učenju« (Magajna, 

2011, str. 11). Diagnostično ocenjevanje se pojmuje kot sistematičen, nameren, 

fleksibilen, dinamičen proces zbiranja podatkov o otrokovih močnih področjih in 

potrebah (Jelenc, 1999, v Magajna, 2011; McLaughlin in Lawis, 2009, v 

Magajna, 2011; Lerner, 2003, v Magajna, 2011). Novejši pristopi v socialni 

pedagogiki pa so usmerjeni v sistemski pristop, kjer so vsi vpleteni soustvarjalci 

pomoči (Razpotnik, 2004). Termini 'socialnopedagoška anamneza', 

'socialnopedagoška diagnostika' in 'socialnopedagoška intervencija' 

predstavljajo številne kritike in polemike med strokovnjaki (Kobolt in Rapuš-

Pavel, 2004), saj klasično razumevanje pojma diagnostike nasprotuje sodobnim 

oblikam pomoči (Razpotnik, 2004). Š. Razpotnik (prav tam) poudarja, da 

diagnostika v socialnopedagoškem procesu pomeni opis stanja posameznika v 

kontekstu »razlikovati, razločiti, prepoznati /…/ pregled, razlaga, primerjava in 

tehtanje različnih vidikov /…/.« (Prav tam, str. 251). A. Kobolt (1999) opredeli 

socialnopedagoško diagnostiko kot razumevanje in ocenjevanje posameznika. 

Sistemski pristop obravnave pomeni zavedanje in upoštevanje dejstva družbe z 

vplivanjem na celoten socialni sistem (Jeriček in Kordeš, 2003; Razpotnik, 

2004). A. Kobolt (2011) piše o pomenu sistemskega pristopa k razumevanju in 

obravnavanju težav oseb s posebnimi potrebami. Težave oseb s posebnimi 

potrebami predstavljajo kot krožni proces, v katerem se upošteva vpliv in 

značilnost vseh členov sistema. Na težave je treba gledati kot na krožni model z 

medsebojno prepletenostjo vseh delujočih vplivov, ki vodijo do stanja, položaja 

in socialne umeščenosti oseb s posebnimi potrebami. Sistemski pristop k 
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razumevanju oseb s posebnimi potrebami je osnova koncepta soustvarjanja v 

procesu izobraževanja in obravnavanja oseb s posebnimi potrebami.   

 

4. 3  Uporaba drog pri osebah s posebnimi potrebami 
 
V različnih empiričnih raziskavah o uporabi drog pri osebah s posebnimi 

potrebami so predstavljeni različni podatki. V nekaterih ugotovitvah raziskav je 

uporaba drog pri osebah s posebnimi potrebami podobna kot v splošni 

populaciji ali pa je pojavnost nižja glede na splošno populacijo (Moore in Siegal, 

1989, v Yu, Huang in Newman, 2008; Katims, Zapata in Yin, 1996, v Yu, Huang 

in Newman, 2008; McCrystal in McGillicuddy, 2006, v Yu, Huang in Newman, 

2008; Rurangirwa idr., 2006, v Yu, Huang in Newman, 2008; Percy in Higgins, 

2007, v Yu, Huang in Newman, 2008), druge raziskave pa potrjujejo večjo 

razširjenost uporabe drog pri osebah s posebnimi potrebami glede na splošno 

populacijo (Blum, Kelly in Ireland, 2001, v Yu, Huang in Newman, 2008; Gilson, 

Chilcoat in Stapleton, 1996, v Yu, Huang in Newman, 2008; Hogan, McLellan in 

Bauman, 2000, v Yu, Huang in Newman, 2008; Milberger idr., 1997, v Yu, 

Huang in Newman, 2008; DiNitto in Webb, 2012). Raziskave kažejo tudi, da ima 

20 % oseb s posebnimi potrebami težave z uporabo drog ali so odvisne od njih 

(Schwab in DiNitto, 1993, v Guthmann in Graham, 2004). D. Guthmann in V. 

Graham (2004) v svoji raziskavi zaključujeta, da posebne potrebe (primanjkljaji, 

motnje oz. ovire) pri osebah predstavljajo že same po sebi dejavnik tveganja. 

Navedene raziskave podajajo različne ugotovitve, ki verjetno izvirajo iz 

manjšega števila udeležencev v raziskavi (reprezentativnih in 

nereprezentativnih vzorcev), zato je primerjava s splošno populacijo manj 

zanesljiva.  

 

Prve študije, ki so raziskovale škodljivo uporabo drog pri osebah s posebnimi 

potrebami, so bile raziskave v poklicni rehabilitaciji odraslih oseb z različnimi 

posebnimi potrebami. Ugotovili so, da je imelo 62 % od 273 odraslih v centrih 

poklicne rehabilitacije težave s prekomernim pitjem alkohonih pijač, polovica od 

teh pa je, po metodoloških diagnostičnih kriterijih, bilo odvisnih od alkohola 

(Rasmunssen in DeBoer, 1980, v Lowinson, Ruiz, Millman in Langrod, 2005).  



 

91

Nadaljnje raziskave v državnih rehabilitacijskih centrih v ZDA so pokazale, da je 

51 % odraslih oseb s posebnimi potrebami pilo alkoholne pijače, enkrat ali 

večkrat v življenju je kokain uporabilo 29 % vprašanih, 40 % jih je v času službe 

ali šole enkrat ali večkrat v življenju uporabljalo droge na škodljiv način, 17 % 

vprašanih oseb je uporabilo droge na škodljiv način 10-krat ali večkrat v času 

službe ali šole, 15 % oseb s posebnimi potrebami pa je zaradi škodljivega 

uživanja alkohola imelo težave v šoli ali službi (Moore in Li, 1994, v Lowinson, 

Ruiz, Millman in Langrod, 2005). 

 

V nadaljevanju bomo predstavili ugotovitve raziskav uporabe drog in dejavnikov 

uporabe drog pri posameznih skupinah oseb s posebnimi potrebami.  

 
Obširna raziskava ameriškega Nacionalnega centra za raziskave v specialnem 

izobraževanju (Yu, Huang in Newman, 2008) je ugotavljala uporabo drog pri 

osebah s posebnimi potrebami ter dobljene podatke skušala primerjati s podatki 

splošne populacije. V raziskavo je bilo vključenih 2640 mladih odraslih s 
posebnimi potrebami, starih med 18 in 21 let. Odzivnost na raziskavo je bila 

67 %.  

 

Iz Tabele 7 so razvidni rezultati raziskave (Yu, Huang in Newman, 2008) o 

uporabi tobaka v zadnjih 30 dneh pri osebah s posebnimi potrebami. 

Ugotovljena je bila pogostost kajenja tobaka v zadnjih 30 dneh in število 

pokajenih cigaret. Ugotovljeno je bilo, da 70 % oseb s posebnimi potrebami v 

zadnjih 30 dneh ni kadilo cigaret (v primerjavi s splošno populacijo je naveden 

podatek 64 %), 20 % oseb s posebnimi potrebami je v zadnjih 30 dneh vsak 

dan kadilo tobak in 10 % je v zadnjih 30 dneh tobak kadilo občasno (1–29-krat v 

mesecu). 
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Skupini 
 

Kajenje cigaret  
v zadnjih 30 dneh  
glede na število dni kajenja 

 
Mladi odrasli s posebnimi 

potrebami 
(19–21 let) 

% 

 
Mladi odrasli splošne 

populacije 
(19–21 let) 

% 
Nikoli/nič 70 64 
1–29-krat 10 12 

vseh 30 dni 20 24 
Kajenje cigaret v zadnjih 30 dneh glede na število 
pokajenih cigaret dnevno 

Mladi odrasli s posebnimi 
potrebami 

% 

Mladi odrasli splošne 
populacije 

% 
2 ali nekaj 21 12 
3–6 cigaret 31 25 
7–14 cigaret 23 26 

15 cigaret ali več  26 37 
 
Tabela 7: Odstotek kajenja cigaret v zadnjih 30 dneh glede na število kajenja cigaret na dan glede na število dni kajenja 
(Povzeto po Yu, Huang in Newman, 2008). 
 

Raziskava o priložnostni uporabi alkoholnih pijač enkrat ali dvakrat v zadnjih 30 

dneh pri mladih odraslih s posebnimi potrebami poroča (Yu, Huang in Newman, 

2008), da je glede na ugotovitve splošne populacije uporaba nekoliko višja. 

Sicer v zadnjih 30 dneh ni uporababilo alkoholnih pijač 54 % oseb s posebnimi 

potrebami (v primerjavi s splošno populacijo je naveden podatek 44 %) (Tabela 

8).  

 
Skupini  

 
Pitje alkohola  
v zadnjih 30 dneh 
glede na število dni pitja alkohola 

 
Mladi odrasli s posebnimi 

potrebami 
(19–21 let) 

% 

 
Mladi odrasli splošne 

populacije 
(19–21 let) 

% 
Nikoli/nič 54 44 
1–2-krat 22 16 
3–5-krat 10 16 
6–19-krat 12 19 
20–30-krat 2 5 

 
Tabela 8: Odstotek uživanja alkoholnih pijač v zadnjih 30 dneh glede na število dni uživanja alkoholnih pijač (Povzeto 
po Yu, Huang in Newman, 2008).  
 

V naslednji tabeli je predstavljena uporaba prepovedanih drog pri osebah s 

posebnimi potrebami, ki je bila ugotovljena v raziskavi o uporabi drog pri 

osebah s posebnimi potrebami (Yu, Huang in Newman, 2008). Glede na 

splošno populacijo je pri osebah s posebnimi potrebami razviden manjši 

odstotek uživanja prepovedanih drog v zadnjih 30 dneh. 

 

Tabela 9 prikazuje še primerjavo uporabe marihuane v zadnjih 30 dneh pri 

osebah s posebnimi potrebami glede na splošno populacijo. Ugotavljajo manjšo 

uporabo marihuane kot v splošni populaciji. Pri mladih odraslih s posebnimi 

potrebami je glede na splošno populacijo uporaba marihuane približno enaka. 
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Prav tako je glede na splošno populacijo manjša uporaba ostalih prepovedanih 

drog. 

 
Skupini 

 
Uporaba  
prepovedanih drog v zadnjih 30 dneh 
glede na število dni uporabe 

 
Mladi odrasli s posebnimi 

potrebami 
(19–21 let) 

% 

 
Mladi odrasli splošne 

populacije 
(19–21 let) 

% 
MARIHUANA 

Nikoli/nič 84 73 
1–2-krat 5 9 
3–9-krat 6 5 

10-krat ali večkrat 6 13 
KOKAIN 

Nikoli/nič 98 96 
1-krat ali večkrat 2 4 

OSTALE PREPOVEDANE DROGE 
Nikoli/nič 97 93 

1-krat ali večkrat  3 7 
KATERAKOLI PREPOVEDANA DROGA 

Nikoli/nič 83 72 
1-krat ali večkrat  17 28 

 
Tabela 9: Delež uporabe nedovoljenih drog v zadnjih 30 dneh glede na število uporabe (Povzeto po Yu, Huang in 
Newman, 2008). 
 

Tabela 10 na naslednji strani prikazuje uporabo drog glede na posamezne 

skupine oseb s posebnimi potrebami (Yu, Huang in Newman, 2008). Razvidno 

je, da so v zadnjih 30 dneh cigarete najpogosteje kadile osebe s čustvenimi 

težavami, sledijo osebe z učnimi težavami in osebe s poškodbami glave. 

Uporaba alkohola v zadnjih 30 dneh je bila najpogostejša pri osebah s 

čustvenimi težavami, sledijo tisti z učnimi težavami. Uporaba prepovedanih drog 

je bila prav tako najpogostejša pri ljudeh s čustvenimi težavami. 

 

Raziskav, ki bi ugotavljale razširjenost uporabe drog med različnimi skupinami 

oseb s posebnimi potrebami, je malo. V slovenskem prostoru pa takšnih 

raziskav nismo našli. Zaradi specifičnosti posameznih skupin oseb s posebnimi 

potrebami in težav s pridobivanjem raziskovalnih vzorcev so raziskave med 

seboj slabše primerljive. Na populaciji odraslih oseb s posebnimi potrebami so 

raziskave v večini narejene na malih vzorcih, kar onemogoča posplošitev 

izsledkov raziskave. 
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Skupine UT GJM MDR ČM GN SS GV A DB PG MM G/S 

U
poraba v zadnjih 30 dneh 

Uporaba cigaret 
Odstotek 

tistih, ki 1-krat 
ali večkrat 
na mesec 

kadijo 

30 22 21 53 22 14 10 11 28 30 14 19 

Odstotek 
tistih, ki vsak 

dan  
kadijo 

20 13 8 39 10 8 8 5 22 12 9 12 

Povprečno 
število 

pokajenih 
cigaret na dan 

glede na 
kadilce 

6 7 7 11 7 9 7 / 11 / / / 

Uporaba alkohola 
Odstotek 
tistih, ki  
1-krat ali 
večkrat 

na mesec 
pijejo alkohol 

51 41 20 54 36 42 20 12 42 36 36 30 

Uporaba marihuane 
Odstotek 
tistih, ki  
1-krat ali 
večkrat 

na mesec 
uporabijo 

drogo 

16 14 6 33 12 10 5 2 14 14 14 5 

Odstotek 
tistih, ki 10-

krat ali večkrat 
na mesec 
uporabijo 

drogo 

6 4 0,3 16 2 3 2 0,6 5 11 11 0 

Uporaba kokaina 
Odstotek 
tistih, ki  
1-krat ali 
večkrat 

na mesec 
uporabijo 

drogo 

3 1 1 3 0 0 0 0 2 3 3 0 

Uporaba ostalih prepovedanih drog 
Odstotek 
tistih, ki  
1-krat ali 
večkrat 

na mesec 
uporabijo 

drogo 

2 3 1 10 2 5 4 5 4 0 0 5 

Uporaba katerekoli prepovedane droge 
Odstotek 
tistih, ki  
1-krat ali 
večkrat 

na mesec 
uporabljajo 

drogo 

16 15 7 36 12 14 7 6 16 15 15 7 

Legenda:  

UT – osebe, ki imajo učne težave 
GJM – osebe z govorno-jezikovnimi motnjami 
MDR – osebe z intelektualnimi primanjkljaji 
ČM – osebe s čustvenimi težavami 
GN – osebe, ki so gluhe in naglušne 
SS – osebe, ki so slepe in slabovidne 

GO – gibalno ovirane osebe 
A – osebe z avtizmom 
DB – dolgotrajno bolne osebe 
PG – osebe s poškodbami glave 
MM – osebe z več težavami hkrati (multiple motnje) 
G/S – gluhe in slepe osebe 

 
Tabela 10: Delež uporabe drog v zadnjem mesecu glede na vrsto posebnih potreb (Povzeto po Yu, Huang in Newman, 
2008). 
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Več raziskav je sicer narejenih na populaciji mladostnikov s posebnimi 

potrebami in na mlajših odraslih osebah s posebnimi potrebami, manj pa na 

odrasli populaciji oseb s posebnimi potrebami. Longitudinalnih raziskav nismo 

našli. Izjema je le devetletna longitudinalna raziskava uporabe drog pri osebah 

s posebnimi potrebami na delovnem mestu, t. i. delovnimi invalidi (ang. 'work 

disability') (Glazier in Kling, 2013). Na populaciji odraslih oseb s posebnimi 

potrebami so raziskave narejene na zelo malih vzorcih, z različnimi 

metodološkimi pristopi, zato izsledkov raziskav ne moremo posploševati.  

 

Zaradi pomanjkanja raziskav na navedenem področju smo se odločili, da v 

nadaljevanju predstavimo nekatere raziskave s področja uporabe drog po 

skupinah oseb s posebnimi potrebami. Posamezna poglavja smo na podlagi 

Zakona usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. št. 602-10/13-1/1, 2. 

člen) razdelili glede na skupine oseb s posebnimi potrebami. Podrobnejši 

pregled literature pa bomo predstavili za skupine oseb s posebnimi potrebami, 

ki smo jih vključili v svojo raziskavo. Prvi val raziskav o uporabi drog pri osebah 

s posebnimi potrebami zasledimo v poznih osemdesetih letih prejšnjega 

stoletja, iz zadnjih desetih let pa smo našli razmeroma malo raziskav. 

 

4.3.1 Slepe in slabovidne osebe  
 

Po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 

posebnimi potrebami Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

(Zavod RS za šolstvo, 2014), so slepe in slabovidne osebe oz. z okvaro vidne 

funkcije tiste, ki imajo »zmanjšano ostrino vida, zoženo vidno polje ali okvaro 

vidne funkcije«. (Prav tam, str. 8). Okvare vida vplivajo na senzorno zaznavanje 

in imajo največji vpliv na senzorno-zaznavno področje, kjer pride do 

reorganizacije senzorno-zaznavnih sprejemnikov informacij in analizatorjev, 

zato se reorganizira tudi kognitivno področje. Okvare vida ovirajo razvoj 

samostojnega gibanja in razvoj drobne motorike. Na razvoj osebe, ki je slepa ali 

slabovidna, zelo vplivajo učne sposobnosti (intelektualni potencial), stalen 

funkcionalen prostor, motivacija in ugodni socialni pogoji. Našteti elementi 
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skupaj z osebnimi lastnostmi, relacijami in interakcijami ter stopnjo okvare vida 

oblikujejo individualno strukturo osebe, ki je slepa ali slabovidna. Če so 

elementi pozitivno izraženi, lahko v večji meri kompenzirajo okvaro vida, seveda 

ob ugodnih okoljskih in družbenih pogojih (Hafnar in Simnič, 2002). 

V svetovnem merilu je le nekaj študij, ki so ugotavljale pogostost škodljive 

uporabe alkohola in drugih drog pri osebah, ki so slabovidne, vključno s slepoto 

(Resource Center on Substance Abuse Prevention and Disability, 1992, v 

Lowinson, Ruiz, Millman in Langrod, 2005; Koch, Nelipovich in Sneed, 2002).  

Koch, Nelipovich in Sneed (2002) sklepajo, da sta slepota in slabovidnost 

dejavnika tveganja za škodljivo uporabo in odvisnost od drog. Razloge vidijo v 

raziskavah (Nevertheless, Nelipavich, Wergin in Kossich, 1998, v Koch, 

Nelipovich in Sneed, 2002), ki ugotavljajo, da 220.000–330.000 ljudi, ki so slepi 

in slabovidni, na 1,1 milijon ljudi, ki so slepi in slabovidni, uporablja droge na 

škodljiv način. NAADD (1999, v Koch, Nelipovich in Sneed, 2002) ocenjuje, da 

je lahko pogostost škodljive uporabe drog v primerjavi s splošno populacijo za 

polovico višja. Osebe, ki so slepe in slabovidne, so poročale, da jih ima 40–

50 % že izkušnje z uporabo alkohola, pri 35 % slepih in slabovidnih oseb pa se 

kažejo znaki, da uporabljajo droge na škodljiv način.   

Dejavnike tveganja za škodljivo uporabo drog pri slepih in slabovidnih osebah 

predstavljajo socialna izolacija, nezmožnost aktivnega preživljanja prostega 

časa (preveč nestrukturiranega časa) in nezaposlenost (Nelipovich in Buss, 

1989, v Lowinson, Ruiz, Millman in Langrod, 2005). Vendar ti dejavniki tveganja 

niso značilni samo za slepe in slabovidne osebe. Tveganja, povezana z 

odvisnostjo od drog v tej populaciji, se še posebej odražajo pri starejših slepih in 

slabovidnih osebah, ki imajo še druge pridružene motnje, povezane s starostjo, 

kot so glavkom, katarakta, sladkorna bolezen in žilne bolezni. Torej je ta 

populacija dodatno ogrožena in ima več dejavnikov tveganja za škodljivo 

uporabo drog (Heinemann in Rawal, 2005, v Lowinson, Ruiz, Millman in 

Langrod, 2005). Ne smemo pa prezreti dejavnikov tveganja pri mladih slepih in 

slabovidnih osebah, ki so doživele zgodnjo poškodbo vida ali imajo genetsko 

motnjo (Heinemann in Rawal, 2005, v Lowinson, Ruiz, Millman in Langrod, 

2005). Posebno pozornost je treba nameniti tudi zmernemu pitju alkoholnih 
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pijač pri osebah, katerih izguba vida je povezana s sladkorno boleznijo in 

glavkomom, saj lahko pitje alkoholnih pijač še dodatno poslabša vid in osnovno 

zdravstveno stanje (Heinemann in Rawal, 2005, v Lowinson, Ruiz, Millman in 

Langrod, 2005). 

Slepe in slabovidne osebe imajo ovire na področju ravnotežja, prostorske in 

časovne orientacije ter mobilnosti. Prav uporaba alkohola in drugih drog odraža 

prizadevanje za obvladovanje invalidnosti, socialne izolacije in negativne/nizke 

samopodobe. Pri planiranju preventivnih programov moramo upoštevati 

posebne potrebe na področju sporazumevanja, na primer govoreča knjiga, 

zapisi v Braillovi pisavi idr. (Heinemann in Rawal, 2005, v Lowinson, Ruiz, 

Millman in Langrod, 2005). 

 

4.3.2 Gluhe in naglušne osebe 
 
Po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motnje otrok s 

posebnimi potrebami Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

(Vovk-Ornik, 2015) imajo gluhe in naglušne osebe »povprečno izgubo sluha na 

govornem področju na frekvencah 500, 1000, 2000 in 4000 Hz« /…/ (prav tam, 

str. 11) več kot 110 dB, naglušne osebe pa manj kot 110 dB. Izguba sluha 

vpliva na sporazumevanje, socializacijo in izobraževanje (prav tam). 

 
Raziskav o razširjenosti uporabe drog med osebami, ki so gluhe in naglušne, je 

do leta 1980 malo. Boros (1981) je poročal, da pri gluhih in naglušnih že mnogo 

let označujejo problem, povezan s škodljivo uporabo drog kot nepojasnjen in 

neraziskan. Večina strokovnjakov v praksi se strinja, da je razširjenost uporabe 

drog med gluhimi in naglušnimi vsaj takšna kot v splošni populaciji, če ne večja 

(Boros in Sanders, 1977, v Guthmann in Graham, 2004; Johnson in Locke, 

1978, v Guthmann in Graham, 2004; Watson, Boros in Zrimec, 1979, v 

Guthmann in Graham, 2004; Isaacs, Buckley in Martin, 1979, v Guthmann in 

Graham, 2004; Boros, 1981, v Guthmann in Graham, 2004; Lane, 1989, v 

Guthmann in Graham, 2004; Heinemann in Rawal, 2005; Titus in White, 2008; 

Dickinson, 2000; Alexander, DiNitto in Tidblom, 2005; Mason in Schiller, 2005; 
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Alvarez, Aderonke, Davidson, Jason in Davis, 2006; Berman, Guthmann in 

Sternfeld, 2007; Guthmann in Moore, 2007; Yu, Huang in Newman, 2008). 

Zaradi komunikacijskih ovir je bilo prepoznavanje škodljive uporabe in 

odvisnosti od drog pri osebah, ki so gluhi in naglušni, manj učinkovito 

(Guthmann in Graham, 2004).  

 
Ameriški Državni svet za alkoholizem (The National Council on Alcoholism) 

predvideva, da je vsaj 600.000 gluhih in naglušnih oseb odvisnih od alkohola 

(Kearnes, 1989, v Guthmann in Graham, 2004). D. Guthmann (2007) navaja, 

da se lahko pričakuje, da bo eden od sedmih posameznikov v populaciji gluhih 

in naglušnih oseb imel težave s škodljivo uporabo in odvisnostjo od drog, za 

splošno populacijo pa navaja, da se lahko pričakuje škodljiva uporaba in 

odvisnost od drog pri eni osebi od desetih (Guthmann, 2007).  

 

McCrone (1994, v Guthmann in Graham, 2004) je naredil simulacijo in 

napovedal, da v ZDA približno 3505 gluhih oseb uporablja heroin, 31.915 jih 

uporablja kokain in 97.745 marihuano. Robert Wood Johnson fundacija (1993, v 

Guthmann in Graham, 2004) ocenjuje, da naj bi bilo na katerikoli dan zaradi 

škodljive uporabe in odvisnosti od drog obravnavanih in zdravljenih 4000 gluhih 

in naglušnih oseb (McCrone, 1994, v Guthmann in Graham, 2004). Novejših 

empiričnih evidenc o obravnavi in zdravljenju gluhih oseb, ki so odvisne od 

drog, nismo našli.  

 

Po podatkih poročila Nacionalnega inštituta za zlorabo drog (NIDA, 1980, v 

Guthmann in Graham, 2004) je bilo v letu 1980 približno 73.000 gluhih odvisnih 

od alkohola, 8500 jih je redno uporabljajo heroin, 14.700 kokain in 110.000 

marihuano. Ni podatka, koliko oseb potrebuje dostop do pomoči, saj pogosto 

ostanejo neodkriti zaradi komunikacijskih ovir in pomanjkljivega razumevanja 

kulture populacije gluhih in naglušnih oseb. 

 

Pri obravnavi gluhih in naglušnih oseb, ki so odvisne od drog, so našli naslednje 

dejavnike tveganja: manjša možnost pogovora o škodljivosti drog v družini; 

manjša podpora družine (veliko gluhih in naglušnih otrok ima slišeče starše, ki 

se niso naučili nadomestnega znakovnega jezika za komuniciranje z naglušnim 



 

99

ali gluhim otrokom); manjša možnost socialnega učenja o škodljivosti drog; 

manjša dostopnost do preventivnih programov (še posebej za osebe, ki so 

gluhe); slabša samopodoba in razvoj identitete, ki izvira iz 'invalidnosti', 

primanjkljajev, oz. okvare; odtujenost; čustvene stiske, povezane s socialno 

izolacijo; neuresničene potrebe po vključevanju v socialno okolje in med 

vrstnike; mnenje splošne populacije o upravičenosti uporabe drog pri osebah z 

invalidnostjo; pismenost (Guthmann in Sandberg, 1998, v Titus in White, 2008; 

Oliva, 2004, v Titus in White, 2008; Gallaudet Research Institute, 2007, v Titus 

in White, 2008). Prav neobčutljivost in neupoštevanje komunikacijskih potreb 

integriranih gluhih in naglušnih oseb v splošno populacijo prispeva k družbeni 

stigmatizaciji, ki je glavni vzrok socialne izolacije in dejavnik tveganja za zlorabo 

drog (Heinemann in Rawal, 2005). 

Mladostniki, ki so gluhi ali naglušni, se v primerjavi z zdravimi mladostniki 

soočajo z več komunikacijskmi težavami, več stresnimi situacijami, težavami pri 

vključevanju v okolje in slabšo sprejetostjo med vrstnike in z manjšo 

dostopnostjo do preventivnih informacij na področju drog, tveganega vedenja in 

zdravja (Titus, Schiller in Guthmann, 2008). V letu 2015 je bila objavljena 

raziskava uporabe alkohola med 180 mladostniki, ki so gluhi in naglušni (stari v 

povprečju 14 let) (Pinquart in Pfeiffer, 2015), v primerjavi z 251 mladostniki 

splošne populacije. V raziskavi poročata (prav tam), da so gluhi ali naglušni 

mladostniki v zadnjem mesecu pred raziskavo uporabljali manj alkoholnih pijač, 

prav tako so poročali manj opitosti z alkoholom in višjo starost ob prvi opitosti z 

alkoholom kot mladostniki, ki niso gluhi ali naglušni. Ugotovila sta (prav tam), da 

je večja uporaba alkohola povezana z moškim spolom, višjo starostjo in z večjo 

socialno mrežo (boljšo vključenostjo v socialno okolje). Avtorja (prav tam) 

pišeta, da je nižja uporaba alkohola med gluhimi in naglušnimi mladostniki 

povezana z manjšo vključenostjo (integracijo) v družbo, kar pa je povezano z 

manj priložnostmi za uporabo alkohola ter manjšim vplivom vrstnikov na 

uporabo alkohola.  

Šolski, socialni in zdravstveni preventivni ter kurativni programi se pogosto 

srečujejo s pomanjkanjem znanja o načinih dela z gluhimi in naglušnimi 

osebami. Prav to neznanje in stigmatizacija izgube sluha ima negativne 
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posledice škodljive uporabe drog. Gluhe in naglušne osebe, ki drogo 

uporabljajo na škodljiv način, so tako še dodatno socialno izolirane in imajo 

težave z dostopnostjo do služb pomoči, ki se ukvarjajo z odvisnostjo. Prav tako 

imajo težave z nedostopnostjo komunikacijskih in sporazumevalnih poti, zaradi 

katerih običajno ne poiščejo pomoči (Boros, 1981).  

McCrone (1982) je tako predlagal smernice programa dostopnosti do pomoči na 

področju drog pri osebah, ki so gluhe in naglušne. Poudaril je pomembnost IKT 

dostopnosti in programov pomoči s pomočjo IKT. Tako je na primer na spletni 

strani Minnesota Chemical Dependency Program for Deaf and Hard of Hearing 

Individuals dostopnih nekaj pisnih gradiv, ki so v pomoč osebam z izgubo sluha 

pri zdravljenju odvisnosti od drog.  

V ZDA je bilo ustanovljeno več programov za pomoč pri odvisnosti od drog, ki 

so namenjeni gluhim in naglušnim osebam (npr. Deaf Addiction Services at 

Maryland, ki je bil ustanovljen leta 2000; Minnesota Chemical Dependency 

Program for Deaf and Hard of Hearing Individuals, ki je bil ustanovljen leta 

1989, Priloga 26).  

Strokovne organizacije, ki izvajajo kurativne in preventive dejavnosti, bi morale 

imeti na področju komunikacije in sporazumevanja določene prilagoditve ter 

pripravljene programe pomoči s pomočjo IKT. Ljudje, ki so gluhi in naglušni, 

imajo edinstvene kulturne in komunikacijske potrebe, pravi D. Guthmann 

(2007). D. Guthmann in V. Graham (2004) poudarjata razloge za nedostopnost 

obravnave razširjenosti uporabe drog. Gluhe in naglušne osebe je treba gledati 

z vidika invalidnosti in kulture. Znakovni jezik, ki se ga naučijo, je priznan 

specifičen jezik s svojo slovnico, skladnjo in besediščem. Komunikacija z njim 

tako oblikuje ljudi v posebno kulturo, zato je pomembno, da strokovna skupina 

pozna le-to, pa tudi načine sporazumevanja z njimi, kot je na primer znanje 

znakovnega jezika, znanje o branju z ustnic in tolmačenje. Sodelujejo naj kot 

svetovalci centrom za gluhe in naglušne.  

McCrone (1982) je poudaril pomembnost prizadevanja na področju 

ozaveščenosti o drogah v skupnostih oseb, ki so gluhe in naglušne (Zavodi za 
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gluhe in naglušne, Zveza in društva gluhih in naglušnih), ter obojestranski 

povezovalni svetovalni odnos s strokovnimi službami (McCrone, 1982). 

A. Whitehouse, Sherman in Kozlowski (1991) so pregledali službe, ki skrbijo za 

gluhe in naglušne osebe ter službe za pomoč pred škodljivo uporabo drog. 

Raziskovalci so, podobno kot drugi, ugotovili nedostopnost pomoči zaradi 

omejitev v komunikaciji s pomočjo telefonov. Prav tako obstaja malo programov 

pomoči, ki so prilagojeni gluhim in naglušnim osebam. Pridobitev zanesljive 

ocene škodljive uporabe in odvisnosti od drog pri osebah, ki so gluhe in 

naglušne, je težka. Že sam podatek o prilagojenih testih za ugotavljanje 

uporabe drog govori o tem, kako slabo so za ugotavljanje škodljive uporabe 

drog pri osebah s posebnimi potrebami službe pripravljene. Aleksander (2005, v 

Titus in White, 2008) navaja, da obstaja samo en vprašalnik o uporabi 

alkoholnih pijač, prilagojen za gluhe in naglušne osebe. V izoblikovanem 

programu obravnave odvisnosti od drog pri gluhih in naglušnih osebah v 

Minnesoti izvajajo presejalni test, ki se uporablja za oceno napotitve gluhih in 

naglušnih oseb na zdravljenje (Guthmann, 1998). 

Raziskovalci so v ameriškem prostoru našli le nekaj preventivnih programov in 

programov pomoči, prilagojenih osebam, ki so gluhe in naglušne (Priloga 26). 

Programi so imeli posebne pogodbene sodelavce – tolmače, prostovoljce in 

družinske člane ter pisna gradiva, ki so gluhim osebam omogočala 

sporazumevanje pri obravnavi in zdravljenju odvisnosti od drog. Pri tem pa so 

se strokovnjaki srečevali z etičnimi vprašanji o zaupnosti in kršenju pravic. 

V nekaterih ameriških centrih za zdravljenje odvisnosti od drog sta bila 

pomanjkanje in neorganiziranost specializiranih programov za osebe, ki so 

gluhe in naglušne, odpravljena. Ustanovljeni so bili specializirani programi, 

namenjeni gluhim in naglušnim osebam, ki imajo težave z drogami (Addiction 

Recovery of the Deaf na Anixter Center v Chicagu, Minnesota Chemical 

Dependency Program for the Deaf). V programih sodelujejo strokovnjaki, ki se 

tekoče sporazumevajo v znakovnem jeziku (Whitehouse, Sherman in 

Kozlowski, 1991).  
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Omenjena programa izvajata redne evalvacijske študije. Evalvacijska študija pri 

gluhih in naglušnih osebah ugotavlja uspešnost zdravljenja odvisnosti od drog 

in poteka v etapah po 1, 3, 6 in 12 mesecih zdravljenja (Guthmann in Blozis, 

2001). Študija je pridobivala naslednje podatke: rizična vedenja, znanje o 

drogah, spremembe glede zlorabe drog, demografski podatki in zadovoljstvo s 

programom. Anketiranih oseb, ki so izpolnile vse štiri etape študije, je bilo malo, 

vendar so se vsi ankteriranci odzvali vsak po enkrat v vseh etapah. Povprečna 

starost v prvi etapi je bila 10 let. Več kot 35 % vprašanih je v času anketiranja 

abstiniralo, 15 % vprašanih pa je v zadnjem mesecu uporabilo eno drogo. 

Najpogosteje uporabljena droga je bila alkohol, nato marihuana. Ugotovili so, da 

so zaposlitev, družinska podpora ter redna srečanja v terapevtskih skupinah 

pomembni varovalni dejavniki (Guthmann in Blozis, 2001). 

 

V okviru SARDI in DODA programa je nastala t. i. e-terapija, namenjena 

osebam, ki so gluhe in naglušne, ter imajo težave s škodljivo uporabo drog ali 

pa so odvisne od njih (Moore, Guthmann, Rogers, Fraker in Embree, 2009). V 

okviru e-terapije tako preko videokonferenc potekajo individualne in skupinske 

obravnave oseb, ki so gluhe in naglušne, ter aktivno uporabljajo znanje 

znakovnega jezika (prav tam). Preko e-terapij jim je omogočena enaka raven 

obravnave storitev na področju zdravljenja odvisnosti od drog, kot jih ima 

splošna populacija.  

 

4.3.3  Dolgotrajno bolne osebe 
 
V skupino dolgotrajno bolnih uvrščamo zelo heterogeno populacijo, ki ima 

dolgotrajne zdravstvene težave. 

Dolgotrajno bolni ljudje so ljudje z «dolgotrajnimi oziroma kroničnimi motnjami 

ter boleznimi, ki ovirajo ljudi pri šolskem/službenem delu. Dolgotrajna bolezen je 

vsaka tista, ki ne izzveni v treh mesecih» (Zavod RS za šolstvo, 2014, str. 21). 

V skupino dolgotrajno bolnih se vključuje kardiološke, endokrinološke, 

gastroenteorološke, alergološke, revmatološke, nefrološke, pulmološke, 

onkološke, hematološke, dermatološke bolezni, psihiatrične in nevrološke 
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bolezni (npr. epilepsija), bolezni imunske pomanjkljivosti ter osebe motnjo 

pozornosti s ali brez hiperaktivnosti (krajšava s kraticama ADHD/ADD) (Zavod 

RS za šolstvo, 2014). 

4.3.3.1 Osebe z motnjami v strjevanju krvi 
 

Motnje v strjevanju krvi uvrščamo med hematološke bolezni. Poznamo več vrst 

motenj strjevanja krvi. Med redkimi motnjami sta hemofilija in von Willebrandova 

bolezen (Redke bolezni, 2013), dedni bolezni, ki trajata vse življenje. Poznamo 

pa še druge bolezni pomanjkanja strjevanja faktorjev in delovanja trombocitov, 

kot so na primer trombocitopenija in druge. Za vse so značilne krvavitve, ki se 

težko ustavijo. 
 

Hemofilijo A ima en človek na 10.000 ljudi (Benedik Dolničar, 1991, 2004) 

oziroma en človek na 50.000 ljudi (Pretner, 2013), hemofilijo B pa en človek na 

40.000 ljudi (Benedik-Dolničar, 1991). Prevalenca hemofilije B je približno 6 do 

10-krat manjša kot pri hemofiliji A (Pretner, 2013). Pogostost pri von 

Willebdrandovi bolezni ni znana, ker večina blagih oblik ni prepoznavnih, 

incidenca hudih oblik (tipa 3) von Willebrandove bolezni pa je kot pri hemofiliji A 

(Pretner, 2013). Strokovnjaki ocenjujejo, da je ljudi z von Willebrandovo 

boleznijo približno 1 % populacije.  

Za tiste, ki imajo težko obliko hemofilije, so značilne spontane krvavitve v sklepe 

in tkiva. Pri osebah s srednjo obliko hemofilije se obilnejše krvavitve pojavijo ob 

poškodbah, za lahko obliko hemofilije pa so značilne le ob hudih poškodbah ali 

pri operacijah. Za ljudi z von Willebrandovo boleznijo so značilne sluznične 

krvavitve. Delimo jo na lahko obliko, ko se kljub podaljšanemu času strjevanja 

krvi bistvenih težav ne opazi razen pri hudih poškodbah in operativnih posegih. 

Pri težki obliki te bolezni so značilne obilnejše sluznične krvavitve ter občasne 

krvavitve v sklepe in tkiva. Bolnice imajo težave z dolgotrajnimi in obsežnimi 

menstrualnimi krvavitvami, nosečnostjo in porodom (Benedik Dolničar, 2013).  

Zdravljenje poteka z zagotavljanjem učinkovite hemostaze s pomočjo 

nadomeščanja manjkajočih faktorjev strjevanja krvi (Benedik Dolničar, 2013) s 

ciljem v čim krajšem času ustaviti krvavitev, preprečiti nadaljnjo krvavitev, 
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zmanjšati bolečino ob krvavitvi, preprečiti posledice ponavljajočih se krvavitev in 

uravnotežiti stroške zdravljenja (Božjak in Rožič, 2000).  

 

Ob krvavitvah se običajno pojavi bolečina, intenzivnost le-te je odvisna od 

področja in obsega krvavitve ter bolečinskega praga posameznika. 

Posamezniki si bolečine lajšajo na različne načine, z mirovanjem ali ledenimi 

oblogami, najpogosteje pa s protibolečinskimi zdravili, ki lahko imajo različne 

stranske učinke in dejavnike tveganja, kot so na primer neupoštevanje uporabe 

zdravil po zdravnikovem napotilu, nekontrolirana uporaba zdravil, škodljiva 

uporaba zdravil in odvisnost od zdravil. Pogosta uporaba zdravil za lajšanje 

bolečin ob krvavitvah v sklepe lahko pri teh ljudeh povzroči odvisnost od njih 

(Elander in Berry, 2003, v Karimi, Hashemi, Fotouhi Ghiam, Sadeghi Jahromi in 

Toobaee, 2007). Po drugi strani pa imajo osebe z motnjami v strjevanju krvi 

telesne zdravstvene zaplete in omejitve ter s tem stresno življenje z negativnimi 

posledicami na socialnem področju, kar lahko nazadnje pripelje do nekaterih 

psihičnih težav, kot so depresija in nizka samopodoba (Canclini idr., 2003, v 

Karimi, Hashemi, Fotouhi Ghiam, Sadeghi Jahromi in Toobaee, 2007; Celiker, 

Kutsal, Oy, Onur in Gurgey, 2000, v Karimi, Hashemi, Fotouhi Ghiam, Sadeghi 

Jahromi in Toobaee, 2007). Arranz idr. (2002) navajajo, da se mora oseba z 

motnjo v strjevanju krvi že od malih nog naprej spopadati s stresnimi dejavniki, 

kot so bolečina, posledice bolezni (sklepne bolezni) in obdobja okrevanja, 

nepričakovane krvavitve, intravenozno zdravljenje, pogosta odsotnost iz šole ali 

dela.   

 

Osebni dejavniki tveganja pri osebah z motnjo v strjevanju krvi so lahko 

nedejavnost, pasivnost in nesamostojnost, ki se pogosto pojavijo zaradi strahu 

pred nezgodami (Arranz idr., 2002). Prav naučena nedejavnost, ki nastane 

zaradi pretirane zaščite ali pretirane omejitve staršev iz strahu pred 

poškodbami, pripelje nekatere ljudi z motnjo v strjevanju krvi do vzorca vedenja, 

da čakajo, da drugi opravljajo dejavnosti namesto njih. Občutek drugačnosti in 

slabša zmožnost sodelovanja v okolju osebo posledično pripelje do nizke 

samopodobe. Oseba lahko ima težnjo k osamitvi, kar lahko povzroči občutek 

žalosti in nemoči. V nekaterih primerih ima tudi omejitve v zanimanjih, kar lahko 

poveča možnost, da se počuti neizpolnjenega in nesrečnega, ker ne more 
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enakopravno sodelovati pri določenih dejavnostih in igrah s prijatelji (npr. borilni 

športi). Udeležba pri agresivnih športih lahko pripelje do poškodb, posledica pa 

so lahko krvavitve. Pri osebah z motnjo v strjevanju krvi je medicinsko osebje 

pogosto opažalo težje sprejemanje bolezni in drugačnosti, kar pripelje do 

pomanjkanja samospoštovanja, oslabi spretnosti in moči, da se oseba upre 

skušnjavi sodelovanja pri tveganih vedenjih. 

 

Osebni varovalni dejavniki pri ljudeh z motnjo v strjevanju krvi so tisti, ki 

omogočajo razvoj psihične odpornosti in učinkovito obvladovanje bolezni. Tako 

med osebne varovalne dejavnike uvrščamo dobro samospoštovanje, aktivno 

udeležbo pri dejavnostih, osamosvojitev in neodvisnost od drugih, socialno 

učinkovitost, dobre sposobnosti sporazumevanja, sposobnost reči 'ne' 

skušnjavam in nevarnim vabilom vrstnikov (Arranz idr., 2002).  

 

Ključnega pomena je obvladovanje bolezni s samooskrbo. Spretnosti 

učinkovitega soočanja s težavami, ki osebam z motnjami v strjevanju krvi 

omogočajo takojšnje zdravljenje in povrnitev zdravja ter s tem dojemanje 

samonadzora bolezni, so pravočasno prepoznavanje in obveščanje o krvavitvah 

ter pripravljenost na pogovor z zdravnikom o nezgodah in poškodbah (Arranz 

idr., 2002). Varovalni dejavnik je tudi aktivno sodelovanje pri sprejemanju 

odločitev v zvezi z življenjem in zdravljenjem dolgotrajne bolezni že od malih 

nog. Človeka opogumimo za življenje, če ga vprašamo za mnenje, prisluhnemo 

njegovemu mnenju, pridobimo soglasje v zvezi z zdravljenjem, nasprotno od 

ukazovanja z očitki, kaj naj stori, ko mu vzamemo moč in upanje. Avtorji (Arranz 

idr., 2002) ugotavljajo tudi, da so tiste osebe z dolgotrajno boleznijo, ki zmorejo 

ustrezno prepoznavati, obvladovati in izražati čustva, bolj prilagodljive. Avtorji 

govorijo o ustrezno razvitih življenjskih spretnostih in psihični odpornosti. 

 

Družinski dejavniki tveganja se nanašajo na družino in družinske vzgojne 

vzorce. Mednje uvrščamo nesprejemanje bolezni, pretirano zaščito, pretirano 

popustljivost, očitke in nedoslednost pri vzgoji (Arranz idr., 2002).  

 

Iz bojazni pred nezgodo in posledično krvavitvijo starši pogosto pretirano 

zaščitijo otroka z motnjo strjevanja krvi. S tem dajejo otroku z dolgotrajno 
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boleznijo občutek strahu, nekoristnosti in nesposobnosti, da bi zmogel skrbeti 

sam zase. V nekaterih družinah pa pretirano popuščajo otroku in mu dopuščajo 

preveč svobode, pogosto zaradi občutka krivde, morda tudi prevelikega strahu, 

občutka skrbi in sočutja. S takima vzgojnima stiloma staršev se prispeva k 

temu, da si otrok z motnjo v strjevanju krvi pridobi spoznanja in prepričanja, da 

je drugačen v primerjavi z drugimi otroki. Oba skrajna vzgojna stila zmanjšujeta 

možnost osamosvajanja in samooskrbe otroka. Starši, ki osebi z motnjo v 

strjevanju krvi dovolijo vse vrste ugodnosti, lahko povzročijo zmedo, strah in 

zatekanje v tvegana vedenja. Tudi vzorec, ki kaže na pretirane in zelo stroge 

omejitve zaradi strahu, da bi se otrok poškodoval, lahko povzroča zatekanje v 

tvegana vedenja ali socialno osamitev.  

 

Ljudje naj bi v družinah imeli ugodne pogoje za razvijanje psihične odpornosti in 

sposobnosti obvladovanja življenja, še zlasti pri dolgotrajnih boleznih. Med 

družinske varovalne dejavnike avtorji (Arranz idr., 2002) tako vključujejo 

stabilno toplo vzdušje v družini z jasnimi pravili in omejitvami, znanje o bolezni, 

čustveno oporo, podpiranje osebe z dolgotrajno boleznijo pri samooskrbi ter 

odkrito in jasno sporazumevanje. Osebam z dolgotrajno boleznijo se s takim 

vzgojnim pristopom omogoča predvidljivo okolje, kjer razvijejo občutek varnosti 

in zaupanja ter stabilen nadzor nad rizičnimi situacijami. Pomemben varovalni 

dejavnik je sprejemanje bolezni vseh članov v družini, kar vodi k normalizaciji 

problemov v družinskem okolju, ki jih je povzročila bolezen. Prav sposobnost 

ustrezne pomoči družinskih članov ob krvavitvi ter njihovo spodbujanje k 

vključitvi osebe z motnjo v strjevanju krvi v socialno okolje omogoča razvijanje 

zdrave pozitivne samopodobe, občutka lastne vrednosti in samostojnosti. 

Ustrezna družinska pomoč mu omogoča, da raste in se izraža z zaupanjem v 

svoje sposobnosti. 

 

Med socialne dejavnike tveganja vključujemo različne socialne modele 

tveganja. Tako lahko pogoste in ponavljajoče se krvavitve pripeljejo do 

osamitve od prijateljev in socialnega okolja, do odsotnosti v šoli in pri delu, kar 

pripelje do manj socialnih izkušenj. Hkrati pa lahko oseba zaradi spleta 

dejavnikov v svojem življenju postane ranljivejša v socialnem razvoju (Arranz 

idr., 2002). Po drugi strani pa ob socialnem vključevanju in interakcijah 
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obstajajo tveganja, ki lahko ogrožajo psihosocialno zdravje ljudi z motnjo v 

strjevanju krvi. Ob različnih pritiskih in izzivih vrstniških skupin se lahko osebe z 

motnjo v strjevanju krvi vedejo tvegano. Pritisk vrstnikov po tveganem vedenju 

je lahko veliko bolj trajen in učinkovit, če socialno in kulturno okolje podpirata 

nasilje in agresivna vedenja v igrah. Ob tem se lahko pojavijo ponavljajoče se 

krvavitve ob nezgodah in poškodbah (Arranz idr., 2002). Zaradi zdravstvenih 

omejitev jih lahko vrstniki zavrnejo, kar pripelje do osamitve in nizkega občutka 

lastne vrednosti. 

 

Socialno okolje, ki spodbudno vpliva na osebo z motnjo v strjevanju krvi, lahko 

omogoči, da se oseba čuti koristnega, dejavnega, srečnega in povezanega s 

svojo skupnostjo. Med socialne varovalne dejavnike tako vključujejo 

prijateljski odnos v različnih dejavnostih, socialno oporo, prijetne šolske 

dejavnosti, zbiranje informacij (Arranz idr., 2002). Prijatelji so za osebo z motnjo 

v strjevanju krvi socialna in čustvena opora, ki omogoča občutek pripadnosti 
socialnemu okolju. Socialno okolje je lahko tisto, ki med ljudmi ne vzpostavlja 

socialnih in zdravstvenih razlik, uči razumevanje in strpnost ter spodbuja 

ustrezne prilagoditve vsakemu posamezniku za uspešno udejstvovanje v 

skupnosti. 

 

Iz prakse dela z ljudmi z dolgotrajno boleznijo strokovnjaki med pomembne 

varovalne dejavnike vključujemo še varovalne dejavnike, ki omogočajo učenje 

poznavanja bolezni (znanje o bolezni), srečanja mladih in odraslih z motnjami v 

strjevanju krvi, izmenjavo izkušenj in sopomoč preko Društva hemofilikov in 

drugih društev, različne tabore z usmerjanjem in preizkušanjem ustreznih 

telesnih in športnih dejavnosti, učenje skrbi za zdravje, izkustvena 

izobraževanja o bolezni, samooskrbo in samozdravljenje z zdravili, spodbujanje 

izobraževanja in šolanja za ustrezen poklic ter delo. 

Psihološki aspekt oseb s hemofilijo je bil ocenjen v različnih študijah (Casey in 

Brown, 2003; Logan idr., 1990, v Karimi idr., 2007; Arranz idr., 2002; Cassis, 

2007), toda glede na že omenjene dejavnike tveganja, individualne posebnosti 

in socialne dejavnike podatkov o pogostosti odvisnosti od drog pri osebah s 

hemofilijo ni.  
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Dolgotrajna bolezen (kronična bolezen) je lahko dejavnik tveganja za zlorabo 

drog zaradi obremenjenosti s postopki zdravljenja, bolehnosti in pričakovanja 

zgodnje smrtnosti, kar lahko pripelje do psihičnih problemov ali težnje po zlorabi 

drog. Psihološki dejavniki ne vplivajo le na kakovost življenja ljudi, ampak tudi 

na njihove biološke funkcije (Arranz idr., 2002). Pri osebah z dolgotrajno 

boleznijo je treba poskrbeti za njihovo duševnost, obvladovanje bolezni in 

preprečevanje posledic bolezni. Upoštevati je treba tudi vpliv okoliščin, v katerih 

se bo posameznik utrdil po razočaranjih, naučil sposobnosti obvladovanja 

bolezni in bolečine ter nadzoroval sebe in svojo negotovost pri tveganjih (Arranz 

idr., 2002). Predpostavlja se, da bolezen ne prizadene le posameznika, temveč 

tudi njegovo okolje, kar pomeni, da bolezen vpliva na družino, partnerske 

odnose, vključevanje med vrstnike, v šolo in delo, poklicno uveljavljanje ter 

aktivno preživljanje prostega časa. Socialno okolje je pomembno za zdrav 

psihosocialni razvoj oseb s hemofilijo, ki je lahko dejavnik tveganja ali pa ob 

primernem ravnanju in prilagajanju varovalni dejavnik (Arranz idr., 2002).  

 

V svetovnem merilu nismo našli raziskav, ki bi ugotavljale pogostost uporabe 

drog pri osebah s hemofilijo. Ena od prvih študij je bila narejena na iranski 

populaciji oseb s hemofilijo. Podrobno bomo predstavili iransko študijo (Karimi 

idr., 2007), ki je ugotavljala pogostost/prevalenco uporabe drog in stopnjo 

odvisnosti od drog, dejavnike tveganja odvisnosti od alkohola pri naključno 

izbranem vzorcu iranske populacije oseb s hemofilijo A in B, starih 12 in več (N 

= 100; povprečna starost 23,42 ± 9,67 let). V študiji so ugotavljali tudi 

preddispozicijske dejavnike za odvisnost od drog. Najpogosteje uporabljena 

droga je bil nikotin (Karimi idr., 2007). Na podlagi stopnje odvisnosti so določili, 

da bo spodnja starost 12 let.  

 

Rezultati (Tabela 11) so pokazali, da ima 81 oseb hemofilijo A in 19 hemofilijo 

B. Povprečna starost je bila 23,42 ± 9,67 let (razpon 12–74 let).  
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 Število 
oseb 

Znaki 
odvisnosti 
od drog 

Ni znakov 
odvisnosti  

p-value 

Starost     
Manj kot 19 let 31 3 28 0,000 
20–29 let 47 20 27  
Več kot 29 let 22 16 6  
Starost ob postavitvi diagnoze     
Manj kot 5 let 82 31 51 NS 
5–10 let 8 4 4  
Več kot 10 let 10 4 6  
Zakonski status     
Poročen 17 11 6 0,03 
Samski 83 28 55  
Izobrazba     
Nepismen, neizobražen 7 3 4 NS 
Osnovna in srednja šola 74 28 46  
Visoka izobrazba 19 8 11  
Število družinskih članov     
Manj kot 4 10 1 9 0,03 
4–6  52 18 34  
Več kot 6  38 20 18  
Družinska zgodovina hemofilije     
Pozitivna 64 26 38 NS 
Negativna 36 13 23  
Družinska zgodovina odvisnosti 
od drog 

    

Pozitivna 36 20 16 0,02 
Negativna 64 19 45  
Pogostost krvavitev     
Manj kot 1-krat mesečno 5 1 4 NS 
Manj kot 5-krat na mesec 69 28 41  
Več kot 5-krat na mesec 26 10 16  
Komplikacije bolezni     
Pozitivne (vsaj ena in več) 47 18 29 NS 
Negativne (jih ni) 53 21 32  
Zgodovina kirurškega zdravljenja     
Pozitivna 15 6 9 NS 
Negativna 85 33 52  

 
Tabela 11: Odstotek oseb s hemofilijo, ki imajo izražene znake odvisnosti od drog. Prirejeno po Karimi idr., (2007). 
 

Raziskava (Karimi idr., 2007) ugotavlja, da je 39 % oseb s hemofilijo odvisnih 

od drog, kar je pogosteje od splošne iranske populacije (12,5 %) (Razaghi 

Omran idr., 2002, v Karimi idr., 2007). Najpogosteje je bil uporabljen tobak 

(37 %), sledi opij (30 %) in alkohol (22 %). Uporaba protibolečinskih zdravil je 

bila najmanjša (1 %). Svetovne študije pri osebah z dolgotrajno bolečino 

pokažejo podobne rezultate (Ahmadi in Benrazavi, 2002, Karimi idr., 2007; 

Ahmaid in Ghanizadeh, 2000, v Karimi idr., 2007). Večina (25,2 %) oseb s 

hemofilijo, ki je bila odvisna od drog, je bila stara med 20 in 29 let. Več je bilo 

samskih (28 % samskih in 11 % poročenih) ter so živeli v družinah z več kot 

šestimi člani. Statistično pomembna je bila korelacija med pogostostjo 

uporabe/prevalenco odvisnosti od drog pri posamezniku, ki ima v zgodovini 

družine odvisnost od drog.  
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V raziskavi (Karimi idr., 2007) so ugotavljali motive za uporabo drog pri osebah 

s hemofilijo. Najpogostejši razlogi so bili sproščanje napetosti, povečanje 

občutka zadovoljstva, zmanjšanje znakov depresije in zmanjševanje bolečine.  

Glede na statistično pomembno povezanost med stopnjo odvisnosti od drog in 

starostjo so zaključili, da so osebe s hemofilijo postale odvisne od drog v mladih 

letih. Iz raziskave lahko ugotovimo, da je večja verjetnost, da bo samska oseba 

s hemofilijo postala odvisna od drog, kar je nasprotje od splošne iranske 

populacije, kjer je večja stopnja odvisnosti od drog pri poročenih posameznikih 

(Razaghi, Omran idr., 2002, v Karimi idr., 2007). To kaže, da imajo osebe s 

hemofilijo partnerske težave, saj se izogibajo porokam, da bi se izognili 

potomstvu (strah pred genetskim prenosom bolezni na potomstvo). Ni pa 

statistične povezanosti med stopnjo odvisnosti od drog in zapleti pri bolezni. 

Vodilni motivacijski kazalci za psihološko osnovo odvisnosti od drog so 

sproščanje napetosti, občutek zadovoljstva, brezvoljnost in depresija. Visoka 

stopnja nezaposlenosti in gospodarska inflacija v Iranu bi lahko pripeljala do 

uporabe drog kot oblike alternativnih rešitev. Pomanjkljiva zdravstvena in 

psihološka oskrba oz. podpora predstavlja pri osebah s hemofilijo možnost, da 

bodo potisnjeni v slabši položaj. Ugotovitve lahko pripomorejo k oblikovanju 

psiholoških podpornih programov. 

 

V slovenskem prostoru ni narejene študije o uporabi drog pri osebah s 

hemofilijo. Iz prakse dela z ljudmi, ki imajo hemofilijo, vidimo, da njihova 

dolgotrajna bolezen lahko telesno in čustveno slabi življenjsko moč (izčrpava) 

posameznika.  

 

Odraščanje je čas preizkušanja meja, preizkušanja svojih sposobnosti, tako 

telesnih in duševnih. Težavnejše odraščanje mladostnikov s hemofilijo je lahko 

povezano s prezahtevnimi ali prezaščitniškimi starši, ki pretirano nadzorujejo 

njihova življenja. Mladostnik s hemofilijo si želi enakovrednega udejstvovanja v 

družbi vrstnikov, zato lahko tvega ali noče tvegati svojega zdravja (npr. se 

preizkuša v zanj tveganih športih, ki pripeljejo do poškodb, ali pa si želi 

preizkusiti v športu, vendar se zaveda tveganja za poškodbe), kar lahko pripelje 

do depresije v mladosti. Osebe s hemofilijo v času odraščanja težje sprejemajo 

svojo bolezen, kar lahko povzroča še dodatno tesnobo in depresijo. 
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Sopojavnost drugih motenj je dejavnik tveganja za zlorabo drog, predvsem 

zdravil, ki so jim v dosego. Posameznik lahko namerno zlorabi zdravila v namen 

lažjega spoprijemanja s tesnobo zaradi njegove bolezni. Z zlorabo zdravil pa 

depresije ne odpravimo, ampak jo lahko še poslabšamo. 

 

Pogoste krvavitve in posledično sklepne artroze ter artritisi pri ljudeh s hemofilijo 

pripeljejo do dolgotrajnih bolečin in omejenega gibanja, kar lahko dolgoročno 

povzroči prizadetosti in omejitve. Taka oseba pogosto, redno in dolgotrajno 

jemlje protibolečinska zdravila, kar lahko pripelje do odvisnosti od zdravil. 

Dejavnik tveganja so tudi sama protibolečinska zdravila. Tisti, ki so odvisni od 

zdravil, lahko sčasoma uporabljajo tudi ta zdravila, kar posledično pripelje do 

dodatnih tveganj. Odvisnost od drog povzroči spremembo možganov, kar vodi 

do impulzivno-kompulzivnega vedenja in posameznika pripelje do skrajnih 

tveganj, tudi če se zaveda nevarnosti. Do odvisnosti torej pripeljejo 

protibolečinska zdravila, zaradi katerih je dolgotrajno bolečino težje zdraviti, kar 

pa pripelje do številnih zapletov. 

4.3.3.2 Osebe z duševnimi motnjami 
 

Naj opozorimo še na osebe z duševnimi motnjami, ki jih uvrščamo v skupino 

oseb z dolgotrajnimi motnjami. Največ raziskav o uporabi drog je narejenih 

ravno na skupinah oseb z duševnimi motnjami. Epidemiološke študije kažejo, 

da ima 55 %– 69 % ljudi, ki uporablja droge na škodljiv način, pridružene 

duševne motnje, od teh pa 60 % uporablja droge na škodljiv način (Du, Huang, 

Zhao in Hser, 2013). Duševna motnja je lahko dejavnik tveganja za škodljivo 

uživanje drog (Swendsen idr., 2010). V ZDA ima 22 % prebivalstva duševno 

motnjo, od njih pa ima skoraj tretjina vsaj občasno težave s škodljivo uporabo in 

z odvisnostjo. Raziskave kažejo na bistveno višji odstotek v primerjavi s 

pojavnostjo v splošnem prebivalstvu. Med najpomembnejšimi duševnimi 

motnjami, ki se pojavljajo skupaj s škodljivo uporabo in z odvisnostjo, so 

anksioznost, depresivnost, osebnostna motnja, psihoze in bipolarne motnje 

(Auer, 2001; Rus Makovec, Čebašek Travnik, Radovanovič, Ivančič in Tomšič, 

2002; Petrakis, Gonzales, Rosenhech in Krystal, 2002; Koprivšek, 2002; 

Vengust Vidmar, 2004).  
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4.3.4 Gibalno ovirane osebe 
 
»Gibalno ovirane osebe oz. z zmanjšanimi zmožnostmi gibanja imajo prirojene 

ali pridobljene okvare gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja.« 

(Kriterijih za opredlitev vrste in stopnje primanjljajev, ovir oz. motnje otrok s 

posebnimi potrebami Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 

2015, str. 19). V skupino oseb z gibalno oviranostjo se vključujejo osebe s 

cerebralno paralizo, osebe s poškodbo hrbtenice, osebe z živčno-mišičnimi 

boleznimi, osebe z multiplo sklerozo in druge.  

 

Največ raziskav o uporabi drog je opravljenih na skupini oseb s poškodbo 

hrbtenice, nekaj je raziskav pri skupinah oseb z multiplo sklerozo. Nismo pa 

našli raziskave, ki bi raziskovala uporabo drog pri osebah z živčno-mišičnimi 

obolenji. 

4.3.4.1 Osebe s poškodbo hrbtenice 
 

Do poškodbe hrbtenice pride najpogosteje med 16. in 30. letom starosti. Glavni 

dejavnik, ki povzroča poškodbo hrbtenice, so prometne nesreče (44 %) in 

nasilna dejanja (24 %) (National Spinal Cord Injury Association, 2007). Po 

podatkih raziskav (McKinley, Kolakowsky in Kreutzer, 1999; DeLambo, 

Chandras, Homa in Chandras, 2010) o povezanosti uporabe drog in poškodb 

hrbtenice je razvidno, da je med 40 % in 80 % poškodb hrbtenice nastalo v 

času uporabe alkohola in ostalih drog, po zbranih podatkih Heinemana in 

Rawala (2005) pa med 17 % in 49 % (Galbraith idr., 1976, v Heineman in 

Rawal, 2005; Fullerton idr., 1981, v Heineman in Rawal, 2005; Gale idr., 1983, v 

Heineman in Rawal, 2005; Frisbie in Tun, 1984, v Heineman in Rawal, 2005; 

Heineman idr., 1988, v Heineman in Rawal, 2005; Heineman idr., 1989, v 

Heineman in Rawal, 2005). V skupini oseb s poškodbo hrbtenice je 

najpogosteje uporabljena droga alkohol (Lusilla-Palacios in Castellano-Tejedor, 

2015). Heineman s sodelavci (1988, v Heineman in Rawal, 2005) je ugotovil, da 

je imelo 40 % oseb ob poškodbi hrbtenice v krvi 40 mg/dL alkohola, pri 14 % 

oseb so v krvi našli kokain, pri 8 % poškodovanih oseb so v krvi našli prisotnost 

marihuane, pri 5 % oseb benzodiezapine in pri 4 % opiate. Pri 35 % primerov 
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vseh oseb s poškodbo hrbtenice so evidentirali potencialno škodljivo uporabo 

ali odvisnost od drog.  

 

Prevalenca uporabe in škodljive uporabe alkoholnih pijač v ameriških 

rehabilitacijskih centrih je visoka. Johnson (1985, v Heineman in Rawal, 2005) 

ugotavlja, da ima v rehabilitacijskih centrih 46 % ljudi s poškodbo hrbtenice 

težave s prekomernim uživanjem alkoholnih pijač (primerja podatek s splošno 

populacijo, ki kaže 25 %). Odvisnost od alkohola je ugotovljena pri 35 % in 

škodljiva uporaba alkoholnih pijač pri 45 %–80 % ljudi v izbranem vzorcu 

(Bombardier in Rimmele, 1998, v Heineman in Rawal, 2005; Kolakowsky – 

Hayner idr., 2002).  

 

Kot najpogostejši vzrok za poškodbe hrbtenice so raziskovalci (Heinemann, Doll 

in Armstrong, 1991; McKinley, Kolakowsky in Kreutzer, 1999) uvrstili uporabo 

drog. V primerjavi s splošno populacijo so namreč ugotovili visoko stopnjo 

uporabe drog pred nastopom poškodbe (McKinley, Kolakowsky in Kreutzer, 

1999; Heinemann, Doll in Armstrong, 1991). 

 

Boraz in Heinemann (1996, v Heineman in Rawal, 2005) ugotavljata odnos med 

socialno vključenostjo in škodljivo uporabo alkohola pri osebah s poškodbo 

hrbtenice. V izbranem vzorcu je bila ugotovljena manjša socialna vključenost 

med vrstnike. Slabša socialna podpora in slabša socialna vključenost 

predstavljata dejavnik tveganja za škodljivo uporabo drog. 

 

Veliko oseb, ki je poškodbo hrbtenice preživelo, še naprej uporablja droge 

(Benshoff in Janikowski, 2000, v DeLambo, Chandras, Homa in Chandras, 

2010; DeLambo, Chandras, Chandras, in Eddy, 2006; v DeLambo, Chandras, 

Homa in Chandras, 2010), nadaljnja uporaba drog pri osebah s poškodbo 

hrbtenice pa predstavlja tveganje za ponovne poškodbe (Chandras, 

Chandras in Eddy, 2009, v DeLambo, Chandras, Homa in Chandras, 2010; 

Krause, 2004, v DeLambo, Chandras, Homa in Chandras, 2010); depresijo 

(Elliot in Kennedy, 2004, v DeLambo, Chandras, Homa in Chandras, 2010); 

samomor (Rish, Dilustro, Salazar, Schwab in Brown, 1997, v DeLambo, 

Chandras, Homa in Chandras, 2010). Škodljiva uporaba drog je smrtno nevarna 
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v kombinaciji z zdravili, saj imajo zdravila na recept (pomirjevala) v kombinaciji z 

alkoholom sinergijski učinek (Benshoff in Janikowski, 2000, v DeLambo, 

Chandras, Homa in Chandras, 2010); pride lahko tudi do vedenja z visokim 
tveganjem (Alston, 1994, v DeLambo, Chandras, Homa in Chandras, 2010); 

povečane ravni zastrupitve zaradi izgube teže; zmanjšanja delovanja 

imunskega sistema; urinarnega trakta, ledvic in mehurja okužb; kožnih obolenj 

in kožnih razjed (Hawkins in Heinemann, 1998, v Heineman in Rawal, 2005), 

dehidracije; preobremenitve z mehurjem in želodčne ter črevesne krvavitve 

(Bombardier, 2003, Chandras idr., 2009, v DeLambo, Chandras, Homa in 

Chandras, 2010). Pri posameznikih s poškodbo hrbtenice, ki še naprej na 

škodljiv način uporabljajo drogo, je bolj verjetno, da bodo imeli pogostejše 

izbruhe jeze in tesnobo (Greer in Walls, 1997, v DeLambo, Chandras, Homa 

in Chandras, 2010); nižjo kakovost življenja (Tate, Forchheimer, Krause, 

Meade, in Bombardier, 2004, v DeLambo, Chandras, Homa in Chandras, 

2010); psihosocialne stiske (Livneh, 2000, v DeLambo, Chandras, Homa in 

Chandras, 2010); nižje funkcionalne rezultate neodvisnosti in daljša 
obdobja ambulantne rehabilitacije (Bombardier, Stroud, Esselman in 

Rimmele, 2004, v DeLambo, Chandras, Homa in Chandras, 2010); socialno 
izolacijo in brezposelnost (Benshoff in Janikowski, 2000, v DeLambo, 

Chandras, Homa in Chandras, 2010). Iz zgoraj navedenih razlogov je nujno, da 

rehabilitacijski programi vključujejo reševanje vprašanj škodljive uporabe drog 

pri ljudeh s poškodbo hrbtenice (Chandras idr., 2009, v DeLambo, Chandras, 

Homa in Chandras, 2010). 
 
Škodljiva uporaba drog ima posledice v več smereh. Škodljiva uporaba in 

odvisnost od drog sta lahko vzroka za posebne potrebe, ker pripelje do pogoste 

zastrupitve z drogo ali pa kot rezultat gangrenskih infekcij zaradi drog (npr. 

kokainskega in heroinskega iniciranja). Dolgotrajna in prekomerna uporaba 

alkohola lahko povzroči alkoholno ataksijo, nevropatijo ali artropatijo. Druga 

posledica pa je, da lahko škodljiva uporaba negativno vpliva na fizično 

rehabilitacijo oseb s posebnimi potrebami. 

 

Raziskava o duševnih motnjah in odvisnosti od drog, ki je bila narejena v ZDA 

na veteranih s poškodbo hrbtenice (Weingardt, Hsu in Dunn, 2001), je 
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ugotovila, da je alkoholne pijače na škodljiv način pilo 6,2 % ljudi s poškodbo 

hrbtenice, prek 40 % ljudi pa je imelo anksiozne motnje. 
 
V nadaljevanju bomo predstavili še ostale skupine oseb s posebnimi potrebami, 

ki niso bile predmet naše raziskave. Glede na pomanjkanje študij uporabe drog 

pri osebah s posebnimi potrebami menimo, da je smiselno nekatere le-teh 

predstaviti.  

 

4.3.5  Osebe z intelektualnimi primanjkljaji 
 
Z inkluzijo se je povečala izpostavljenost dejavnikom tveganja življenja oseb z 

intelektualnimi primanjkljaji, vključno z dostopnostjo do drog ter možnostjo 

razvoja odvisnosti od drog (Burgard, 2000, v Slayter in Steenrod, 2009; 

Christian in Poling 1997, v Slayter in Steenrod, 2009; Clarke in Wilson, 1999, v 

Slayter in Steenrod, 2009; Edgerton, 1967, v Slayter in Steenrod, 2009, 1986, v 

Slayter in Steenrod, 2009). Pri ugotavljanju dejavnikov tveganja in varovalnih 

dejavnikov so pomembne tudi posameznikove intelektualne zmožnosti. Nižje 

intelektualne zmožnosti in kompleksne posledice, ki iz tega izhajajo (slaba 

sposobnost obvladovanja impulzov, nizka frustracijska toleranca, učne težave, 

težave pri delu, slabe socialne spretnosti), so izraziti dejavniki tveganja (Auer, 

2001).  

 

Osebe z intelektualnimi primanjkljaji kadijo cigarete in pijejo alkoholne pijače, 

vendar je njihova pojavnost manjša v primerjavi s splošno populacijo 

(Stavrakaki idr., 2002, v Taggart, McLaughlin, Quinn in McFarlane, 2007; 

Emerson in Turnball, 2005, v Taggart, McLaughlin, Quinn in McFarlane, 2007; 

McGillicuddy, 2006).  

 

Nekatere novejše raziskave, ki so opisane spodaj, ugotavljajo povezanost 

uporabe in škodljive uporabe drog pri osebah z intelektualnimi primanjkljaji in 

kažejo na porast uporabe drog glede na starejše raziskave (Krischef, 1986; 

Rurgard in drugi, 2000; Cocco in Harper, 2002; Barrett in Paschos, 2006; 

McCrystal, Percy in Higgins, 2007). Kljub temu da je vedno več dokazov, da 
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nekateri ljudje z intelektualnimi primanjkljaji na škodljiv način uporabljajo tudi 

alkohol, tablete in prepovedane droge (Sturmey idr., 2003 v Taggart, 

McLaughlin, Quinn in McFarlane, 2007; McGillicuddy, 2006), pa še vedno ni 

zanesljivih in primerljivih raziskav. Študija (Taggart, 2006, v Taggart, 

McLaughlin, Quinn in McFarlane, 2007) je pokazala, da ima 67 % Britancev z 

intelektualnimi primanjkljaji velike težave, povezane s škodljivo uporabo drog, to 

je 0,8 % populacije odraslih z intelektualnimi primanjkljaji. V drugih raziskavah 

ocenjujejo razširjenost škodljive uporabe drog v 2 % populacije oseb z 

intelektualnimi primanjkljaji (Larson, Lakin, Anderson in Kwak, 1999, v Slayter in 

Steenrod, 2009). V Avstriji so naredili raziskavo, kako pogosto se pri ljudeh z 

intelektualnimi primanjkljaji uporablja alkohol v njihovih organiziranih bivalnih 

skupnostih in varstveno-delovnih centrih. Glede na izsledke raziskave je 

alkoholne pijače tvegano pilo 11 % ljudi z intelektualnimi primanjkljaji, 2,4 % pa 

jih je bilo odvisnih od alkohola (Schubert in Theunissen, 2005). Schubert in 

Theunissen (2005) opozarjata na posledice pitja alkohola na delovne učinke v 

delovnem procesu in funkcioniranje posameznika v skupini. Tudi drugi 

raziskovalci (Cocco in Harper, 2002; Horwitz, Kerker, Owens in Zigler, 2000, v 

Slayter in Steenrod, 2009; U. S. Surgeon General, 2002, v Slayter in Steenrod, 

2009) opozarjajo na posledice. Schubert in Theunissen (2005) pa sta navajala 

tudi telesne, nevrološke in socialne posledice zaradi škodljive uporabe 

alkoholnih pijač in odvisnosti. Osebe z intelektualnimi primanjkljaji so 

izpostavljene večjemu tveganju za razvoj škodljive uporabe in odvisnosti od 

drog. Neirynck, Vanderplasschen, Vanheule in Vandevelde (2014) pišejo, da je 

škodljiva uporaba drog povezana z večjimi posledicami, kot je ta značilna za 

splošno populacijo, na primer večje spremembe v razpoloženju, več 

samomorilnih misli, več verbalne in fizične agresivnosti, več negativnih 

dolgoročnih posledic za zdravje, večji ima vpliv na vsakodnevne aktivnosti in 

odnose z bližnjimi. 

 
Praktiki poročajo, da osebe z intelektualnimi primanjkljaji ne zmorejo zadovoljivo 

sodelovati v programih pomoči, ki so namenjeni splošni populaciji, prav tako so 

tudi terapevti neopremljeni za delo z njimi (Slayter in Steenrod, 2009). 
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Uporaba drog pri osebah z lažjimi in mejnimi intelektualnimi primanjkljaji je še 

vedno premalo raziskana. Raziskovalci tega področja navajajo le nekaj študij o 

razširjenosti pojava uporabe drog in njihovih dejavnikov tveganja. Didden, 

Embregts, van der Toorn in Laarhoven (2009) navajajo, da je verjetnost 

uporabe drog med navedeno populacijo manjša kot v splošni populaciji, vendar 

je pri tistih, ki uporabljajo droge, večje visoko tveganje, da jih uporabljajo na 

škodljiv način.  

 

V Tabeli 12 so prikazani raznoliki podatki raziskav uporabe drog pri osebah z 

intelektualnimi primanjkljaji v zadnjih 30 letih. 

 
Študija  Prevalenca škodljive uporabe drog ali odvisnosti od drog pri osebah 

z intelektualnimi primanjkljaji 
DiNitto in Krishef (1983–1984) Vzorec: 314 

26 %–34 % (n = 82–107) 
Edgerton (1986) 
 
Longitudinalna študija 
 

Vzorec: 181 
Skupina 1 – Vzorec: 48   
10 % (n = 5) 
Skupina 2 – Vzorec: 40  
5 % (n = 2) 
Skupina 3 – Vzorec: 45  
4 % (n = 2) 
Skupina 4 – Vzorec: 48   
8 % (n = 4) 

Strain idr. (1993) Vzorec: 145 
26 % ima sopojavnost intelektualnih primanjkljajev, škodljive uporabe drog 
ali odvisnosti in duševno motnjo 

Fotheringham idr. (1993) Vzorec: 108 
1,1 % (n = 1) ima povečano stopnjo Reiss presejalnega psihiatričnega 
testa za škodljivo uporabo prepovedanih drog 

Edelstein in Glenwick (1997) Vzorec: 391 
2 % (n = 8)  

Hardan in Sahl (1997) Vzorec: 233 
n = 1 
Samo ena oseba z lažjimi intelektualnimi primanjkljaji je imela težave z 
alkoholom ali drogo 

McGillicuddy in Blane (1999) Vzorec: 122 
4 % (n = 5) 
Vzorec 122 
18 % (n = 22) 

Larson idr. (1999) 
 

Vzorec: neznan 
2,2 %  

Holden in Neff (2000) Vzorec: 28 
11 % (n = 3) 

Doody idr. (2000) Vzorec: 108 
Skupina 1: 14 oseb z obema diagnozama in hospitalizacija v bolnišnici 
29 % (n = 4)  
Skupina 2: 34 oseb z obema diagnozama in živijo v skupnosti 
18 % (n = 6)  
Skupina 3: 33 oseb z intelektualnimi primanjkljaji in hospitalizacijo v 
bolnišnici 
33 % (n = 11) 
Skupina 4: 27 oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju, živijo v skupnosti, 
niso ugotovili težav na področju uporabe drog  
0 % 

Slayter (2010) Vzorec: 9484 
2,6 % 

 
Tabela 12: Pregled študij glede na povezanost oseb z intelektualnimi primanjkljaji s škodljivo uporabo in odvisnostjo od 
drog (Prirejena po Slayter in Steenrod, 2009). 
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Stopnja razširjenosti škodljive uporabe drog je še posebej visoka pri lažji do 

mejni stopnji intelektualnih primanjkljajev, ko imajo osebe tudi hude težave v 

socialni integraciji. Pri 185 raziskovalnih osebah z lažjo do mejno stopnjo 

intelektualnih primanjkljajev, ki so obravnavane v Nizozemskih terapevtskih 

centrih, kaže na škodljivo uporabo drog pri 42 % oseb (Tenney in Koot, 2007, v 

Didden, Embregts, van der Toorn in Laarhoven 2009). Poleg škodljive uporabe 

drog so bile opažene še hude težave v socialni integraciji. Najpogosteje so 

zaznali škodljivo uporabo alkoholnih pijač, marihuane in kokaina.  

 

Študije o dejavnikih tveganja za škodljivo uporabo drog pri osebah z lažjo do 

mejno stopnjo intelektualnih primanjkljajev so redke in manj zanesljive zaradi 

manjšega števila pojava. Didden, Embregts, van der Toorn in Laarhoven (2009) 

navajajo po Taggart, McLaughlin, Quinn in Milligan (2006) kot dejavnik tveganja 

mlajše moške z lažjo do mejno stopnjo intelektualnih primanjkljajev, ki imajo 

pridružene težave v socialni integraciji, kot so agresivnost, razpoloženjske 

motnje, težave pri vzdrževanju medosebnih odnosov in spolne zlorabe. 

Škodljivo uporabo drog pri osebah z intelektualnimi primanjkljaji lahko gledamo 

v funkciji regulacije stresa, ki pa je slabo raziskana (Hartley in MacLean, 2005, v 

Didden, Embregts, van der Toorn in Laarhoven 2009; Taggart, McLaughlin, 

Quinn in Milligan, 2006, v Didden, Embregts, van der Toorn in Laarhoven 

2009). 

 

Študija o uporabi drog pri mladostnikih z zmerno stopnjo intelektualnih 

primanjkljajev (v raziskavi so uporabili ang. termin 'moderate learning disability') 

ugotavlja v izbranem vzorcu 4000 mladostnikov iz 43 šol, starih 12–16 let (ang. 

'special school') nižjo raven uporabe tobaka, alkoholnih pijač in marihuane v 

primerjavi s šolami splošne populacije (McCrystal, Percy in Higgins, 2007). V 

Tabeli 13 je prikazana primerjava deležev uporabe glede na posamezne vrste 

droge in glede na starostna obdobja za obe raziskovalni skupini. 
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                           Starost 
 
Droga 

12–13 let 
% (%) 

13–14 let 
% (%) 

14–15 let 
% (%) 

15–16 let 
% (%) 

Kajenje tobaka 13  (53) 22  (63) 31  (69) 53  (70) 
Uporaba alkohola 20  (80) 39  (87) 19  (91) 20  (93)  
Škodljiva uporaba alkohola 13  (32) 22  (47) 13  (60) 13  (90) 
Uporaba marihuane 0  (20) 11  (33) 13  (43) 13  (47) 
Ekstazi 0  (4) 0  (6) 0  (9) 0  (13) 
Kokain 0  (3) 0  (4) 0  (5) 0  (8) 
Heroin 0  (2) 0  (2) 0  (1) 0  (12) 

 
Tabela 13: Pogostost uporabe drog pri osebah z zmerno stopnjo intelektualnih primanjkljajev. V oklepaju so navedeni 
podatki za vzorec 4000 učencev splošne populacije iz 43 primerljivih šol splošne populacije. Prirejeno po McCrystal, 
Percy in Higgins (2007). 
 

Taggart, McLaughlin, Quinn in McFarlane (2007) v raziskavi ugotavljajo razloge 

za uporabo drog pri ljudeh z intelektualnimi primanjkljaji. Kot najpomembnejše 

razloge za uporabo drog so opredelili 'samozdravljenje' pred negativnimi 

življenjskimi izkušnjami, psihično travmo, izgubo ljubljene osebe, osamljenost in 

socialno izolacijo. 

 

4.3.6 Osebe z učnimi težavami, specifičnimi učnimi težavami in 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

 
(1) Osebe z učnimi težavami. Učne težave so nevrobiološke motnje, ki vplivajo 

na možgansko zmožnost sprejemanja, obdelave, shranjevanja, izražanja ter 

odzivanja na informacije (Kenyon, 2003, v Harrington, 2012). Osebe z učnimi 

težavami imajo «/…/ pomembno večje težave kot večina otrok njihove starosti» 

(Lerner, 2003, po Kavkler in Magajna, 2008, str. 26). Učne težave so posledica 

prepletanja in učinkovanja različnih kognitivnih, čustvenih in socialnih 

dejavnikov (kot so npr. motnje pozornosti in hiperaktivnosti, intelektualni 

primanjkljaji, socialna oviranost, pomanjkanje motivacije, slabše razvite 

samoregulacijske spretnosti, dvojezičnost in socialno kulturna drugačnost) 

(Lerner, 2003, v Kavkler in Magajna, 2008). 

 

Z vidika sodobnega interakcijskega poimenovanja učnih težav jih razdelimo v 

različne skupine: učne težave, povezane z okoljem; učne težave, povezane z 

osebnimi in okoljskimi dejavniki; učne težave, povezane z osebnimi dejavniki 

(Magajna idr., 2008). Učne težave se pojavljajo v različnem obsegu, časovnem 

razponu in kompleksnosti (Kavkler in Magajna, 2008). 
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Za splošne učne težave so značilne bistveno večje težave pri usvajanju znanj 

in spretnosti pri večini šolskih predmetov kot pri vrstnikih. Splošne težave 

prizadenejo mnoge vidike posameznikovega življenja, šole in dela, življenjskega 

ritma in odnosov v družinskem in družbenem okolju. Tiste učne težave, ki trajajo 

vse življenje, ovirajo akademsko in vseživljenjsko izobraževanje (Končnik 

Goršič in Kavkler, 2002; Magajna, 2002, v Kavkler in Magajna, 2008).  

 
Učne težave so po mnenju strokovnjakov (Magajna idr., 2008) eden najtežje 

rešljivih problemov šolske neuspešnosti. Califano (2000) navaja, da je učno 

neuspešnih 20 % ameriških otrok in mladostnikov. Šolski neuspeh lahko 

gledamo z vidika neuspeha šolskega sistema; posameznika, da bi napredoval v 

šolskem sistemu; posameznika, ki zapušča šolo brez spretnosti, ki jih zahteva 

družba (Maganja, 2008). Šolski neuspeh ima posledice na ravni izobraževanja 

in pismenosti prebivalstva (Magajna, 2008), kar je povezano z družbenimi 

dohodki, izobrazbeno strukturo, brezposelnostjo in družinsko pismenostjo. 

Pomanjkljiva izobrazba ima negativne posledice v družbi, kar se kaže v tem, da 

so ljudje z učnimi težavami ena najbolj ogroženih populacij, saj so težje 

zaposljivi ali nezaposljivi in imajo ekonomsko-socialne posledice (Ohler, 1995; 

Shapiro in Rich, 1999; Tamblin in Haring, 1999; Madaus, 2006; 

Psacharopoulos, 2007, v Magajna, 2008, Magajna, 2008). Epidemiološke 

raziskave (Makarovič idr., 1994, v Magajna, 2008) kažejo, da ima dve tretjini 

obravnavanih otrok v Svetovalnih centrih izrazitejše učne težave in okoli ena 

četrtina do ena tretjina oseb z učnimi težavami ostane brez poklicne izobrazbe. 

Šolski neuspeh je tudi dejavnik tveganja za slabši osebnostni razvoj 

posameznika (Tomori, Strgar, Pinter, Rus Makovec in Stikovič, 1998; Tomori, 

2002, v Magajna, 2008). Učna uspešnost je eden od pomembnih varovalnih 
dejavnikov, tudi pri tistih posameznikih, ki imajo dejavnike tveganja v družini. 

Občutek uspešnosti ter dobra samopodoba daje posamezniku občutek, da 

obvladuje svoje življenje (Magajna, 2008), kar predstavlja varovalni dejavnik.   

 

Posledice učnih težav se kažejo v šolskem neuspehu (Magajna, 2008), nizki 

samopodobi (Ashe in Piaegna, 1994; Whelan, Haywood in Galloway, 2007), 

slabih socialnih spretnostih (Shapiro in Rich, 1999), osamljenosti, nižji 

akademski izobrazbi, depresiji, socialni izoliranosti (doživljanje socialne 
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zavrnitve vrtnikov in učiteljev) (Ganjian, 2009), kar odseva dejavnike tveganja 

za škodljivo uporabo drog (Maag in Irvin, 1994; Califano idr., 2000). Dejavnik 

tveganja za uporabo drog je tudi negativna samopodoba, tako pri osebah z 

učnimi težavami ali brez učnih težav, saj posamezniki drogo uporabljajo, da se 

lažje vključijo med vrstnike (Maag in Irvin, 1994).  

 

Nacionalni center za odvisnost in zlorabo drog Univerze v Kolumbiji in 

Nacionalni center za učne težave v ZDA (2000) sta ugotovila ujemanje med 

dejavniki tveganja in posledicami učnih težav, kot so slaba samopodoba, šolska 

neuspešnost, osamljenost in depresivnost, vrstniški pritisk in zavrnitev ter želja 

po sprejetosti med vrstnike. Sklepamo lahko, da so dejavniki tveganja in 

posledice učnih težav podobni, kar kaže na povezanost in mogoče stopnjevanje 

tveganj.  

 

Številne tuje raziskave v zadnjem desetletju dajejo večjo pozornost povezanosti 

različnih učnih težav in uporabe drog (Maag in Irvine, 1994; Tamblin in Haring, 

1999; Califano, 2000; Beitchman idr., 2001; Weinberg, 2001; McCrystal, Percy 

in Higgins, 2007; Yu, Huang in Newman, 2008; Ganjian, 2009; Cosden, 2011; 

Harrington, 2012; Severtson, Hedden, Martins in Latimer, 2012). Študije kažejo, 

da so lahko različne učne težave povezane s kasnejšo uporabo drog. Rhodes in 

Jasinski (1990) pišeta o povezanosti odvisnosti od alkohola in učnih težav v 

času šolanja, še posebej, če se alkohol škodljivo uporablja v družini. Avtorja 

(prav tam) opozarjata na pomembno vlogo specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov pri preprečevanju in zdravljenju odvisnosti od alkohola. Učne težave 

so tako dejavnik tveganja za škodljivo uporabo drog (Beitchman idr., 2001; 

Cosden, 2011). Harringtonova (2012) navaja, da ima 60 % mladostnikov, ki so 

vključeni v obravnavo škodljive uporabe drog, učne težave. Učne težave so 

povezane s šolskim osipom, mladostniškim prestopništvom, škodljivo uporabo 

drog in odvisnostjo od njih. Prav tako so učne težave dejavnik tveganja pri 

iskanju službe in nezmožnosti samostojnega življenjskega funkcioniranja v 

družbi (Magajna idr., 2008). 

 

Pri osebah, ki imajo komorbidnost odvisnosti od drog in učne težave, 

zdravljenje zahteva poseben pristop. Verjetnost, da bo taka oseba po 
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zdravljenju znova posegla po drogi, je dvakrat večja kot pri tistih odvisnih, ki 

nimajo učnih težav (Yu, Buka, Fitzmaurice in McCormick, 2006).  

 

Maag in Irvin (1994) sta poročala visoko incidenco uporabe tobaka in 

marihuane pri mladostnikih z učnimi težavami. Hollar (2005) je raziskoval 

povezanost med učnimi težavami in škodljivo uporabo drog v longitudinalni 

študiji, ki je potekala 1988–2000. Ugotovljeno je bilo, da ima 58 % mladostnikov 

z učnimi težavami in 62 % mladostnikov s čustvenimi težavami težave s 

prekomernim pitjem alkoholnih pijač. Marihuano redno uporablja 44 % 

mladostnikov z učnimi težavami, 54 % mladostnikov s čustvenimi težavami ter 

49 % z več motnjami hkrati. Mladostniki z več motnjami hkrati tudi pogosteje 

predčasno opustijo šolanje. 

 

Prav tako je bil v nacionalni longitudinalni raziskavi (Yu, Huang in Newman, 

2008) ugotovljen visok odstotek mladih z učnimi težavami, ki uporabljajo droge 

in alkohol na škodljiv način. V zadnjih 30 dneh je 30 % mladih z učnimi 

težavami uživalo tobak, 20 % jih je vsakodnevno kadilo tobak, 51 % mladih je 

navedlo uživanje alkoholne pijače, 16 % jih je uživalo marihuano, 6 % mladih je 

vsakdonevno uživalo marihuano, 3 % pa je uživalo kokain enkrat ali večkrat na 

mesec in 2 % ostale prepovedane droge (Tabela 14). 

 

Kljub temu da podatki med seboj niso primerljivi, opažamo bistvene razlike pri 

škodljivi uporabi alkohola in marihuane. Pri osebah z učnimi težavami se kaže 

večja incidenca škodljive uporabe drog. Ne nazadnje lahko sklepamo, da imajo 

neizpolnjene izobraževalne in psihološke potrebe učinek na razvoj škodljive 

uporabe drog. 
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Raziskava o uporabi drog 
v zadnjih 30 dneh 
 

 
Tobak 

 
Alkohol 

 
Marihuana 

 
Prepovedane 

droge 

Raziskava Yu, Huang in 
Newman (2008): 
populacija mladostnikov z 
učnimi težavami 

30 %  
 
20 % uporaba 
vsak dan 

51 %  16 % 
 
6 % 10-krat ali 
večkrat 

16 % katerakoli  
 
6 % kokain 
 
2 % ostale droge 

Raziskava Hollar (2005): 
populacija mladostnikov z 
učnimi težavami 

ni primerljivega 
podatka 

58 % težave zaradi 
prekomernega pitja 

44 % enkrat ali 
večkrat v življenju 
(uporabili so 
pojem 'life-long') 

ni primerljivega 
podatka 

ESPAD, 2007: splošna 
populacija mladostnikov 

29 % 
2 % eno škatlo 
cigaret ali več  
 

82 % v zadnjih 12 
mesecih 
39 % opitih v zadnjih 
12 mesecih 

19 % 7 % 

 
Tabela 14: Primerjava različnih raziskav glede na uporabo drog v zadnjih 30 dneh. 

 

Avtorji raziskave (Hovnik Keršamanc, Čebašek Travnik in Strgar, 2003) namreč 

opozarjajo, da alkohol z neposrednim delovanjem na osrednji živčni sistem 

vpliva na učenje. Človek, ki je pod vplivom alkohola, ima težave z 

razumevanjem, s pomnjenjem, sposobnostjo učenja in z logičnim 

razmišljanjem. Ljudje, ki pogosto pijejo alkoholne pijače, nimajo motivacije za 

učenje, imajo slabe učne navade, kar lahko vodi v slabo učno učinkovitost (prav 

tam).  

 

Študija o strategijah preventive učne neuspešnosti (Magajna, 2008) je 

izpostavila pomembne dejavnike, ki delujejo na pospeševanje in širjenje 

neuspešnosti ali pa so delovali v kontekstu varovalnih dejavnikov, ki omogočajo 

kompenzacijo težav in šibkosti. Magajna (2008) priporoča, da se pri oblikovanju 

programov pomoči ljudem z učnimi težavami upoštevajo tako varovalni 

dejavniki kot dejavniki tveganja. 

 

V raziskavi so poudarili pomen razvijanja samoregulacijskih spretnosti, 

besednih sposobnosti, bralne motivacije, bralnega razumevanja in branja za 

učenje ter krepitev psihične odpornosti in zmožnosti obvladovanja čustev. 

 

(2) Specifične učne težave in primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja. S terminom 'specifične učne težave' se označuje »heterogena 

skupina primanjkljajev, ki se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju« in/ali 

težavah na na kateem koli od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, 

mišljenje, koordinacija, komunikacija (jezik, govor), branje, pisanje, pravopis, 
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računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje» (Magajna, 

Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pejak in Bregar Golobič, 2008, str. 11). Oseba s 

specifičnimi učnimi težavami ima težave na področju predelave, povezovanja in 

interpretacije informacij, kar vpliva na učenje šolskih veščin (branja, pisanja, 

računanja) (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pejak in Bregar Golobič, 2008; 

Košir idr., 2008).  

 
Po mednarodni klasifikaciji bolezni (MKB-10) (Moravec Berger, 1995, 2005; 

WHO, 1992) se specifične učne težave uvršča v skupino specifičnih razvojnih 
motenj šolskih veščin, kamor se vključujejo specifične motnje branja, 

specifične pravopisne motnje, specifične motnje aritmetičnih veščin, mešane 

motnje šolskih veščin, druge razvojne motnje šolskih veščin in nespecifične 

razvojne motnje šolskih veščin. Ameriška klasifikacija (DSM-IV) (First, Frances 

in Pincus, 1995) pa klasificira motnje učenja v tri skupine, in sicer motnje branja, 

matematične motnje in motnje pisnega izražanja (Košir idr., 2008). Specifične 

težave ima okoli 10 % učencev, 2–4 % pa je tistih, ki imajo primanjkljaje na 

posameznih področjih učenja (Kavkler in Magajna, 2008). 

 

L. Magajna (2008) pravi, da lahko prisotnost specifičnih učnih težav, ki 

izhajajo iz notranjih in zunanjih procesov, pripomore k osebnim dejavnikom 

tveganja za razvoj učne neuspešnosti ter kasnejših težav poklicnega in 

življenjskega prilagajanja.  

 

Novejša preučevanja psihosocialnih problemov, povezanih s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja oz. specifičnimi učnimi težavami, temeljijo na 

paradigmi dejavnikov tveganja in rezilientnosti (prožnost, izredna zmožnost).  

 
Med osebe s primanjkljaji na posameznih področjih učenja spadajo osebe s 

hujšimi in najhujšimi oblikami specifičnih učnih težav in osebe z močno 

izraženimi  primanjkljaji na področju pozornosti in nadzora vedenja oz. višje 

stopnje težavnosti. Osebe s primanjkljaji na posameznih področjih učenja imajo 

takšne kognitivne primanjkljaje, ki se kažejo vse življenje in imajo različne 

posledice na področju učenja. Pri njih so motena naslednja področja 

kognitivnega procesiranja: vidno procesiranje, slušno procesiranje, 
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sekvencialno procesiranje, pojmovno ali celostno procesiranje, hitrost in 

predelava informacij ter pozornost (Košir idr., 2008).  

 

Učni neuspeh, ki je posledica primanjkljajev, ima posledice na številnih 

področjih. Osebe s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v primerjavi s 

splošno populacijo pogosteje kažejo težave v frustracijskih situacijah, njihovo 

samospoštovanje je pogosteje manjše in pogosto se izogibajo dejavnosti, ki 

zahteva uporabo šibkih področij (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak 

in Bergar Golobič, 2008).  

Raziskovalci primanjkljajev na posameznih področjih učenja se tako 

osredotočajo na socialno in šolsko rezilientnost. Varovalne dejavnike, povezane 

s šolo, so našli v povezavi med pozitivnim zaznavanjem sebe, uporabo 

ustreznih strategij učenja, viri moči in vloženim trudom (Magajna, 2006). 

Sopojavnost (komorbidnost) s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

lahko poveča rizičnost za dejavnike tveganja. Ljudje s problemi na področju 

učenja in pozornosti imajo slabšo samopodobo, nižje samospoštovanje in so 

bolj rizični za razvoj depresivnosti (Magajna, 2006), kar pa je lahko tudi dejavnik 

tveganja za škodljivo uporabo drog. 

 

Prisotnost primanjkljajev na posameznih področjih učenja kot dejavnik tveganja 

sam po sebi še ne vodi do depresije, družinskih problemov, socialnih konfliktov, 

brezposelnosti ali škodljive uporabe drog ter drugih dolgotrajnih negativnih 

posledic (Magajna, 2006). Z vidika teorije sistemov je izid odvisen od 

medsebojnega interaktivnega delovanja primanjkljajev na posameznih področjih 

učenja z različnimi dejavniki tveganja in varovalnimi dejavniki, ki ovirajo ali 

lajšajo uspešno prilagajanje. Tako so lahko dejavniki tveganja in varovalni 

dejavniki notranje (temperament, zmožnosti, samopodoba, motivacija, 

življenjske spretnosti idr.) ali zunanje narave (socialno-ekonomske okoliščine, 

zahteve okolja, vpliv družine, oblike, načini učenja in pomoči, načini vzgajanja 

idr.) (Magajna, 2006).  

 

Večina raziskav o dejavnikih tveganja in varovalnih dejavnikih je bila opravljenih 

na splošni populaciji, malo pa pri specifičnih skupinah, pomembnost spoznanj v 

splošni populaciji pa težko posplošimo v specifičnih skupinah. S poznavanjem 



 

126

dinamike sistemskega vplivanja dejavnikov vemo, da je pri interpretaciji treba 

upoštevati specifične značilnosti posameznika in njegovega konteksta. 

 

L. Magajna (2006) navaja pregled številnih raziskav dejavnikov tveganja in 

varovalnih dejavnikov pri osebah s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja. Primanjkljaji na posameznih področjih učenja so pogosteje povezani s 

čustvenim in družinskim prilagajanjem, čustvenimi problemi, anksioznostjo in 

depresivnostjo, šolskim osipom, mladostniško delinkventnostjo, socialno 

stigmatizacijo in odvisnostjo od drog. Glavna varovalna dejavnika pri osebah z 

depresivnostjo in anksioznostjo sta samospoštovanje in samozavedanje. 

Družinsko okolje je ključni dejavnik, ki lahko deluje kot dejavnik tveganja pri 

ljudeh s specifičnimi učnimi težavami. Do tega prihaja zaradi neprestanih 

konfliktov, nedosledne vzgoje, pomanjkanja podpore, neustreznih pričakovanj; 

lahko pa družina predstavlja vir varovalnih dejavnikov, ki blažijo in preprečujejo 

razvoj dodatnih motenj; to so čustvena stabilnost in podpora, dobre vzgojne 

spretnosti, kohezivnost, fleksibilnost, spretnosti spoprijemanja s težavami, 

socialno-ekonomska prikrajšanost in izključenost. 

 

L. Magajna (2006) ugotavlja, da je bilo narejenih malo raziskav, ki bi 

prepoznavale varovalne dejavnike za odvisnost od drog pri mladostnikih s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Pravi (prav tam), da so bili 

ugotovljeni številni dejavniki tveganja, kot so šolska neuspešnost, nizko 

samospoštovanje, impulzivnost, škodljiva uporaba drog pri starših in prenatalna 

izpostavljenost drogam.  

 
Iz poročila pediatrov, ki je bilo narejeno v Hongkongu in se je posredno 

nanašalo tudi na osebe, ki so odvisne od drog in so v terapevtski ali 

rehabilitacijski obravnavi, je razvidno, da ima 60 % ljudi, odvisnih od drog, 

primanjkljaje na posameznih področjih učenja (Central Kowloon Child 

Assessment Centre, Child Assessment Service HKSAR, 1999, v Harrington, 

2012).  

(3) Osebe z motnjo pozornosti s ali brez hiperaktivnosti (po Kriteriji za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami (Vovk-Ornik, 2015) jih vključujemo v skupino oseb s primanjljaji na 
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posameznih področjih učenja). Z izrazom motnje pozornosti s ali brez 

hiperaktivnosti se opredeli skupina ljudi z značilnostmi motnjami pozornosti, ki 

je lahko, ni pa nujno povezana z prekomerno ravnjo gibalne aktivnosti. Vzrok 

motnje pozornosti s ali brez hiperaktivnosti so nevrološke težave, ki vplivajo na 

izvršilne funkcije. Gre za «razvojno neustrezne veščine pozornosti, 

impulzivnosti /…/ pretirano nemirnost, brezciljno vedenje (hipeaktivmost) 

(Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak, Bregar Golobič, 2008, str. 54) 

ter pretirani in impulzivni dejavnosti.  

 

MKB-10 motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo deli v skupine: motnje dejavnosti 

in pozornosti; hiperaktivne vedenjske motnje; druge hiperaktivne motnje; 

nespecifične hiperaktivne motnje. DSM-IV pa klasificira motnje pozornosti s 

hiperaktivnostjo v skupine: motnje pozornosti – izražene težave pri 

osredotočanju in ohranjanju pozornosti; hiperaktivnost in impulzivnost – 

izražene težave pri nadzorovanju dejavnosti in odzivanja; kombinirana oblika 

motenj (Košir idr., 2008). 

 

Motnja pozornosti s hipeaktivnostjo (v nadaljevanju ADHD) je težava otrok v 

šolskem obdobju, ki lahko poveča nagnjenost k razvoju odvisnosti (Wilens, 

Prince, Biederman, Spencer in Frances, 1995; Aytaclar, Tarter, Kirisci in Lu, 

1999; Schubiner, 2000; Auer, 2001; Ohlrneier in drugi, 2008; Salman idr., 

2012). Auer (2001) sicer opozarja na nekatere študije, ki navajajo, da motnja 

sama še ni vzročni dejavnik, ampak da so to šele z njo povezane vedenjske 

motnje, zlasti če se pojavijo zgodaj. Vedenjske težave se kažejo v kljubovalnem 

vedenju, nemirnosti in v impulzivnosti, kar naj bi bili rizični dejavniki za zlorabo 

drog.  

 

Avtorji raziskave (Wilens, Prince, Biederman, Spencer in Frances, 1995) so pri 

odraslih osebah z ADHD konsistentno našli povišano prevalenco škodljive 

uporabe in odvisnosti od drog v primerjavi s splošno populacijo; 17–45 % 

odraslih z ADHD ima zgodovino škodljive uporabe alkoholnih pijač ali odvisnosti 

od alkohola, 9–30 % pa ima zgodovino škodljive uporabe ali odvisnosti od drog. 

Molina in Pelhman (2003) navajata, da je ADHD neodvisen dejavnik tveganja 

za kasnejši razvoj škodljive uporabe in odvisnosti od drog. 
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V raziskavi uporabe drog pri odraslih z različnimi stopnjami ADHD (Faraone in 

drugi, 2007) je bilo ugotovljeno povečano tveganje predvsem pri osebah z 

izrazitimi znaki ADHD, ki v življenju pogosteje posegajo po drogah v primerjavi s 

populacijo brez ADHD. V raziskavo so vključili 132 oseb, odvisnih od drog, ki 

nimajo znakov ADHD, 41 oseb, odvisnih od drog, ki so dosegle prag kriterijev 

za ADHD, vendar niso bile diagnosticirane po kriterijih ADHD DSM-4, 79 oseb, 

odvisnih od drog, pri katerih je bil ugotovljen ADHD z vsemi kriteriji razen 

starosti in 127 odvisnikov, ki so imeli izrazito izražene zanke ADHD že od 

zgodnjega otroštva dalje. 

 

Pri osebah, odvisnih od drog (vzorec 110 oseb, odvisnih od drog), so ugotovili 

povezanost sindroma ADHD z uporabo drog v obdobju mladosti. Pri 37,7 % 

oseb, odvisnih od heroina, so našli znake ADHD, prav tako so našli znake 

ADHD pri 30,4 % oseb, ki na škodljiv način uporabljajo marihuano, pri 40 % 

oseb, ki so odvisne od opija in pri 37,5 % oseb, ki so odvisne od alkohola. Pri 

54,5 % vprašanih oseb, odvisnih od več drog hkrati, so ugotovili sindrom ADHD 

v otroštvu. Izsledki retrospektivne študije (Salman in drugi, 2012) oseb, odvisnih 

od drog, ki so v otroštvu kazale ADHD sindrom, kažejo, da je ADHD sindrom 

dejavnik tveganja za razvoj odvisnosti od drog v odraslem obdobju, še posebej 

odvisnosti od heroina, škodljive uporabe marihuane in alkohola. Ugotavljajo tudi 

večjo možnost pojava škodljive uporabe ali odvisnosti od več drog hkrati.  

 

4.3.7 Osebe z govorno-jezikovnimi motnjami  
 

Govorno-jezikovne motnje so dejavnik tveganja za razvoj duševnih motenj, med 

katere sodi tudi odvisnost od drog. Raziskave namreč ugotavljajo povezanost 

med govorno-jezikovnimi motnjami in socialnim, čustvenim in vedenjskim 

funkcioniranjem.  

Pri mladostnikih z govorno-jezikovno motnjo se v primerjavi s splošno 

populacijo kažejo pogostejše težave na socialnem, čustvenem in vedenjskem 

področju (Beitchman idr., 1996, v Joffe in Black, 2012; Durkin in Conti-

Ramsden, 2010, v Joffe in Black, 2012; Fujiki, Brinton in Clarke, 2002, v Joffe in 

Black, 2012; Clegg, Stackhouse, Finch, Murphy in Nicholls, 2009, v Joffe in 
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Black, 2012; Cohen, Davine, Horodezky, Lipsett in Isaacson, 1993, v Joffe in 

Black, 2012; Ripley in Yuill, 2005, v Joffe in Black, 2012).  

 

Težave na področju socialnega, čustvenega in vedenjskega funkcioniranja 

vključujejo nizko samopodobo in nizek občutek lastne vrednosti (Lindsay in 

Dockrell, 2000, v Joffe in Black, 2012; Wadman, Durkin, in Conti-Ramsden, 

2008, v Joffe in Black, 2012), manj kvalitetne medvrstniške odnose in slabo 
čustveno navezanost (Conti-Ramsden in Botting, 2004, v Joffe in Black, 2012; 

Durkin in Conti-Ramsden, 2007, v Joffe in Black, 2012; Lindsay idr., 2007, v 

Joffe in Black, 2012; Wadman, Durkin in Conti-Ramsden, 2011, v Joffe in Black, 

2012), visoko pojavnost motenj pozornosti in hiperaktivnosti (Beitchman 

idr., 1996, v Joffe in Black, 2012), splošno anksioznost in depresivnost 
(Beitchman idr., 2001; Conti-Ramsden in Botting, 2008, v Joffe in Black, 2012), 

škodljivo uporabo drog (Beitchman idr.,1999) in agresivno vedenje 

(Brownlie idr., 2004, v Joffe in Black, 2012). 

 

Beitchman s sodelavci (1999) opozarja na povezanost oziroma komorbidnost 

(sopojavnost) škodljive uporabe drog oz. odvisnosti od njih (ang. 'substance use 

disorder') in govorno-jezikovnih motenj (ang. 'early childhood speech/language 

impairments'). V raziskovalnem vzorcu oseb (N=1655) je bil ugotovljen 301 

otrok z govorno-jezikovnimi motnjami v zgodnjem otroštvu. Med njimi so našli 

12, 7 % oseb, ki na škodljiv način uporabljajo droge ali so odvisni od njih, kar je 

bilo nekoliko višje od splošne populacije (Tabela 15). Stopnja škodljive uporabe 

drog se ni razlikovala glede na govorni jezikovni status. 

 
Odvisnost od drog ali škodljiva uporaba drog (uporabljen termin 'substance disorder') 12,7 % 
Odvisnost od alkohola/škodljiva uporaba alkohola 8,2 % 
Odvisnost od drog/škodljiva uporaba drog 8,6 % 
Škodljiva uporaba marihuane 7,8 % 
Škodljiva uporaba drugih drog 3,3 % 

 
Tabela 15: Uporaba drog pri osebah z ugotovljeno govorno-jezikovno motnjo v zgodnjem otroštvu, v starosti 5 let. 
 

Raziskava o uporabi drog pri osebah z govorno-jezikovnimi težavami 

(Beitchman idr., 1999) potrjuje, da je govorno-jezikovna motnja, ugotovljena v 

zgodnjem otroštvu, dejavnik tveganja za škodljivo uporabo in odvisnost od drog 

v obdobju mladostništva oz. zgodnjem obdobju odraslosti. Avtorji raziskave 
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(Beitchman idr., 1999) izhajajo iz predvidevanj, da lahko govorno-jezikovne 

motnje kažejo na slabše zmožnosti samoregulacijskih in prilagoditvenih (ang. 

'executive') spretnosti. Govorno-jezikovne oz. komunikacijske kompetence so 

lahko vodilo pri razvoju organizacijskih spretnosti, presoje in kontrole vedenja. 

Šibke govorno-jezikovne spretnosti prispevajo k slabšemu razvoju 

prilagoditvenih spretnosti, saj predstavljajo posrednik regulacije impulzivnosti in 

ravnanja. Z razvojem jezikovnih spretnosti vedenje postane pod večjo 

(samo)kontrolo notranjega govora. Notranji govor se uporablja kot 

samoregulativni govor, ki omogoča pravila, možnosti in posledice za katerokoli 

vedenje. Govorno-jezikovne motnje in prilagoditvene spretnosti so lahko 

povezane z vedenjskimi motnjami, kot sta na primer impulzivnost in 

agresivnost, kar predstavlja dejavnik tveganja za škodljivo uporabo in odvisnost 

od drog (Pilh in Peterson, 1996, v Beitchman idr., 1999).  

Obstaja nekaj raziskav, ki govorijo o govorno-jezikovnih težavah pri 

mladostnicah, ki uporabljajo droge na škodljiv način (Tarter, Mezzich, Hsieh in 

Parks, 1995, v Beitchman idr., 1999) in pri otrocih očetov, ki so odvisni od drog 

(Najam idr., 1997, v Beitchman idr., 1999).  

 

Govorno-jezikovna motnja predstavlja tudi tesno povezanost z učnimi težavami 

(Beitchman in Young, 1997, v Beitchman idr., 1999) in lahko izraža slabšo učno 

kompetenco. Whitmire (2000, v Bryan, Freer in Furlong, 2007) ugotavlja, da so 

mladostniki z govorno-jezikovnimi motnjami zaradi komunikacijskih ovir bolj 

ranljivi za težave v medosebnih odnosih med vrstniki in v družini, kar pa lahko 

privede do vedenjskih težav. 

 

V raziskavi komorbidnosti psihiatričnih motenj, škodljive uporabe in odvisnosti 

od drog (Beitchman idr., 2001) so med drugim ugotavljali tudi povezanost 

duševnih motenj z govorno-jezikovnimi motnjami v povezavi s škodljivo uporabo 

drog. V raziskovalnem vzorcu so ugotovili, da ima 72,7 % oseb, ki trpijo za 

depresijo in uporabljajo drogo na škodljiv način, govorno-jezikovne motnje, 

ugotovljene v zgodnjem otroštvu (pri 5 letih starosti), 77,8 % oseb z antisocialno 

osebnostno strukturo ima govorno-jezikovne motnje ter 21,4 % oseb, ki 

uporablja alkoholne pijače na škodljiv način, govorno-jezikovno motnjo, 

ugotovljeno v starosti 5 let.  
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V raziskavah mladih zapornikov (N=149, starost 15–17 let) je v primerjavi s 

splošno populacijo bila prav tako ugotovljena višja pojavnost govorno-jezikovne 

motnje (jezikovne in komunikacijske motnje) (Bryan, Freer in Furlong, 2007). Pri 

66–90 % mladih zapornikov so ugotovili podpovprečne jezikovne sposobnosti, 

46–67 % pa ima zelo slabe jezikovne sposobnosti. 90 % mladih zapornikov je 

opustilo šolanje pred 16. letom starosti. Iz raziskave lahko sklepamo, da so 

vedenjske motnje s prestopništvom povezane tudi z govorno-jezikovnimi 

motnjami in posredno predstavljajo dejavnik tveganja za tvegana vedenja. 

 

Hollo, Wehby in Oliver (2014) v obširni metaanalizi ugotavljajo, da so govorno-

jezikovne motnje pogosto spregledane ravno pri otrocih, ki imajo težave v 

socialni integraciji. V metaanalizi so s pomočjo več kot 22 študij, kamor je bilo 

vključenih 1171 otrok, starih 5–13 let z ugotovljenimi in potrjenimi težavami na 

področju socialne integracije, brez zgodovine na področju nevroloških govorno 

jezikovnih motenj ugotovili, da ima 81 % teh otrok govorno-jezikovne 

primanjkljaje. Avtorji (prav tam) podajajo priporočila, da je treba pri otrocih z 

ugotovljenimi težavami na področju socialne integracije opraviti presejalni test 

jezikovnih sposobnosti. 

  

4.3.8 Osebe, ki imajo težave v socialni integraciji 
 

Raziskav, ki pojasnjujejo povezanost težav v socialni integraciji in škodljivo 

uporabo ter odvisnost od drog, je veliko (Akers, 1984; Brook, Whiteman, Finch 

in Cohen, 1996; Hayatbakhsh idr., 2008, Conners-Burrow idr., 2013). Pri otrocih 

s težavami v socialni integraciji pogosteje opažamo šolski neuspeh, predčasno 

opustitev šolanja, pogostejšo nezaposlenost v odraslem obdobju, škodljivo 

uporabo drog, težave v duševnem zdravju in kriminalna dejanja (Bradley, 

Doolittle in Bartolotta, 2008, v Hollo, Wehby in Oliver, 2014). 

 

Hayabakhsh s sodelavci (2008) poroča o številnih študijah, ki ugotavljajo 

povezanost zgodnje škodljive uporabe drog s težavami v socialni integraciji in 

duševnimi motnjami. Pri osebah so ugotavljali vedenjske težave, agresivnost, 

prestopništvo, motnje pozornosti s hiperaktivnostjo, anksioznost in depresivne 
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simptome. Omenjene motnje so tvegani dejavniki za škodljivo uporabo drog in 

odvisnost od njih. Avtorji (prav tam) v raziskavi (vzorec: 2429 udeležencev 

mladih odraslih v Avstraliji, starih do 21 let) ugotavljajo, da je dejavnik tveganja 

za škodljivo uporabo drog v zgodnji odrasli dobi prestopništvo (najmočnejši 

napovedovalec), sledijo težave s pozornostjo in agresija v otroški in 

mladostniški dobi. 

 

 

5  Preventiva na področju drog 
 
Preventiva na področju uporabe drog je večplastna in raznolika; največkrat je 

osredinjena na splošno prebivalstvo. Po posameznih državah obstajajo različni 

preventivni modeli, kot so zmanjševanje dostopnosti drog in zmanjševanje 

ponudbe drog, zmanjševanje povpraševanja po drogah ter zmanjševanje 

tveganja in škode. Preventiva pred škodljivo uporabo in odvisnostjo od drog ima 

ključno vlogo v vzgoji, izobraževanju, razvijanju vrednot in veščin za življenje, 

usposabljanju za razvijanje odpornosti, alternativnih pristopih in v informiranju 

(Hočevar, 2005); sem sodi tudi povečanje samospoštovanja, odgovorno 

prevzemanje odločitev, urjenje socialnih spretnosti in osebni razvoj (Wenar, 

2003); to naj izvira iz vrste škodljive uporabe drog v skupini ter naj bo 

prilagojeno glede na dejavnike tveganja in varovalne dejavnike (Hawkins, 

Catalano in Arthur, 2002). 

  

Preventiva pred uporabo drog je široko zasnovana in pogosto naravnana na 

različna področja kot intervecija za spremembo socialnega in okoljskega 

dejavnika škodljive uporabe drog. Preventiva na področju drog je v Sloveniji 

urejena s politiko in zakonskimi določili (npr. Nacionalni program na področju 

prepovedanih drog 2010–2013, Zakon o omejevanju porabe alkoholnih pijač, 

Ur. l. RS št. 14/2003, Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, Ur. l. RS 

št. 57/96, zadnja sprememba Ur. l. RS št. 60/07 in Zakon o varstvu cestnega 

prometa, Ur. l. RS št. 83/04, zadnja sprememba Ur. l. RS št. 37/08), smernicami 

ter akcijskimi načrti znotraj različnih resursov, ki jih usklajuje Ministrstvo za 

zdravje. Ukrepe na področju uporabe prepovedanih drog določajo tudi predpisi 
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lokalnih samoupravnih skupnosti, delovnih organizacij in izobraževalnih ustanov 

(Drev idr., 2012).     

 

Preventivno delovanje na področju drog razdelimo v tri področja, odvisno od 

tega, kakšnemu namenu in kateri ciljni populaciji je namenjena. Okoljska 
preventiva je usmerjena v spreminjanje kulturnih, socialnih, fizičnih in 

gospodarskih okolij, v katerih posamezniki sprejemajo odločitve o uporabi drog 

(npr. omejevanje dostopa do alkoholnih pijač, nadzor nad tobačnimi izdelki, 

prepoved popivanja na javnih površinah, ki niso namenjene točenju alkoholnih 

pijač, omejitve fizičnega in finančnega dostopa do drog, omejeno oglaševanje 

drog, programi varstva cestnega prometa). Univerzalna preventiva je 

usmerjena na celotno populacijo z domeno, da pri njih obstaja enaka stopnja 

tveganja za uporabo drog s ciljem preprečevanja tveganih vedenj in odvrnitvijo 

ali odložitvijo začetka uporabe na kasnejše starostno obdobje. Programi se 

izvajajo v velikih skupinah, najpogosteje so osredotočeni na ciljno populacijo 

otrok in mladostnikov. Selektivna preventiva je namenjena specifičnim 

podskupinam splošnega prebivalstva (rizične skupine), kjer je tveganje za 

razvoj škodljive uporabe in odvisnosti od drog večje. Namen selektivne 

preventive je odložitev začetka uporabe drog. V programih se krepijo varovalni 

dejavniki, kot so občutek lastne vrednosti, spretnosti reševanja problemov in 

učenje učinkovitega spoprijemanja z dejavniki tveganja. V selektivno preventivo 

sodi preventivni program Krepitev družin na področju odvisnosti od drog. 

Nekateri avtorji (Foxcrolf idr., 2000, v Drev idr., 2012) menijo, da je program 

Krepitev družin na področju preprečevanja odvisnosti od drog eden 

najučinkovitejših programov, ki temelji na treningu veščin v družini (izboljšanje 

starševskih veščin, povečanje življenjskih in socialnih spretnosti pri otrocih in 

izboljšanje družinskih odnosov). Indicirana preventiva pa je usmerjena na 

posameznike, ki škodljivo uporabljajo droge ali kažejo znake odvisnosti od njih 

(Drev idr., 2012; Babon idr., 2010, v Drev idr., 2012; Hočevar, 2005).  
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5.1 Raziskave učinkovitosti preventivnih programov področja 
uporabe drog  
 
Teorije in teoretični okvirji na področju preprečevanja uporabe drog so se 

razvijali sčasoma, pogosto z induktivnim sklepanjem glede na empirične 

raziskave. V preventivnih programih preprečevanja uporabe drog (Thompson, 

Horn, Herting in Eggert, 1997; Robertson, David in Rao, 2003) je bil v 

preteklosti poudarek na dejavnikih tveganja in varovalnih dejavnikih z različnimi 

metodami informiranja, vzgoje in promocije zdravja s ciljem abstinence 

posameznika (Hočevar, 2005).  

 

Raziskava (Hawkins, Catalano in Miller, 1992), ki je izhajala iz dejavnikov 

uporabe drog, ugotavlja, da bo posameznik bolj verjetno uporabil drogo, če je 

izpostavljen več dejavnikom tveganja. Vendar je raziskava (prav tam) pokazala, 

da izpostavljenost posameznika celo več hkratnim dejavnikom tveganja v 

otroštvu, ne pomeni nujno, da bo oseba tudi kasneje uporabljala drogo ali 

izbirala tvegana vedenja. Mnogo otrok in mladostnikov, ki odraščajo v družinah 

in okoljih z visokimi dejavniki tveganja, se lahko razvija brez težav. Po mnenju 

Hawinksa, Catalana in Millerja (1992) je razlog za to prisotnost varovalnih 

dejavnikov v življenju teh mladih ljudi in ravnovesje med dejavniki tveganja ter 

zaščite. Z navedenimi ugotovitvami so prispevali k pripravi programov 

preprečevanja, zmanjševanju uporabe in škodljive uporabe drog ter zdravljenju 

odvisnosti. Avtorji (Hawkins, Catalano, Kosterman, Abbott in Hill, 1999) menijo, 

da preventivni ukrepi, ki temeljijo na socioloških razvojnih modelih, poudarjajo 

krepitev vezi z družino, vrstniki, šolo in skupnostjo. Starejše študije so namreč 

potrdile, da obstajajo za mladostnike, ki se počutijo vključeni in povezani s šolo, 

manjša verjetnost, da bodo uporabili droge ali da ne bodo nasilni in ne bodo 

sodelovali v drugih oblikah tveganega vedenja (Hawkins idr., 1999; McNeely, 

Nonnemaker in Blum 2002, v United Nations, 2003). 

 
A. Hočevar (2005) sicer poudarja, da opredelitev in izvor pojmov v zvezi z 

drogami ter medicinski model preventive zelo vpliva na politiko in prakso 

preventivnih dejavnosti na področju drog v družboslovnem področju ter na 

področju vzgoje in izobraževanja. Meni (prav tam), da bi bila opredelitev vrst 
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preventive ustreznejša, če bi se osredotočala na različne stopnje ciljev, ki jih 

želimo doseči, ki pa so lahko skupni različnim obravnavanim skupinam. 

 

V različnih preventivnih programih s pomočjo odvračanja od prve uporabe drog 

in zmanjševanja jemanja drog v tvegani populaciji vplivajo s pomočjo 

informiranja o drogah in škodljivem vplivu na zdravje; informiranja o socialnem 

učinku uporabe drog in njihovih škodljivih uporab; intervencije za spodbujanje 

miselnosti proti drogam z razvijanjem prosocialnega vedenja; spodbujanja 

razvijanja socialnih in osebnih življenjskih spretnosti; spodbujanja podpornega 

in alternativnega okolja, življenjskega sloga brez drog; strategij zmanjševanja 

povpraševanja po drogah (Resolucije o nacionalnem programu na področju 

drog za obdobje 2010–2014). 

 

V Smernicah in priporočilih za delo na področju šolske preventive (Lee, Talič in 

Košir, 2012, v nadaljevanju Smernice) je zapisano, da je edini dolgoročno 

učinkovit način spopadanja z drogami kombinacija pristopov z večjim 

poudarkom na preventivi, vzgoji in izobraževanju ter podpori programov 

spodbujanja zdravega življenjskega sloga ter krepitve osebne in socialne 

kompetence. Znanstveno je namreč dokazano, da samo govorjenje ljudem, naj 

česa ne počnejo, ne prinaša učinkov pri doseganju želenih vedenj. Cilj 

preventive tako ni osredinjen na poskuse ustavljanja mladih pred uporabo drog, 

temveč je pomembnejša krepitev zdravja, zdravega življenjskega sloga, 

izgradnja in krepitev osebnosti in socialnih kompetenc ter življenjskih spretnosti, 

s pomočjo katerih se bodo posamezniki lažje soočali z izzivi življenja ter odločali 

o uporabi drog. V Smernicah (prav tam) so predlagani različni načini uvajanja 

šolskih preventivnih programov na področju drog. Program naj bo načrtovan in 

vključen v učni načrt ter umeščen v kontekst in način delovanja šole. V pogramu 

so kritizirani tudi določeni pristopi, ki so se do sedaj izkazali za neučinkovite 

(prav tam). Poudarimo naj, da v slovenskem prostoru vsi navedeni preventivni 

pristopi še niso bili znanstveno raziskani in potrjeni kot učinkoviti. A. Hočevar 

(2005) meni, da je danes preventivna edukacija usmerjena k oblikovanju in 

razvoju osebnosti mladih. Preventivni programi so učinkovitejši, kadar je njihov 

cilj tudi zmanjševanje škode ob morebitni uporabi drog.  
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Tudi K. Ramovš in Ramovš (2011) navajata, da učinkovit preventivni program 

temelji na osebnih in socialnih varovalnih dejavnikih. Menita (prav tam), da se 

raziskave o varovalnih dejavnikih niso tako uveljavile kot raziskave o dejavnikih 

tveganja, kar pomeni, da primanjkujejo preventivni programi, ki so naravnani na 

krepitev varovalnih dejavnikov pred uporabo drog. Preventivni programi morajo 

biti zasnovani tako, da okrepijo varovalne dejavnike ter zmanjšajo dejavnike 

tveganja pri posamezniku. Pomembno je omeniti, da so številne socialne in 

zdravstvene težave povezane z istimi dejavniki tveganja. Ker varovalni dejavniki 

nevtralizirajo dejavnike tveganja (Ramovš in Ramovš, 2011), je pomembno 

povezovanje strategij preventive z dejavniki varovanja in podpore, kajti s tem 

privarčujemo z viri (Global Youth Network, 2002). 

 

Populacije, ki imajo visoko izražene dejavnike tveganja in nizko izražene 

varovalne dejavnike, potrebujejo različne preventivne intervencije in pospešene 

ciljno naravnane programe, ki pripomorejo k zmanjševanju dejavnikov tveganja 

in povečanju varovalnih dejavnikov (Hawkins, Arthur in Catalano, 1997, v 

Couty, Greene in Rachal, 2001). Ker lahko na dejavnike tveganja in varovalne 

dejavnike vplivamo, jih lahko povežemo s preventivnimi in kurativnimi programi 

ter tako vplivamo na odnos in vedenje med ljudmi. 

 

Tako so Svetovna zdravstvena organizacija, Urad Združenih narodov za droge 

in kriminal ter Evropski center za spremljanje drog in odvisnosti od drog razvili 

model obravnave mladih, ki vključuje izobraževanje o preprečevanju tveganj 

škodljive uporabe drog in razvijanje osnovnih življenjskih spretnosti kot tehnike 

za uravnoteženje dejavnikov. Ta model vključuje izobraževanje o preprečevanju 

tveganja in posledicah zlorabe snovi ter poučevanje osnovnih življenjskih 

spretnosti kot tehnik za uravnoteženje dejavnikov (Marsden, Ogborne, Farrell in 

Rush, 2000). Življenjske spretnosti so strategije za prilagodljivo in pozitivno 

vedenje, ki omogoča posameznikom, da se učinkovito spoprijemajo z 

zahtevami in izzivi vsakdanjega življenja (United Nations, 2003). 

Vrednotenje preventivnih šolskih programov v različnih državah kaže, da so 

programi za preprečevanje uporabe drog, ki temeljijo na življenjskih spretnostih, 

učinkoviti pristopi (United Nations, 2003). Razvijanje življenjskih spretnosti lahko 

okrepi varovalne dejavnike in zmanjša uporabo drog. Življenjske spretnosti, ki 
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se uporabljajo za preprečevanje uporabe drog, tako olajšajo prakso dela, 

okrepijo psihosocialne spretnosti in spodbujajo osebni in socialni razvoj. 

Življenjske spretnosti vključujejo samozavedanje, empatijo, komunikacijo, 

medosebne odnose, spretnosti odločanja, spretnosti reševanja problemov, 

ustvarjalno in kritično mišljenje, obvladovanje čustev in stresa. Učinkovit 

preventivni pristop tako pri posamezniku razvija t. i. življenjsko odpornost. Tako 

se najnovejše raziskave s področja preventive pred drogami osredotočajo na 

koncept psihične odpornosti. S preučevanjem ranljivejših skupin z namenom 

preventivne krepitve varovalnih dejavnikov se je pripomoglo k opisu prožnega 

odziva v primeru težav (Kiswarday, 2012). Ugotovili so (United Nations, 2003), 

da posredovanje znanja za razvijanje psihične odpornosti na droge, zavrnitev 

droge in kritično mišljenje, socialne kompetence ter komunikacijske spretnosti 

krepijo osebno odgovornost proti drogam.  

 

Varovalne procese, ki omogočajo posamezniku, da se kljub hudim težavam 

odzove prožno, lahko razvijamo tudi skozi izkustveno učenje ob vsakodnevnih 

učnih in vzgojnih situacijah v šoli (Kiswarday, 2012). Zato je v šoli pomembno 

razvijati psihično odpornost, ki temelji na razvoju veščin sprejemanja odločitev, 

reševanja problemov ter socialnih spretnosti (Hočevar, 2005). Iz raziskave 

(Kiswaday, 2012) lahko sklepamo o načinih učinkovite preventive pred škodljivo 

uporabo drog v šoli: spoznavanje samega sebe, izgradnja močnih področij, 

razvijanje komunikacijskih spretnosti, reševanje problemov kot priložnost, 

razvijanje kritičnega mišljenja, samozaupanje, samostojnost in 

samoiniciativnost, vzpostavljanje in ohranjanje medosebnih odnosov, razvijanje 

življenjskih spretnosti, ustvarjalnost, humor in pozitivne vrednote, samokontrola, 

organiziranost, soudeleženost pri postavljanju standardov za njihove izdelke, 

soudeleženost pri postavljanju ciljev in ocenjevanju lastnega dela, pripadnost in 

povezanost s skupnostjo, soudeleženost pri postavljanju pravil, vztrajnost, 

umirjenost, zmanjševanje tesnobnosti ter samonadzor. 

 

Smernic za preventivne intervencije na področju uporabe drog pri osebah s 

posebnimi potrebami v slovenskem prostoru še nimamo, tudi v svetovni 

znanstveni in strokovni literaturi jih nismo našli. So pa oblikovane smernice in 
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različni protokoli za intervencije pomoči različnim skupinam oseb s posebnimi 

potrebami, ki škodljivo uporabljajo droge ali so odvisne od drog. 

 

 

EMPIRIČNO RAZISKOVANJE 
 

1 Opredelitev problema in namen raziskave 
 

Uporabo drog med splošno populacijo v evropskem prostoru spremlja EMCDDA 

(Evropski center za spremljanje uporabe drog in odvisnosti), med mladimi pa 

raziskave po metodologiji ESPAD-a (Evropska raziskava uporabe drog med 

srednješolsko mladino). Evropski center za spremljanje uporabe drog in 

odvisnosti ter ESPAD-ove raziskave zbirajo objektivne, zanesljive in primerljive 

informacije o uporabi drog in trendu uporabe drog, vendar posebej ne 

vključujejo oziroma ne omenjajo skupin oseb s posebnimi potrebami. Iz 

pregleda literature je razvidno, da se škodljiva uporaba in odvisnost od drog 

pojavljata tudi pri različnih skupinah oseb s posebnimi potrebami, ki pa niso 

dovolj dobro raziskane. Praktiki v klinični praksi sicer opozarjajo na problem 

prekomerne uporabe alkoholnih pijač in drugih dovoljenih ter prepovedanih drog 

pri skupinah oseb s posebnimi potrebami, vendar tako v tujini kot pri nas do 

sedaj ni bilo zanesljivih empiričnih raziskav, ki bi omogočile vpogled v 

prekomerno uporabo drog pri različnih skupinah oseb s posebnimi potrebami. 

Prav tako na skupinah oseb s posebnimi potrebami ni bilo narejenih empiričnih 

raziskav, ki bi ugotavljale varovalne dejavnike in dejavnike tveganja za škodljivo 

uporabo dovoljenih in prepovedanih drog. Raziskave, ki bi ugotavljale 

primerljive informacije o uporabi drog med populacijo oseb s posebnimi 

potrebami in splošno populacijo, so redke.  

 

Na podlagi predstavljenih raziskav v tujini predvidevamo, da se uporaba drog 

pri osebah s posebnimi potrebami pojavlja tudi v slovenskem prostoru, vendar 

menimo, da je le-ta višja od uporabe v splošni populaciji.  
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Glede na podatke o prevalenci uporabe drog v splošni populaciji (Drev idr., 

2012) lahko predpostavljamo, da bodo tudi v populaciji oseb s posebnimi 

potrebami najpogosteje uporabljene droge alkohol in protibolečinska zdravila. 

Med prepovedanimi drogami bo najpogostejša uporaba marihuane. Pojavnost 

uporabe drog pri osebah s posebnimi potrebami je večja, na njihovo uporabo pa 

lahko vpliva slabša socialna vključenost, nizek občutek lastne vrednosti, 

nesprejemanje posebnih potreb in neuresničevanje komunikacijskih potreb 

oseb s posebnimi potrebami. Pomembne varovalne dejavnike pred uporabo 

drog predstavljajo samospoštovanje, socialno vključevanje, družinska podpora 

in zaposlitev.  

 

Do sedaj je ugotovljeno, da je uporaba alkohola pogostejša pri osebah, ki so 

gluhe in naglušne, ter pri osebah s poškodbo hrbtenice v primerjavi s splošno 

populacijo (Kolakowsky-Hayner idr., 2002; Heineman in Rawal, 2005; 

DeLambo, Chandras, Homa in Chandras, 2010; Stroud, Bombardier, Dyer, 

Rimmele in Esselman, 2011).  

 

Osrednji nameni raziskave so:  

(1) osvetliti razširjenost in pogostost uporabe, škodljive uporabe in odvisnosti od 

dovoljenih in prepovedanih drog pri izbranih skupinah in podskupinah oseb s 

posebnimi potrebami;  

(2) preučiti odnos do drog pri skupinah in podskupinah oseb s posebnimi 

potrebami;  

(3) ugotoviti dejavnike tveganja in varovalne dejavnike, ki se nanašajo na 

uporabo drog pri skupinah in podskupinah oseb s posebnimi potrebami.  

 

Dodatni namen raziskave je: 

(1) predlagati vsebine preventivnih programov, ki bodo usmerjeni na specifične 

skupine in podskupine oseb s posebnimi potrebami.  

 

Utemeljitev namena raziskave izhaja iz navedenih predpostavk:  

 

(1) Iz pregleda literature sta razvidni dve nasprotujoči si usmeritvi dognanj 

raziskovalcev o uporabi drog med osebami s posebnimi potrebami. Prva 
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skupina raziskovalcev (Moore in Siegal, 1989; Katims, Zapata in Yin, 1996, v 

Yu, Huang in Newman, 2008; McCrystal in McGillicuddy, 2006, v Yu, Huang in 

Newman, 2008; Rurangirwa idr., 2006, v Yu, Huang in Newman, 2008; Percy in 

Higgins, 2007, v Yu, Huang in Newman, 2008) ugotavlja, da se uporaba drog v 

populaciji oseb s posebnimi potrebami pojavlja, vendar je ta manjša od splošne 

populacije. Osebe s posebnimi potrebami, ki pa uporabljajo droge, to počnejo 

na bolj škodljiv način kot splošna populacija. Druga skupina raziskovalcev 

(Blum, Kelly in Ireland, 2001, v Yu, Huang in Newman, 2008; Gilson, Chilcoat in 

Stapleton, 1996, v Yu, Huang in Newman, 2008; Hogan, McLellan in Bauman, 

2000, v Yu, Huang in Newman, 2008; Milberger idr., 1997, v Yu, Huang in 

Newman, 2008; DiNitto in Webb, 2012) pa ugotavlja, da je uporaba drog med 

populacijo oseb s posebnimi potrebami v primerjavi s splošno populacijo višja. 

Starejše raziskave kažejo, da ima 20 % oseb s posebnimi potrebami težave z 

uporabo drog ali so odvisni od njih (Schwab in DiNitto, 1993, v Guthmannn in 

Graham, 2004). SAMHSA (2002) ocenjuje, da imajo osebe s posebnimi 

potrebami (katerakoli vrsta posebnih potreb) dva- do štirikrat pogostejšo 

izkušnjo s škodljivo uporabo drog. SAMHSA (2009) ocenjuje tudi, da ima 50 % 

oseb s poškodbo hrbtenice težave z uporabo alkohola in drugimi drogami, med 

splošno populacijo pa 10 % oseb. Prav tako ocenjujejo (Koch, Nelipovich in 

Sneed, 2002; SAMHSA, 2009; Smedema in Ebener, 2010; DiNitto in Webb, 

2012), da je škodljiva uporaba alkohola in visoko tvegana uporaba alkohola 40 

%–50 % pogostejša pri osebah s poškodbo hrbtenice in osebah, ki so slepe in 

slabovidne. Pri osebah, ki so gluhe in naglušne, pa ocenjujejo vsaj dvakrat 

pogostejšo uporabo alkohola v primerjavi s splošno populacijo (prav tam).  

 

V večini raziskav so navedene le ocene uporabe drog, ne pa dejanska 

pogostost uporabe in njihova škodljiva uporaba med različnimi skupinami oseb 

s posebnimi potrebami. Avtorji so navajali ovire v raziskovanju pogostosti 

uporabe drog pri osebah s posebnimi potrebami (prav tam), pišejo o manjših 

raziskovalnih vzorcih, komunikacijskih posebnostih in ovirah ter težji dostopnosti 

do raziskovalne populacije, zato posplošitve in primerjave s splošno populacijo 

niso zanesljive.  
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Za razjasnitev pojava uporabe drog v slovenski populaciji oseb s posebnimi 

potrebami je pomembna ugotovitev prevalence in incidence uporabe drog med 

njimi. Ugotovljene informacije o uporabi drog bomo lahko primerjali s splošno 

populacijo in prikazali dejansko stanje uporabe drog med populacijo oseb s 

posebnimi potrebami.  

 

(2) DiNitto in Webb (2012) menita, da v primerjavi s splošno populacijo pri 

osebah s posebnimi potrebami obstaja več tveganja za škodljivo uporabo drog 

(težave v socialni integraciji, manjše možnosti zaposlovanja, slabša socialna 

podpora, osamitev in diskriminacija …), zato jih uvrščata med rizične skupine 

oseb za škodljivo uporabo drog. Tveganja se povečujejo na ravni socialne 

integracije, zdravstvenih težav, pomanjkanja specifičnih presejalnih postopkov 

ugotavljanja škodljive uporabe drog ter pomanjkanja ustreznih in dostopnih 

storitev za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog.  

 

Tako na primer obstaja večje potencialno tveganje za škodljivo uporabo 

protibolečinskih zdravil, ki jim jih zaradi dolgotrajnih bolečin predpiše zdravnik 

(DiNitto in Webb, 2012; Koch idr., 2002). Avtorji (prav tam) pišejo, da sta lahko 

škodljiva uporaba drog in odvisnost od njih povezani z različnimi oblikami 

posebnih potreb, na primer slepota in slabovidnost, poškodba hrbtenice in 

drugo. 

 

S pomočjo ugotovljenega odnosa do uporabe drog in značilnosti uporabe je 

možno prepoznati zaznavanje škodljivosti oziroma neškodljivosti uporabe drog 

in s tem posredno prepoznati rizične skupine oseb s posebnimi potrebami.  

 

(3) Dejavniki tveganja predstavljajo verjetnost škodljive uporabe in morebitnega 

razvoja odvisnosti od drog. Varovalni dejavniki predstavljajo večjo verjetnost, da 

jih posameznik ne bo uporabil. S pomočjo varovalnih dejavnikov in dejavnikov 

tveganja je možno ugotoviti ranljivejšo populacijo za škodljivo uporabo drog ter 

načrtovati nove ali izboljšati obstoječe preventivne programe in programe 

pomoči.  
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(4) V svetu obstaja malo prilagojenih preventivnih programov in programov 

pomoči, ki bi bili namenjeni osebam s posebnimi potrebami. Tako na primer 

obstaja SARDI program (ang. 'Substance Abuse Resources&Disability Issues') 

za preventivne intervencije in programe pomoči s področja uporabe drog. 

Ciljno naravnani preventivni programi so učinkovitejši in omogočajo razvoj 

psihične odpornosti populacije ter tako uspešno samostojno vključevanje oseb s 

posebnimi potrebami v družbo.  

Cilji raziskave pri skupinah oseb s posebnimi potrebami so naslednji:  

 

1. Ugotoviti prevalenco in značilnosti uporabe alkohola, tobaka in 

prepovedanih drog pri skupinah in podskupinah oseb s posebnimi 

potrebami. 

2. Ugotoviti stališča skupin in podskupin oseb s posebnimi potrebami 

do drog. 

3. Identificirati dejavnike tveganja, ki lahko vplivajo na škodljivo 

uporabo in odvisnost od drog v skupinah in podskupinah oseb s 

posebnimi potrebami. 

4. Identificirati varovalne dejavnike, ki lahko zmanjšajo verjetnost 

uporabe drog pri skupinah oseb s posebnimi potrebami. 

5. Pri skupinah in podskupinah oseb s posebnimi potrebami preučiti 

vlogo družine v zvezi z uporabo drog. 

6. Identificirati rizične skupine oseb s posebnimi potrebami, ki 

najpogosteje na škodljiv način uporabljajo droge. 

7. Ugotoviti razlike v uporabi in škodljivi uporabi drog glede na 

različne skupine in podskupine oseb s posebnimi potrebami glede na 

starost in spol. 

8. S pomočjo spoznanj o razširjenosti uporabe drog, dejavnikih 

tveganja in stališčih do uporabe drog pri skupinah oseb s posebnimi 

potrebami oblikovati smernice za preventivni program. 
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2 Raziskovalna vprašanja 
 

V raziskavi različnih skupin oseb s posebnimi potrebami so nas zanimala 

naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

1. Kateri so motivi za uporabo drog pri skupinah in podskupinah oseb s 

posebnimi potrebami? 

2. Kakšna je povezava družine, šole, službe in družbe z uporabo drog?   

3. Kateri so tisti dejavniki tveganja, ki lahko napovedujejo verjetnost za 

škodljivo uporabo drog? 

4. Kateri so varovalni dejavniki, ki lahko varujejo posameznika pred 

škodljivo uporabo in odvisnostjo od drog? 

5. Katera skupina ljudi s posamezno motnjo je najbolj ranljiva glede 

škodljive uporabe in odvisnosti od drog? 

6. Kakšne so zakonitosti uporabe alkohola, tobaka in prepovedanih drog pri 

skupinah in podskupinah oseb s posebnimi potrebami? 

7. Kakšna so stališča oseb s posebnimi potrebami do uporabe in škodljive 

uporabe drog? 

8. Kakšne so razlike v uporabi in škodljivi uporabi glede na različne skupine 

in podskupine oseb s posebnimi potrebami, spol in starost? 

 

3 Raziskovalna metodologija 
 

3.1 Vzorec 
 

V vzorec smo želeli zajeti različne skupine oseb s posebnimi potrebami glede 

na evidentirane podatke v različnih registrih oseb s posebnimi potrebami. 

 

V raziskavi smo uporabili dva različna načina vzorčenja. Prvi način je zajel 

reprezentativni vzorec oseb z živčno-mišičnimi obolenji in oseb z motnjami v 

strjevanju krvi v Sloveniji. Drugi način pa je zajemal nereprezentativni vzorec 

različnih skupin oseb, ki so slepe ali slabovidne ter oseb, ki so gluhe ali 

naglušne, in oseb s poškodbo hrbtenice. 
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Za dva načina vzorčenja smo se odločili, ker na nacionalnem nivoju ni enotnih 

registrov za vse skupine in podskupine oseb s posebnimi potrebami in tako ne 

bi mogli zagotoviti primerljivega in naključnega izbora vzorca. To smo 

upoštevali tudi pri zaključni interpretaciji.  

 

V slovenskem prostoru obstajata dva nacionalna registra za dve celotni 

populaciji podskupin oseb s posebnimi potrebami – za osebe, ki imajo motnje v 

strjevanju krvi (Center za hemofilijo pri Pediatrični kliniki Ljubljana) in za osebe, 

ki imajo živčno-mišično obolenje (Klinični center Ljubljana, Inštitut za klinično 

nevrofiziologijo). Druge skupine oseb s posebnimi potrebami nimajo nacionalnih 

registrov, evidenca pa je urejena preko članstev posameznih društev, kar pa ne 

zajema celotne populacije oseb s posebnimi potrebami. 

 

Podatke o populaciji oseb z motnjami v strjevanju krvi smo dobili s pomočjo 

nacionalnega registra, v katerem je bilo leta 2010 registriranih 482 oseb. 

Podatke o populaciji oseb z živčno-mišičnimi obolenji smo dobili s pomočjo 

nacionalnega registra, v katerem je bilo leta 2010 registriranih 1315 oseb. V prvi 

vzorec smo vključili vsako peto osebo v registru, staro 15 let in več. Tako smo v 

raziskavo vključili 240 oseb z motnjami v strjevanju krvi in 450 oseb z živčno-

mišičnimi obolenji. 

 

Podatke o populaciji oseb, ki so slepe in slabovidne, oseb, ki so gluhe in 

naglušne, in oseb, ki imajo poškodbo hrbtenice/hrbtenjače, smo dobili s 

pomočjo evidenc članstev Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Zveze 

društev gluhih in naglušnih Slovenije ter Zveze paraplegikov Slovenije.  

 

Na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije je leta 2010 bilo 3943 članov, 

na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije pa 1800 gluhih in 4000 naglušnih 

članov. Na Zvezi paraplegikov Slovenije je leta 2010 bilo 1000 članov.  

 

V drugem vzorcu smo s slučajnostim vzorčenjem zajeli skupno 300 oseb, ki 

izvirajo iz vseh skupin oseb s posebnimi potrebami, starih 15 let in več.  
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3.2 Merski instrumentarij in pripomočki za raziskavo 
 

V raziskavi smo uporabili dele naslednjih vprašalnikov:  

 

1. Vprašalnik ESPAD 03 (The European School Survey Project on Alcohol 

and Other Drugs) za ugotavljanje razširjenosti in pogostosti uporabe 

drog, poznavanja drog, stališč do drog in motivov za uporabo drog, 

ugotavljanje težav zaradi njihove uporabe in načinov, starosti ob prvi 

uporabi droge, ugotavljanje vpliva družine, šole ali dela ter soseske in 

ugotavljanje dejavnikov prostega časa. 

 

2. Vprašalnik 2006 MISSOURI (MSS-instrument, 2006; Missiuri Student 

Survey Questionnaire, ki ga je oblikoval Misssouri Institute of Mental 

Health) za ugotavljanje profila dejavnikov tveganja in varovalnih 

dejavnikov. 

 

3. Vprašalnik AUDIT (The Alcohol Use Disorders Identification Test), ki ga 

je oblikovala Svetovna zdravstvena organizacija (Babor, Higgins-Biddle, 

Sundders in Monteiro, 2001) za ugotavljanje tvegane uporabe alkohola, 

škodljive uporabe alkohola in znakov odvisnosti od njega. Uporablja se 

kot presejalni test prepoznavanja vzorca uporabe alkoholnih pijač ter 

posledic uporabe alkohola v splošnem zdravstvu. Vprašalnik sta za 

slovensko uporabo prevedla Zdenka Čebašek Travnik in Marko Kolšek 

(Židarnik in Čebašek Travnik, 2003) in ima deset vprašanj Likartove 

lestvice stališč o tveganem in škodljivem načinu uporabe alkoholnih 

pijač. Zanesljivost testa je 0,86 in občutljivost 0,90 (Babor, Higgins-

Biddle, Sundders in Monteiro, 2001).  

 

4. Lestvica samospoštovanja-2 (krajša verzija) avtorice Lamovec (1990), ki 

ugotavlja globalno samospoštovanje, in sicer treh faktorjev – socialnega, 

emocionalnega in telesni jaz. Vprašalnik smo uporabili zaradi 

ugotavljanja latentnih struktur osebnih dejavnikov uporabe drog pri 

osebah s posebnimi potrebami. Vprašalnik se vrednoti tako, da se 

seštejejo dosežene točke. Visoko število točk pomeni visoko globalno 
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samospoštovanje. Polovica trditev je oblikovanih tako, da izražajo visoko, 

druga polovica pa nizko globalno samospoštovanje (Lamovec, 1990).  

 

Iz teh štirih vprašalnikov smo oblikovali enega, katerega smo pred uporabo 

aplicirali in preizkusili na pilotskem vzorcu 62 ljudi s posebnimi potrebami. 

Merske karakteristike vprašalnikov smo ocenili z metodami in s postopki za 

veljavnost, zanesljivost in občutljivost. Zanesljivost celotnega pilotskega 

vprašalnika smo preverili s Cronbachovim koeficientom alfa, ki je znašal med 

0,826 in 0,925 glede na posamezne skupine vprašanj dejavnikov uporabe drog, 

kar kaže na visoko zanesljivost merskega instrumenta dejavnikov uporabe in 

odvisnosti od drog.  

 

Vprašalnik, ki smo ga poimenovali Dejavniki uporabe in odvisnosti od drog 

(Priloga 2), je sestavljen iz uvodnega nagovora ter povabila k prostovoljnemu in 

anonimnemu anketiranju. V splošnem delu smo pridobili podatke o anketirancih, 

kot so spol, starost, skupine in podskupine posebnih potreb, socialni status, 

stopnja izobrazbe, uspešnost in težave v času šolanja. Nadaljnji sklopi so bili 

razdeljeni na več področij ocenjevalnih lestvic in odprtih vprašanj, kot so kajenje 

cigaret, pitje alkoholnih pijač, uporaba nedovoljenih drog, odnos in stališča do 

dovoljenih in prepovedanih drog, varovalni dejavniki in dejavniki tveganja, ki so 

razdeljeni na osebne, družinske, šolske oz. delo ter prosti čas.  

 

3.2.1 Spremenljivke 
 

V raziskavo so bile vključene naslednje pojasnjevalne spremenljivke:  

 starost (15 let in več let), 

 spol, 

 skupine in podskupine ljudi s posebnimi potrebami, 

 izobrazba, 

 socialno-ekonomski status (zakonski stan, sestava družine), 

 delovna aktivnost in zaposlitev, 

 uspešnost šolanja in 

 učne težave v času šolanja. 
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Vključene so bile tudi opazovane spremenljivke:  

 Pogostost uporabe drog enkrat ali večkrat v življenju: 

o pogostost kajenja cigaret enkrat ali večkrat v življenju, 

o pogostost pitja alkoholnih pijač enkrat ali večkrat v življenju, 

o pogostost škodljive uporabe alkoholnih pijač enkrat ali večkrat v 

življenju, 

o pogostost uporabe prepovedanih drog enkrat ali večkrat v življenju 

in 

o pogostost posledic zaradi škodljive uporabe alkoholnih pijač. 

 Pogostost uporabe drog v preteklem letu: 

o pogostost pitja alkoholnih pijač v zadnjih 12 mesecih in 

o pogostost škodljive uporabe alkoholnih pijač v zadnjih 12 mesecih. 

 Pogostost uporabe drog v zadnjem mesecu: 

o pogostost kajenja cigaret v preteklih 30 dneh, 

o pogostost pitja alkoholnih pijač v zadnjih 30 dneh in 

o pogostost škodljive uporabe alkoholnih pijač v zadnjih 30 dneh. 

 AUDIT spremenljivke o tvegani, škodljivi uporabi alkoholnih pijač: 

o pogostost pitja alkoholnih pijač, 

o tipična količina alkoholne pijače ob pitju alkoholnih pijač, 

o pogostost prekomernega pitja alkoholnih pijač, 

o kontrola pri čezmernem pitju alkoholnih pijač, 

o pretiran, povečan poudarek na pitju alkoholnih pijač, 

o pitje alkoholnih pijač že zjutraj, 

o občutki krivde po pitju alkoholnih pijač, 

o težave s spominom zaradi pitja alkoholnih pijač, 

o poškodbe, povezane s pitjem alkoholnih pijač, 

o zaskrbljenost drugih zaradi pitja alkoholnih pijač in 

o skupno število doseženih točk na vprašalniku. 

 Motivi za uporabo drog: 

o motivi za uporabo alkoholnih pijač in 

o motivi za uporabo prepovedanih drog. 

 Način uporabe drog. 

 Starost ob prvi uporabi drog. 
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 Količina uporabe drog. 

 Stališča in odnos do uporabe drog. 

 Stališča o tvegani uporabi drog. 

 Poznavanje prepovedanih drog. 

 Dostopnost do drog: 

o uporaba drog v družbi prijateljev, 

o stališča o dostopnosti do drog ter 

o pomoč pri nabavi in uporabi drog. 

 Spremenljivke dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov: 

o psihosocialni dejavniki, destruktivno in odklonilno vedenje, 

o osebni dejavniki občutka lastne vrednosti,  

o odnos do šole in dela,  

o odnos do posebnih potreb,  

o odnos v družini, 

o dejavniki soseske in 

o dejavniki prostega časa. 

 

3.2.2 Zanesljivost in veljavnost vprašalnika 
 

Zanesljivost vprašalnika 'Dejavniki uporabe in odvisnosti od drog' smo preverili 

s pomočjo Cronbachovega koeficienta alfa, ki znaša za posamezne dejavnike 

uporabe drog: uporaba tobaka: 0,816, uporaba alkohola: 0,935, uporaba drog: 

0,842, odnos in stališče do drog: 0,939, dejavniki tveganja in varovalni 

dejavniki: 0,914. Cronbachov koeficient alfa kaže na visoko zanesljivost 

vprašalnika. 

 

Veljavnosti vprašalnika nismo posebej preverjali, saj je sestavljen iz že 

preizkušenih in standardiziranih vprašalnikov po metodologiji ESPAD, AUDIT in 

MISSURI (glej zgoraj – merski instrumentarij). Izpolnjene vprašalnike, ki smo jih 

prejeli od pooblaščenih oseb v posameznih organizacijah, smo najprej 

pregledali. Pri pregledu smo izločili vse nepopolno izpolnjene vprašalnike. 

Dobljene podatke smo vnesli v bazo podatkov SPSS in opravili naključno 

kontrolo točnosti vnosa podatkov. Zanesljivost in veljavnost dobljenih podatkov 
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smo preverjali s pomočjo podobnih vprašanj, ki so spraševala o istem pojavu 

uporabe drog. Pri tem smo odgovore primerjali po podobnostih in ujemanju.  

 

3.3 Postopek zbiranja podatkov 
 

Zaprosili smo za dovoljenje za vpogled v bazo podatkov iz registrov in članstev 

za posamezne skupine oseb s posebnimi potrebami, za mnenje in potrditev 

etične izvedbe raziskave pa smo zaprosili Komisijo Republike Slovenije za 

medicinsko etiko. Pri vzorčenju smo upoštevali določila zakona o varovanju 

osebnih podatkov. Osebe, pridobljene v procesu vzorčenja, smo pisno zaprosili 

za dovoljenje in sodelovanje v raziskavi s pomočjo pisnega nagovora v 

izročenih anketah.  

 

Ker za vpogled v register in v sezname članstev nismo dobili dovoljenja s strani 

pooblaščenih upravljavcev baz podatkov, so vzorec anketirancev izbrale 

pooblaščene osebe. Pisma z anketnimi vprašalniki so pooblaščene osebe 

organizacij oddale na pošto na naslovnike izbranega vzorca. Izpolnjene 

vprašalnike smo dobili nazaj po pošti v njihove ustanove, katere so nam izročile 

pooblaščene osebe posameznih organizacij (Tabela 16).  

 

Zaradi slabšega odziva anketiranja preko pošte (Tabela 16) smo se kasneje 

odločili še za elektronsko spletno obliko anketiranja s pomočjo spletnega 

programa MojaAnketa.si. Povabila k spletnemu anketiranju smo poslali istim 

zgoraj navedenim organizacijam, te pa so jih po elektronski pošti posredovale 

naprej do anketirancev. 

Na obeh nivojih raziskovanja (za vse skupine ter podskupine oseb s posebnimi 

potrebami) smo uporabili vsebinsko enoten vprašalnik. Glede na zmožnost 

samostojnega izpolnjevanja vprašalnika smo uporabili več načinov aplikacij: 

 

(1) V reprezentativnem vzorcu raziskovanja so anketiranci na vprašalnik 

odgovarjali samostojno. Vprašalnik so osebe, vključene v raziskavo, prejele po 

pošti. 
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(2) V nereprezentativnem vzorcu raziskovanja smo glede na zmožnost 

samostojnega izpolnjevanja vprašalnika za izpolnjevanje uporabili tri načine 

aplikacij. Osebe, ki imajo gibalno oviranost, so vprašalnik izpolnile samostojno. 

Prejele so ga po pošti ali ga izpolnile elektronsko, preko spletne strani 

MojaAnketa.si. Osebam, ki so slepe in slabovidne, smo prilagodili način 

aplikacije vprašalnika. Na vprašalnik so odgovarjale individualno, s pomočjo 

anketarja (osebe so podale odgovor ustno, anketar pa je zapisal njihove 

odgovore). Anketar je zagotavljal anonimnost osebnih podatkov. Odziv na 

osebno anketiranje je bil izredno slab, zato smo se odločili še za spletno 

anketiranje s pomočjo spletne strani MojaAnketa.si s prilagojenimi aplikacijami. 

Osebe, ki so gluhe in naglušne, so prejele vprašalnik na Zavodu za gluhe in 

naglušne Ljubljana ter Društvih gluhih in naglušnih in ga reševale samostojno 

ali s pomočjo tolmačev ter preko spletnega vprašalnika. 

 
Vrsta vzorca 
Skupine podvzorcev 

Načrtovan vzorec Načrtovan način 
anketiranja 

Sprememba načina 
anketiranja 

Reprezentativni vzorec 
Dolgotrajno bolne osebe 
Motnje v strjevanju krvi 

Vsak peti v registru Po pošti / 

Gibalno ovirane osebe  
Živčno-mišična obolenja 

Vsak peti v registru Po pošti / 

Nereprezentativni vzorec 
Gibalno ovirane osebe  
Poškodba hrbtenice 

300 oseb iz 
seznamov članstev 

Po pošti Vprašalniki bo bili poslani po 
pošti  
Spletna anketa 

Gluhe in naglušne osebe 300 oseb iz 
seznamov članstev 

Po pošti Osebno anketiranje s 
tolmačem  
Spletna anketa 

Slepe in slabovidne osebe 300 oseb iz 
seznamov članstev 

Po pošti  
Osebno anketiranje 

Osebno anketiranje 
Spletna anketa 

 
Tabela 16: Pregled načrtovanega vzorca anketiranja in načina anketiranja glede na posamezne skupine in podskupine 
oseb s posebnimi potrebami. 
 

Reprezentativni vzorec  

 

Na reprezentativnem vzorcu nismo spremenili načrtovanega načina vzorčenja. 

Uporabili smo postopek sistematičnega, stratificiranega vzorčenja. Enoti 

slučajnostnega vzorca sta bila registra oseb z motnjami v strjevanju krvi in oseb 

z živčno-mišičnimi obolenji. Anketiranje po pošti smo izvajali od junija do 

septembra 2010. V skupini dolgotrajno bolnih oseb je vzorčenje ustrezalo 

načrtovanemu kriteriju izbire vzorca 238 oseb (starost 15 let in več, vsaka peta 

oseba v registru) in v skupini oseb z živčno-mišičnimi obolenji 498 oseb (Tabela 

17). V Tabeli 17 je prikazan tudi delež odzivnosti na anketiranje.  
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Vrsta vzorca 
Skupine podvzorcev 

Število anket Vrnjene ankete Odzivnost  
% 

Reprezentativni vzorec 
Dolgotrajno bolne osebe 
Motnje v strjevanju krvi 

238 poslanih po pošti 77 po pošti 32,3  

Gibalno ovirane osebe  
Živčno-mišična obolenja 

498 poslanih po pošti 184 po pošti 36,9  

Nereprezentativni vzorec 
Gibalno ovirane osebe  
Poškodba hrbtenice 

300 poslanih po pošti 82 po pošti 27,3  
26 spletno anketiranje / 

Gluhe in naglušne osebe 100 osebno anketiranje s tolmačem 
200 spletno anketiranje 

79 reševali osebno s 
pomočjo tolmačev 

 
79  

14 spletno anketiranje / 
Slepe in slabovidne 
osebe 

50 osebno anketiranje 
250 spletno anketiranje 

24 reševali s pomočjo 
anketarja 

48  

30 spletno anketiranje / 
 
Tabela 17: Odziv na anketiranje (oznaka % pomeni odstotki). 

 

Nereprezentativni vzorec  
 

Anketiranje je potekalo od januarja do maja 2014. Pri vzorčenju smo upoštevali 

kriterij 15 let in več ter naključno izbrali 300 raziskovalnih oseb s posebnimi 

potrebami.  

 

Zaradi navedene odzivnosti na anketiranje v reprezentativnem vzorcu in 

skupine oseb s poškodbo hrbtenice ter specifik oseb s posebnimi potrebami v 

načinu sporazumevanja smo se pri skupini oseb, ki so gluhe in naglušne, in 

skupini oseb, ki so slepe in slabovidne, odločili za več načinov anketiranja, in 

sicer anketiranje po pošti, osebno anketiranje, osebno anketiranje s tolmačem 

ter spletno anketiranje (Tabela 17).  

  

Pri osebnem anketiranju gluhih in naglušnih s pomočjo tolmača se je izkazala 

visoka odzivnost (79 %). Načini anketiranja posameznih skupin in podskupin 

oseb s posebnimi potrebami so prikazani v Tabeli 17. Da bi povečali število 

udeležencev v anketiranju pri osebah, ki imajo poškodbo hrbtenice, smo se 

naknadno odločili za spletno anketiranje. S spletnim anketiranjem smo tako 

pridobili 70 oseb v vseh izbranih skupinah.  

 

3.4 Statistične obdelave 
 

Pridobljene podatke smo obdelali z ustreznimi parametrijskimi in 

neparametrijskimi statističnimi metodami z uporabo programa SPSS.  
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Uporabili smo:  

 deskriptivno analizo podatkov za pridobitev osnovnih 

socialnodemografskih podatkov, podatkov o razširjenosti in pogostosti 

uporabe, škodljivi uporabi in odvisnosti od drog, poznavanju drog, stališč 

do drog;  

 korelacijsko in regresijsko analizo za ugotavljanje povezav med 

spremenljivkami; 

 multivariatno analizo za odkrivanje latentnih struktur dejavnikov uporabe 

drog in varovalnih dejavnikov ter dejavnikov tveganja.  

 

Dejavnike uporabe drog smo ugotavljali s pomočjo faktorske analize 

(Hotellingova metoda glavnih komponent). Zaradi enostavnosti statističnega 

postopka smo se odločili, da uporabimo postopek faktorske analize na način, ki 

ga je v doktorski disertaciji uporabila M. Lipec Stopar (2005). Ker smo pri 

ugotavljanju vseh dejavnikov uporabe drog podatke obdelovali po enakem 

postopku, ga bomo v tem delu predstavili podrobneje.  

 

Za potrditev latentne strukture izbranih spremenljivk v vzorcih smo uporabili 

faktorsko analizo s Hotellingovo metodo glavnih komponent. Uporabili smo 

Kaisser-Guttmanovov kriterij ekstrakcije faktorjev, ki pojasnjuje latentno 

strukturo povezav med manifestnimi spremenljivkami. Metodo smo izbrali zaradi 

strukturnih razlik na posameznem vzorcu. Spremenljivke smo predhodno 

normalizirali (Lipec Stopar, 2005).  

Izračunali smo korelacijske koeficiente in statistično pomembnost za 

posamezne spremenljivke, ki smo jih navedli v korelacijskih matrikah. V 

raziskavi smo upoštevali naslednje kriterije stopenj povezanosti: neznatna 

povezanost (0,01–0,19), nizka/šibka povezanost (0,20–0,39), srednja/zmerna 

povezanost (0,40–0,69) in visoka/močna povezanost (0,70–0,89).   

 

Ustreznost aplikacije metode smo testirali s Kaiser-Meyer-Olkin testom 

ustreznosti vzorčenja (v nadaljevanju KMO testom) in z Bartlettovim testom 

sferičnosti. Vrednost, večja od 0,5 na KMO testu, kaže na velik delež skupne 

variance v uporabljenem sistemu spremenljivk, kar lahko povzročajo latentni 

faktorji. Signifikantnost Bartlettovega testa (p<0,05) pa govori o pomembnosti 
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povezav med spremenljivkami sistema. Če je sistem spremenljivk po obeh 

parametrih zadostoval pogojem za uporabo metode glavnih komponent, smo 

celotno korelacijsko matriko faktorizirali po Hotellingovi metodi glavnih 

komponent (Lipec Stopar, 2005).  

 

Komunalitete za posamezne spremenljivke predstavljajo deleže njihovih 

varianc, ki so zajete v ekstrakcijskih faktorjih po principu analize komponent. 

Predstavili smo jih v matriki komunalitet. Vrednosti ekstrahiranih komunalitet, 

večje od 0,5, kažejo na razmeroma visoke vrednosti (Lipec Stopar, 2005). 

 

V raziskavi bomo upoštevali več kriterijev zadrževanja faktorjev: Kaiser-

Gutmanov kriterij, ki pravi, da so lastne vrednosti enake ali večje od 1, kriterij 

skupne variance sistema nad 50 %, kriterij, kjer zadnji faktor pojasni vsaj 5 % 

variance in diagram porazdeljevanja faktorjev.  

 

Glede na vsebinski pregled porazdeljevanja faktorjev smo preizkusili več 

načinov njihovega pridobivanja. Za potrebe nadaljnje analize in interpretacijo 

strukture faktorjev smo izvedli rotacijo po metodi Oblimin in Varimax z 

normalizacijo po Kaiserju. Pri vseh obdelavah se je metoda Varimax izkazala 

ustreznejša pri interpretaciji. Z njo smo izdiferencirali projekcije faktorjev na 

manifestne spremenljivke tako, da smo dobili faktorsko strukturo čim bolj čisto, 

kjer ima vsaka spremenljivka visoko utež zgolj na enem faktorju (Lipec Stopar, 

2005). Rotirano faktorsko matriko smo predstavili v tabelah. 

 

3.4.1 Značilnosti reprezentativnega in nereprezentativnega vzorca 
 
V nadaljevanju predstavljamo nekatere značilnosti obeh vzorcev, ki 

predstavljajo razlike v spolu, starosti, skupini oseb s posebnimi potrebami, 

izobrazbi, zakonskem stanu, delovni aktivnosti in zaposlitvi ter uspešnosti v šoli. 

3.4.1.1 Spol in starost   
 

Tabela 18 prikazuje deleže skupin in podskupin oseb s posebnimi potrebami, ki 

so bile vključene v raziskavo. Prikazan je tudi spol v obeh podvzorcih.  
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Spol 
Skupina  
posebnih potreb 

Spol  
Skupaj 

f (%) 
Moški 
f (%) 

Ženske 
f (%) 

Reprezentativni vzorec 
Dolgotrajno bolni 

Motnje v strjevanju krvi 53 (70,7) 22 (29,3) 75 (15,8) 

Gibalno ovirani 
Živčno-mišično obolenja 67 (42,1) 92 (57,9) 159 (33,4) 

Skupaj 120 (51,3) 114 (48,7) 234 (49,1) 
Nereprezentativni vzorec 

Gibalno ovirani 
Poškodba hrbtenice 67 (65,7) 35 (34,3) 102 (21,4) 

Slepi in slabovidni 19 (35,2) 35 (64,8) 54 (11,3) 
Gluhi in naglušni 49 (57,0) 37 (43,0) 86 (18,1) 

Skupaj 135 (55,8) 107 (44,2) 242 (50,9) 
Skupaj (reprezentativni in 
nereprezentativni vzorec) 255 (53,6) 221 (46,4) 476 (100) 

 
Tabela 18: Spolna struktura vzorca oseb s posebnimi potrebami glede na skupino posebnih potreb (f pomeni število, 
(%) pomeni odstotki, zapisani v oklepajih). Odstotki so izračunani na dejansko število udeležencev raziskave 
posameznih skupin. 
 

Polovico celotnega vzorca zajema reprezentativni vzorec. V reprezentativnem 
vzorcu (odstotki so računani na oba vzorca) je zajetih 15,8 % oseb, ki imajo 

dolgotrajno bolezen (motnjo v strjevanju krvi) in 33,4 % oseb, ki imajo gibalno 

oviranost (živčno-mišično obolenje). Zastopanost spolov je v posameznih 

skupinah oseb s posebnimi potrebami različna, kar se ujema z razširjenostjo 

posameznih bolezni v splošni populaciji (npr. hemofilija, za katero obolevajo 

pretežno moški) (Tabela 18). 

 

V reprezentativnem vzorcu smo zajeli 16 % celotne populacije oseb z motnjami 

v strjevanju krvi in 14 % celotne populacije oseb z živčno-mišičnimi obolenji. 

 

V nereprezentativnem vzorcu (odstotki so računani na vse tri vzorce) pa je 

zajetih 21,4 % oseb s poškodbo hrbtenice, 11,3 % oseb, ki so slepe ali 

slabovidne, ter 18,1 % oseb, ki so gluhe ali naglušne. 

 

Neenakomerna razporeditev po spolu je tudi v podskupini oseb s poškodbo 

hrbtenice zaradi večjega deleža moških, ki si poškodujejo hrbtenico/hrbtenjačo 

v različnih nesrečah. Pri slepih in slabovidnih osebah so se za anketiranje 

pogosteje odločale ženske (Tabela 18). 

 

V Tabeli 19 so prikazani podatki o starostni strukturi oseb v vzorcu glede na 

izbrane skupine oseb s posebnimi potrebami. Najmlajša oseba, ki je sodelovala 

v raziskavi, je bila stara 15 let, najstarejša pa 83. Povprečje starosti je v 
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skupinah približno enako zastopano (M: 39,7 let; SD: 15,37), nekoliko manjše je 

povprečje starosti skupine gluhih in naglušnih (M: 30,4 let) in nekoliko starejša 

je v povprečju skupina oseb s poškodbo hrbtenice (M: 45,5 let).  

 

Med skupinami se v povprečju kažejo razlike v starosti. Značilnost razlik v 

starosti med skupinami smo ugotavljali s t-testom za neodvisne vzorce.   

 

V reprezentativnem vzorcu so razlike v povprečju med skupino oseb, ki imajo 

dolgotrajno bolezen, in oseb, ki imajo gibalno oviranost, vendar te razlike niso 

statistično pomembne (t (232)= - 1.707, p>0.05).  

 

Razlike v starosti nereprezentativnega vzorca med skupinami so statistično 

pomembne. Osebe s poškodbo hrbtenice so v povprečju starejše od oseb, ki so 

gluhe ali naglušne (t (186)=7.236, p<0.05), ter  oseb, ki so slepe in slabovidne (t 

(154)=2.805, p<0.05).  

 
                             Starost 

Skupina  
posebnih potreb 

Starost 

Povprečje  Standardni odklon Min. Max. 

Reprezentativni vzorec 
Dolgotrajno bolni 

Motnje v strjevanju krvi 
38,7 14,6 15 80 

Gibalno ovirani 
Živčno-mišično obolenja 

42,1 15,9 15 83 

Skupaj 40,4 15,2 15 83 

Nereprezentativni vzorec 
Gibalno ovirani 

Poškodba hrbtenice 
45,5 13,3 16 72 

Slepi in slabovidni 38,35 17,4 16 83 
Gluhi in naglušni 30,4 14,7 16 67 

Skupaj 38,0 15,1 16 83 
Skupaj (reprezentativni 

in nereprezentativni 
vzorec) 

 
39,7 

 
15,3 

 
15 

 
83 

 
Tabela 19: Starostna struktura vzorca glede na skupine in podskupine oseb s posebnimi potrebami. 

 

3.4.1.2 Izobrazba in socialno-ekonomski status 
 
V Tabeli 20 je predstavljena izobrazbena struktura glede na skupine in 

podskupine oseb s posebnimi potrebami v vzorcu.  
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Skupina  posebnih   
potreb

Stopnja  
izobrazbe 

Reprezentativni vzorec Nereprezentativni vzorec 

Skupaj 

Motnje v 
strjevanju 

krvi 

Gibalno ovirani 
 

Slep ali 
slaboviden 

 
Gluh ali 

naglušen 

Živčno-
mišično 
obolenje 

Poškodba 
hrbtenice 

 
 
 

N
I
Ž
J
A 
 
 

Nedokončana osnovna šola  f 0 2 3 1 0 6 
 %  0,0 1,3 2,9 1,9 0,0 1,3 

Osnovna šola  f 4 10 7 12 9 42 
 %  5,3 6,3 6,9 22,2 10,5 8,8 

Nedokončana srednja šola  f 5 6 4 10 7 32 
 %  6,7 3,8 3,9 18,5 8,1 6,7 

Srednja poklicna šola  f 9 31 24 7 21 92 
 %  12,0 19,5 23,5 13,0 24,4 19,3 

Srednja strokovna šola 
 

 f 27 60 44 11 38 180 
 %  36,0 37,7 43,1 20,4 44,2 37,8 

V
I
Š
J
A 
 

Višja šola  f 4 18 9 3 4 38 
 %  5,3 11,3 8,8 5,6 4,7 8,0 

Visoka ali univerzitetna šola  f 21 27 10 9 7 74 
 %  28,0 17,0 9,8 16,7 8,1 15,5 

Podiplomska izobrazba  f 5 5 1 1 0 12 
 %  6,7 3,1 1,0 1,9 0,0 2,5 

Skupaj  f 75 159 102 54 86 476 
 % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Tabela 20: Izobrazbena struktura vzorca skupin in podskupin oseb s posebnimi potrebami (f pomeni število, % pomeni 
odstotek; N=476, vsi udeleženci so podali odgovor na vprašanje).  
 

Nižjo izobrazbo ima 23 % oseb, višjo izobrazbo 16,9 % vprašanih oseb, kar je 

primerljivo s splošno populacijo. Po statističnih podatkih za leto 2011 ima v 

Sloveniji 17,5 % prebivalstva, starejšega od 15 let, vsaj višješolsko izobrazbo 

(Statistični urad republike Slovenije, 2011).  

 

Tabela 21 prikazuje socialno strukturo glede na zakonski stan in sestavo 

družine. V skupnem gospodinjstvu s starši živi 43 % vprašanih samskih oseb s 

posebnimi potrebami. V starosti od 15 do 34 let jih s starši živi 26,6 %, kar je 

manj v primerjavi s splošno slovensko populacijo (v letu 2013 je v skupnem 

gospodinjstvu s starši živelo 43 % populacije, starih med 24 in 34 let). 
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Skupina  posebnih   
potreb

Zakonski stan,  
družina 

Reprezentativni vzorec Nereprezentativni vzorec 

Skupaj 

Motnje v 
strjevanju 

krvi 

Gibalno ovirani 
 

Slep ali 
slaboviden 

 
Gluh ali 

naglušen 

Živčno-
mišično 
obolenje 

Poškodba 
hrbtenice 

S
a
m
s
k
i 
 
 

Samski, živim s starši f 20 49 26 19 50 164 
% 26,7 30,8 25,5 35,2 58,1 34,5 

Samski, živim sam, brez 
otrok 

f 6 10 11 5 1 33 
% 8,0 6,3 10,8 9,3 1,2 6, 

Samski, živim v bivalni 
skupnosti 

f 1 3 4 2 0 10 
% 1,3 1,9 3,9 3,7 0,0 2,1 

 Ovdovel f 2 6 1 6 1 16 
% 2,7 3,8 1,0 11,1 1,2 3,4 

V 
 
z
v
e
z 
i 
 
 

Partner, izvenzakonska 
skupnost  brez otrok 

f 10 13 10 4 9 46 
% 13,3 8,2 9,8 7,4 10,5 9,7 

Partner, izvenzakonska 
skupnost  z otroki 

f 5 9 7 2 6 29 
% 6,7 5,7 6,9 3,7 7,0 6,1 

Poročen, brez otrok f 2 7 3 0 2 14 
% 2,7 4,4 2,9 0,0 2,3 2,9 

Poročen, z otroki f 28 48 33 14 14 137 
% 37,3 30,2 32,4 25,9 16,3 28,8 

 Razvezan, brez otrok f 0 4 2 1 1 8 
% 0,0 2,5 2,0 1,9 1,2 1,7 

 Razvezan, z otroki f 1 10 5 1 2 19 
% 1,3 6,3 4,9 1,9 2,3 4,0 

Skupaj f 75 159 102 54 86 476 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Tabela 21: Struktura zakonskega stanu in družine skupin ter podskupin oseb s posebnimi potrebami. Tabela kaže 
empirične frekvence (f), frekvenčne odstotke (%), N=476, vsi udeleženci ankete so podali odgovor na vprašanje. 
 

Nezaposlenih ali občasno zaposlenih je 12,2 % vprašanih oseb, redno 

zaposlenih je 29,4 % vprašanih oseb, 19,3 % jih obiskuje šolo, 39,1 % pa je 

upokojenih (Tabela 22). 

 
Skupina posebnih potreb 

 
 
 
Zaposlitev 

Reprezentativni vzorec 
Nereprezentativni  

vzorec 

Skupaj 

Motnje v 
strjevanju 

krvi 

Gibalno ovirani 
Slep ali 

slaboviden 
Gluh ali 

naglušen 
Živčno-mišično 

obolenje 
Poškodba 
hrbtenice 

Redno zaposlen  f 35 49 23 10 15 132 
%  46,7 30,8 22,5 18,5 17,4 27,7 

Brezposeln  f 5 14 10 7 9 45 
%  6,7 8,8 9,8 13,0 10,5 9,5 

Občasno, priložnostno delo  f 1 2 0 5 5 13 
%  1,3 1,3 0,0 9,3 5,8 2,7 

Samozaposlen, podjetnik, samostojni 
obrtnik 

 f 3 3 2 0 0 8 
%  4,0 1,9 2,0 0,0 0,0 1,7 

Obiskujem srednjo šolo  f 6 3 4 9 37 59 
%  8,0 1,9 3,9 16,7 43,0 12,4 

Obiskujem visoko ali univerzitetno 
šolo 

 f 8 16 4 2 3 33 
%  10,7 10,1 3,9 3,7 3,5 6,9 

Upokojenec  f 17 66 58 19 15 175 
%  22,7 41,5 56,9 35,2 17,4 36,8 

Drugo (zakon o družbenem varstvu 
...) 

 f 0 6 1 2 2 11 
%  0,0 3,8 1,0 3,7 2,3 2,3 

Skupaj  f 75 159 102 54 86 476 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Tabela 22: Struktura delovne aktivnosti ter zaposlitve vzorca skupin in podskupin oseb  s posebnimi potrebami. Tabela 
kaže empirične frekvence (f), frekvenčne odstotke (%), N=476, vsi udeleženci ankete so podali odgovor na vprašanje. 
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3.4.1.3  Uspešnost šolanja 
 

V raziskavi nas je zanimalo, kakšna je povezanost uspešnosti v šoli oz. učnih 

težav z uporabo drog. Udeležence raziskave smo povprašali o njihovi oceni 

uspešnosti v času šolanja (v času šolanja sem bil: nadpovprečno uspešen 

učenec; v povprečju uspešen učenec; manj uspešen učenec). Zanimale pa so 

nas tudi vrste učnih težav, ki so jih imeli v času šolanja (splošne učne težave, 

specifične učne težave oz. primanjkljaji na posameznih področjih učenja, težave 

v socialni integraciji). 

 

Okoli 10 % vprašanih oseb je navedlo, da so bili v času šolanja manj uspešni 

učenci (Tabela 23). V splošni populaciji ima 20–25 % osnovnošolskih otrok 

učne težave (Magajna, 2008).  

 
       Skupina  posebnih   

potreb 
Uspešnost 
šolanja 

Reprezentativni vzorec Nereprezentativni vzorec  
 
Skupaj 

 
Dolgotrajno 

bolni 

Gibalno ovirani  
Slepi in 

slabovidni 

 
Gluhi in 
naglušni 

Živčno-mišično 
obolenja 

Poškodba 
hrbtenice 

Nadpovprečno uspešen 
učenec 

f 11 19 7 6 12 55 
% 14,7 11,9 6,9 11,1 14,0 11,6 

V povprečju uspešen 
učenec 

f 58 130 87 38 61 374 
% 77,3 81,8 85,3 70,4 70,9 78,6 

Manj uspešen učenec f 6 10 8 10 13 46 
% 8,0 6,3 7,8 18,5 15,1 9,7 

Skupaj f 75 159 102 54 86 476 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Tabela 23: Struktura uspešnosti v času šolanja glede na skupine in podskupine oseb s posebnimi potrebami. Odstotki 
so računani na dejansko število udeležencev raziskave posameznih skupin. Tabela kaže empirične frekvence (f), 
frekvenčne odstotke (%), N=476, vsi udeleženci ankete so podali odgovor na vprašanje. 
 

Raziskovalne skupine se v povprečju poročanja o učnih težavah razlikujejo 

(Tabela 23). Ena tretjina oseb z dolgotrajno boleznijo, z živčno-mišičnimi 

obolenji ali s poškodbo hrbtenice, navaja učne težave v osnovni šoli, medtem 

ko je te težave v šoli navajala skoraj polovica oseb, ki so slepe in slabovidne ter 

osebe, ki so gluhe in naglušne. 

 

Tabela 24 prikazuje vrste učnih težav v času šolanja. Kategorije smo opredelili 

na podlagi Koncepta učnih težav v osnovni šoli (Magajna in drugi, 2008).  

 

Osebe z učnimi težavami oz. splošnimi učnimi težavami so definirane kot 

»heterogena skupina oseb, ki ima pomembno večje težave kot vrstniki pri 
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usvajanju znanj in spretnosti pri enem ali več izobraževalnih predmetih. Zaradi 

izrazitejših težav so pri enem ali več učnih predmetih manj uspešni ali celo 

neuspešni« (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bergar Golobič, 

2008, str. 10).  

 

Učne težave na posameznih področjih učenja oz. specifične učne težave 

razumemo kot »heterogeno skupino primanjkljajev, ki se kažejo z zaostanki v 

zgodnjem razvoju in/ali težavah na katerem koli od naslednjih področij: 

pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija (jezik, govor), 

branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno 

dozorevanje« (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bergar 

Golobič, 2008, str. 11). 

 

Prav tako gre pri čustvenih in vedenjskih težavah za izrazito heterogeno 

skupino tako pojavnih oblik kot bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov, ki 

vplivajo na nastajanje in utrjevanje neprimernega vedenja pri osebah. 

Značilnosti oseb, ki imajo čustvene in vedenjske težave, se kažejo v pogostih 

oz. stalnih neprilagojenih (neprimernih) odzivih vedenja na okolje ter 

nenormalnih čustvenih odzivih (Kobolt, 2011). »V vedenju oseb se kažejo znaki 

čustvenega nemira in težave pri oblikovanju in vzdrževanju pozitivnega odnosa 

do drugih.« (Prav tam, str. 162). Vedenjske težave se kažejo kot neprilagojene 

oz. neprimerne oblike vedenja, na primer agresivnost, hiperaktivnost, 

neupoštevanje socialnih pravil, motnje pozornosti, impulzivnost, izguba kontrole 

nad svojim vedenjem, brez občutka odgovornosti, pogosta prisotnost rizičnega 

vedenja, brez zavor in drugo. Čustvene težave pa se kažejo z neprimernimi 

vedenji, ki presegajo normalne razvojne značilnosti čustvovanja, na primer 

bojazen, strah, strah pred neuspehom, tesnobnost, žalost, potrtost, občutek 

nemoči, brez interesov, umaknjeno vedenje, depresivne motnje razpoloženja, 

psihosomatske težave, občutje manjvrednosti, težave pri vzpostavljanju stikov 

in drugo (Kobolt, 2011, str. 164). 

 

Iz Tabele 24 je razvidno, da je imelo 34 % vprašanih oseb v osnovni šoli učne 

težave. Največ je bilo specifičnih učnih težav (15 %). 
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       Skupina  posebnih   
potreb 

Težave 
pri učenju 
v času šolanja* 

Reprezentativni vzorec Nereprezentativni vzorec  
 
 
Skupaj 

 
Dolgotrajno 

bolni 

Gibalno ovirani  
Slepi in 

slabovidni 

 
Gluhi in 
naglušni 

Živčno-mišična 
obolenja 

Poškodba 
hrbtenice 

Ne, nisem imel težav f 56 122 74 25 40 317 
% 74,7 76,7 72,5 46,3 46,5 66,6 

Učne težave/splošne 
učne težave 

f 4 12 7 10 12 45 
% 5,3 7,5 6,9 18,5 14,0 9,5 

Učne težave na 
posameznih področjih 
učenja 

f 9 11 16 12 23 71 
% 12,0 6,9 15,7 22,2 26,7 14,9 

Čustvene težave f 5 10 5 5 10 35 
% 6,7 6,3 4,9 9,3 11,6 7,4 

Vedenjske težave f 0 2 0 1 0 3 
% 0,0 1,3 0,0 1,9 0,0 0,6 

Učne težave in 
čustvene težave 

f 0 1 0 0 0 1 
% 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,2 

Specifične učne 
težave in čustvene 
težave 

f 1 1 0 1 1 4 
% 1,3 ,6 0,0 1,9 1,2 0,8 

Skupaj f 75 159 102 54 86 476 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Tabela 24: Struktura težav v času šolanja glede na skupine in podskupine oseb s posebnimi  potrebami. Odstotki so 
računani na dejansko število udeležencev raziskave posameznih skupin. Tabela kaže empirične frekvence (f), 
frekvenčne odstotke (%), N=476, vsi udeleženci ankete so podali odgovor na vprašanje. * Anketiranci so morali obkrožiti 
eno od možnih trditev na vprašanje: Ali ste imeli v času šolanja katero od navedenih težav spodaj?  a) Ne, nisem imel, 
b) Da, na splošno sem imel učne težave ves čas šolanja, c) Da, imel sem učne težave na posameznih področjih učenja 
(specifične učne težave pri računanju, branju, pisanju in pravopisu), d) Da, imel sem čustvene težave (strah pred 
neuspehom, potrtost, občutek nemoči), e) Da, imel sem vedenjske težave. 
 

4 Rezultati in interpretacija 
 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate raziskave in jih vsebinsko 

interpretirali. Naprej bomo prikazali in interpretirali rezultate za reprezentativni 

vzorec. Primerjali bomo rezultate med posameznima vzorcema 

reprezentativnega vzorca ter splošno populacijo. Ob vsakem vsebinskem 

sklopu bomo zapisali krajše zaključke. Nato bomo predstavili rezultate 

nereprezentativnega vzorca. Tudi nereprezentativni vzorec bomo primerjali med 

seboj glede na posamezne raziskovalne vzorce. Primerjava 

nereprezentativnega vzorca z reprezentativnim ter s splošno populacijo bo 

prikazana z omejitvami zaradi različnih metodoloških izhodišč in postopkov. 

Tudi v nereprezentativnem vzorcu bomo ob vsakem vsebinskem sklopu zapisali 

krajše zaključke. V zadnjem poglavju bomo s pomočjo preglednice prikazali 

primerjavo celotnega empiričnega raziskovanja z različnimi raziskavami 

področja uporabe drog splošne populacije in različnih populacij oseb s 

posebnimi potrebami.  
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4.1 Reprezentativni vzorec 

 

4.1.1 Uporaba drog 

 

4.1.1.1 Uporaba tobaka 
 
Značilnosti uporabe tobaka smo merili z vprašanji o pogostosti kajenja cigaret v 

življenju, v zadnjem mesecu in o starosti ob prvi uporabi tobaka. Odnos do 

uporabe tobaka smo merili z vprašanji o obsojanju ljudi, ki občasno kadijo 

cigarete in dnevno pokadijo deset ali več cigaret. Stopnjo zavedanja o tvegani 

škodljivi uporabi tobaka pa smo preverjali z vprašanji o oceni telesne in druge 

škode, če priložnostno kadijo cigarete ter pokadijo enega ali dva zavoja cigaret. 

 

Življenjska prevalenca uporabe tobaka  reprezentativnega vzorca je 70 %. 

Enkrat do dvakrat v življenju je poskusilo kaditi cigarete 13 % vprašanih, večkrat 

je kadilo 57,2 % vprašanih oseb, od tega je 38 % vprašanih oseb kadilo cigarete 

več kot 40-krat v življenju (Tabela 25). V življenju ni nikoli kadilo cigaret  30 % 

vprašanih oseb.  

 
Pogostost uporabe 
tobaka v življenju 

Motnje v strjevanju krvi Živčno-mišična obolenja Skupaj 
F % f   % f % 

0/nikoli 22 29,3 48 30,2 70 29,9 
1–2-krat 14 18,7 16 10,1 30 12,9 
3–4-krat 1 1,3 7 4,4 8 3,4 
5–9-krat 5 6,7 10 6,3 15 6,4 
9–19-krat 2 2,7 8 5,0 10 4,3 
20–39-krat 5 6,7 7 4,4 12 5,1 
40-krat ali večkrat 26 34,7 63 39,6 89 38,0 

Skupaj 75 100,0 159 100,0 234 100,0 
 
Tabela 25: Število in odstotki vprašanih oseb z motnjami v strjevanju krvi in živčno-mišičnimi obolenji, ki so enkrat ali 
večkrat v življenju kadili cigarete. Tabela kaže empirične frekvence (f) in frekvenčne odstotke (%), N=234, vsi 
udeleženci ankete so podali odgovor na vprašanje. Odstotki so izračunani na dejansko število udeležencev raziskave 
posameznih skupin.  
 

Razlik v deležih življenjske prevalence uporabe tobaka med skupinama skoraj 

ni. Razlike se kažejo v povprečjih pogostosti uporabe tobaka v življenju. Pri 

obeh skupinah pogostost uporabe tobaka ni normalno porazdeljena, zato smo 

razlike ugotavljali s pomočjo neparametričnega testa Mann Whitney (v 

nadaljevanju M-W test). Med skupinama oseb, ki imajo motnjo v strjevanju krvi 

in tistimi, ki imajo živčno-mišična obolenja, se kažejo razlike v tem, kolikokrat do 
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sedaj so že kadili cigarete, razlike so statistično pomembne (M-W: p=0,581). 

Pogostost kajenja je torej večja v skupini oseb z živčno-mišičnimi obolenji.  
 

V preteklih 30 dneh pred raziskavo ni kadilo 75,7 % vprašanih oseb. Manj kot 

1 cigareto na teden je pokadilo 2,2 % vprašanih oseb. Redno kajenje cigaret 

(eno ali več cigaret na dan) je navedlo 20,4 % vprašanih oseb. Več kot 20 

cigaret na dan je pokadilo 2,3 % vprašanih oseb (Tabela 26). 

 
Pogostost uporabe tobaka v 
preteklih 30 dneh 

Motnje v strjevanju krvi Živčno-mišična obolenja Skupaj 
f % f % f % 

Sploh nisem kadil 62 84,0 115 72,3 177 75,7 
Manj kot 1 cigareto na teden 2 2,7 3 1,9 5 2,2 
Manj kot 1 cigareto na dan 2 2,7 2 1,3 4 1,8 
1–5  cigaret na dan 1 1,3 19 11,9 20 8,6 
6–10 cigaret na dan 3 4,0 5 3,1 8 3,5 
11–20 cigaret na dan 4 5,3 10 6,3 14 6,0 
Več kot 20 cigaret na dan 0 0,0 5 3,1 5 2,3 

Skupaj 75 100,0 159 100,0 234 100,0 
 
Tabela 26: Pogostost uporabe tobaka v preteklem mesecu glede na skupini oseb s posebnimi potrebami. Tabela kaže 
empirične frekvence (f) in frekvenčne odstotke (%) glede na pogostost uporabe tobaka v preteklih 30 dneh, N=234, vsi 
udeleženci ankete so podali odgovor na vprašanje. Odstotki so izračunani na dejansko število udeležencev raziskave 
posameznih skupin. 
 

Skupini se razlikujeta v podajanju odgovorov glede pogostosti uporabe tobaka v 

zadnjem mesecu. Razlike med skupinama oseb z motnjami v strjevanju krvi in 

oseb z živčno-mišičnimi obolenji so statistično pomembne (M-W: p=0,047). 

Skupina z živčno-mišičnimi obolenji je v povprečju pokadila v preteklem mesecu 

več cigaret. 

 

Redno uporabo tobaka smo ugotavljali z vprašanjem: »Koliko let kadite?« 

(Tabela 27) in številom kajenja cigaret na dan (ena ali več cigaret na dan) 

(Tabela 26). Glede na predpostavko o posledicah škodljivosti uporabe tobaka, 

ki je povezana z redno uporabo v povezavi s pogostostjo (časovnim trajanjem) 

in količino uporabe tobaka, smo ugotavljali skupino, ki je bolj rizična za 

posledice kajenja.  

 

Trajanje redne uporabe tobaka eno leto in več je potrdilo 28,2 % vprašanih 

oseb. Občasnih kadilcev je 4,7 % vprašanih oseb, večji delež občasnih kadilcev 

je v skupini oseb, ki imajo motnje v strjevanju krvi. Občasnega kajenja ne 

vključujemo v redno uporabo tobaka. Zanesljiv podatek, ki kaže na možnost 

resnih telesnih posledic zaradi škodljive uporabe tobaka (Tabela 27), najdemo v 
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rednem kajenju tobaka, ki traja več kot 10 let in tudi v uporabi 20 cigaret in več 

na dan. Višji delež škodljive uporabe tobaka je pri skupini oseb z živčno-

mišičnimi obolenji (17,6 %). Testiranje razlik v trajanju redne uporabe tobaka 

med skupinama pa je statistično pomembno (M-W: p=0,036), kar pomeni, da 

skupina oseb z živčno-mišičnimi obolenji v povprečju več let redno kadi 

cigarete.  

 
Redna uporaba tobaka 
(obdobje trajanja uporabe 
tobaka) 

Motnje v strjevanju krvi Živčno-mišična obolenja Skupaj 

f % f % f % 

0 let 56 74,7 101 63,5 157 67,1 
Kadim občasno 7 9,3 4 2,5 11 4,7 
1–2 leti 1 1,3 5 3,1 6 2,6 
3–4 leta 1 1,3 7 4,4 8 3,4 
5–6 let 3 4,0 9 5,7 12 5,1 
7–8 let 0 0,0 3 1,9 3 1,3 
9–10 let 2 2,7 2 1,3 4 1,7 
Več kot 10 let 5 6,7 28 17,6 33 14,1 

Skupaj 75 100,0 159 100,0 234 100,0 
 
Tabela 27: Redna uporaba tobaka glede na skupini oseb s posebnimi potrebami. Tabela kaže empirične frekvence (f) in 
frekvenčne odstotke (%), N=234, vsi udeleženci ankete so podali odgovor na vprašanje. Odstotki so računani na 
dejansko število udeležencev raziskave posameznih skupin. 
 

Tabela 28 prikazuje povprečno starost ob prvi uporabi tobaka, ki je pri obeh 

skupinah oseb s posebnimi potrebami enaka (11,8 let).   

 

 
Starost ob prvi uporabi tobaka pri 

skupini oseb z motnjami v strjevanju 
krvi 

Starost ob prvi uporabi tobaka pri 
osebah z živčno-mišičnimi 

obolenji 
Povprečje 11,8 11,8 
Mediana  16 15 
Standardni odklon 8,5 8,4 
Minimalna starost 0/6 *    0/7 * 
Maksimalna starost 30 40 

 
Tabela 28: Starost ob prvi uporabi tobaka glede na skupino oseb s posebnimi potrebami (* 0 predstavlja, da oseba še ni 
do sedaj kadila cigaret. Starost ob prvi uporabi tobaka so tri osebe opredelile pri 1 letu, verjetnost veljavne minimalne 
starosti ob prvi uporabi tobaka pa je 6 let oziroma 7 let).  
 

Starost ob prvi uporabi tobaka med posameznima skupinama ni normalno 

porazdeljena, zato smo za preverjanje razlik uporabili neparametrični M-W test. 

Razlike ob prvi uporabi tobaka med skupinama niso statistično pomembne, kar 

pomeni, da imata obe skupini ob prvi uporabi tobaka v povprečju 11,8 let (M-W: 

p=0,449).  

 

Dejavnike uporabe tobaka smo ugotavljali s pomočjo metode glavnih 

komponent. Metodo smo izbrali zaradi strukturnih razlik na posameznem vzorcu 

skupine oseb z motnjami v strjevanju krvi in oseb z živčno-mišičnimi obolenji.  
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Iz korelacijske matrike (Tabela 29, Priloga 3) razberemo, da je večji del 

korelacijskih koeficientov statistično pomembnih.   

Ustreznost aplikacije metode smo testirali s KMO testom in z Bartlettovim 

testom sferičnosti (Tabela 30). Sistem spremenljivk v vzorcu po obeh 

parametrih zadostuje pogojem za uporabo metode glavnih komponent, zato 

smo lahko celotno korelacijsko matriko faktorizirali po Hotellingovi metodi 

glavnih komponent. 

 
Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja 0,645 

Bartlett test sferičnosti 
Approx. Chi-Square 717,285 
Df 28 
Sig. 0,000 

Tabela 30: KMO in Bartlettov test.  
 

Komunalitete za posamezne spremenljivke predstavljajo deleže njihovih 

varianc, ki so zajete v ekstrakcijskih faktorjih (Tabela 31). 

 

 Komunalitete Začetna 
vrednost Ekstrakcija  

Uporaba tobaka v življenju 1 0,777 
Uporaba tobaka v preteklem mesecu 1 0,602 
Trajanje kajenja 1 0,753 
Starost ob prvi uporabi tobaka 1 0,423 
Obsojanje občasnega kajenja 1 0,619 
Obsojanje dnevnega kajenja  1 0,600 
Zavedanje tveganega priložn. kajenja 1 0,455 
Zavedanje tveganega dnevnega kajenja  1 0,460 

 
Tabela 31: Komunalitete posameznih spremenljivk dejavnikov uporabe drog. 

 

Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju bi lahko zadržali tri faktorje, vendar iz Grafa 1 

(Priloga 3) vidimo, da pojasnjujeta faktorsko matriko dve komponenti, zato smo 

zadržali dve glavni komponenti – faktorja, ki skupaj pojasnita 58,6 % variance 

sistema (Tabela 32). 

 

Faktorji  
Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti ekstrahiranih faktorjev 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komulative  
% 

Lastne 
vrednosti 

% 
variance 

Komulative 
% 

1 3,075 38,438 38,438 3,075 38,438 38,438 
2 1,614 20,174 58,613 1,614 20,174 58,613 
3 1,094 13,672 72,285    
4 0,873 10,909 83,194    
5 0,577 7,208 90,402    
6 0,314 3,919 94,321    
7 0,259 3,239 97,56    
8 0,195 2,44 100    

 
Tabela 32: Pojasnjena varianca. 
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Za interpretacijo strukture faktorjev smo uporabili Varimax rotacijo. Z njo smo 

izdiferencirali projekcije faktorjev na manifestne spremenljivke, pri čemer je 

delež variance ostal nespremenjen. Faktorska struktura je dokaj čista, kar 

pomeni, da ima vsaka spremenljivka visoko utež zgolj na enem faktorju (Tabela 

33). 

 

Rotirana faktorska matrika Faktorja 
1 2 

Uporaba tobaka 1-krat ali večkrat v življenju 0,873 -0,12 
Trajanje rednega kajenja 0,850 -0,177 
Uporaba tobaka v preteklem mesecu 0,728 -0,269 
Starost ob prvi uporabi tobaka 0,640 0,116 
Obsojanje občasnega kajenja -0,176 0,767 
Obsojanje dnevnega kajenja -0,299 0,714 
Zavedanje tveganega prilož. kajenja -0,045 0,673 
Zavedanje tveganega dnevnega kajenja 0,083 0,673 
 
Tabela 33: Rotirana faktorska matrika. 
 

Faktor 1 ima lastno vrednost 3,075 in pojasnjuje 38 % variance. Najvišje 

povezave ima faktor z naslednjimi spremenljivkami: življenjska prevalenca 

uporabe tobaka, trajanje rednega kajenja cigaret, pogostost uporabe tobaka v 

preteklem mesecu in starost ob prvi uporabi tobaka. Pri teh spremenljivkah gre 

za posameznikovo uporabo tobaka. Faktor poimenujemo dejavnik tvegane 
uporabe tobaka. Menimo, da gre pri tem faktorju za dejavnik tveganja. 

 

Faktor 2 ima lastno vrednost 1,614 in pojasnjuje 20 % variance. Najvišjo 

povezanost ima faktor z naslednjimi spremenljivkami: obsojanje občasne 

uporabe kajenja, obsojanje dnevnega kajenja 10 ali več cigaret, zavedanje o 

tveganju pri priložnostnem kajenju in zavedanje o tveganju za telesno in drugo 

škodo pri kajenju enega ali dveh zavojev cigaret dnevno. Pri teh spremenljivkah 

se kažeta odnos do tobaka in zavedanje škodljive uporabe tobaka. Ker gre pri 

tem faktorju za varovalni dejavnik, ga poimenujemo varovalno-odnosni 
dejavnik (ne)uporabe tobaka. 
 
Zaključki 

 

Življenjska prevalenca uporabe tobaka v reprezentativnem vzorcu je 70 %. 

Življenjska prevalenca uporabe tobaka pri vprašanih osebah z živčno-mišičnimi 

obolenji je v primerjavi s skupino oseb, ki imajo motnje v strjevanju krvi, večja. V 
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zadnjem mesecu je uporabljalo tobak 24,3 % vprašanih oseb. V 

reprezentativnem vzorcu je nižja pogostost uporabe tobaka v zadnjem mesecu 

v primerjavi z raziskavo o pogostosti uporabe drog pri mladih odraslih osebah s 

posebnimi potrebami (Yu, Huang, Newman, 2008), ki znaša 30 % (splošna 

populacija 36 %). V reprezentativnem vzorcu je v primerjavi s slovensko 

splošno populacijo pogostejša uporaba kajenja, ki znaša 20,7 % za leto 2008 

(Artnik idr., 2012). Trend uporabe tobaka v slovenski in evropski splošni 

populaciji se zmanjšuje, zato bi bilo smiselno v prihodnosti opazovati tudi trend 

uporabe tobaka pri osebah s posebnimi potrebami.  

 

Starost ob prvi uporabi tobaka je 11,8 let in je v obeh primerjalnih skupinah 

podobno zastopana. Starost ob prvi uporabi tobaka je v primerjavi s splošno 

slovensko populacijo nižja (67 % populacije je navedlo starost ob prvi uporabi 

tobaka 19 let in manj) (Artnik idr., 2012).  

 

Dejavnika tveganja sta pogostost in trajanje rednega kajenja pri posamezniku. 

Dejavniki uporabe napovedujejo verjetnost škodljive uporabe tobaka in so 

povezani z dejavniki tveganja. Redno uporabo šestih in več cigaret na dan je 

navedlo 12,5 % oseb, ki imajo živčno-mišična obolenja, več kot 10 let pa kadi 

17,6 % vprašanih oseb z živčno-mišičnimi obolenji, kar predstavlja dejavnik 

tveganja za zdravje. Ugotavljamo, da je skupina oseb z živčno-mišičnimi 

obolenji bolj rizična kot skupina oseb z motnjami v strjevanju krvi. Stališča do 

uporabe tobaka kažejo na varovalni dejavnik, saj škodo, ki je povezana z 

uporabo tobaka, ocenjujejo kot obsojajoče in tvegano za zdravje. Moški 

pogosteje uporabljajo tobak kot ženske, kar je primerljivo tudi s splošno 

populacijo (Artnik, 2012).  

Vzrokov za uporabo tobaka nismo ugotavljali. Raziskavi (Brandon in Baker, 

1991; Irvin Vidrine idr., 2009) motivov uporabe tobaka navajata, da osebe 

uporabljajo tobak iz naslednjih vzrokov: stimulacija, zmanjševanje telesne teže, 

senzorična zaposlitev, zmanjšanje socialnega pritiska, zmanjšanje dolgčasa in 

drugo. 
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4.1.1.2  Uporaba alkohola 
 

Zaradi ugotovitev dosedanjih raziskav (Yu, Huang, Newman, 2008; Hibell idr., 

2012), opisanih v teoretičnem delu, ki navajajo, da je najpogosteje uporabljena 

droga alkohol, smo ugotavljanju dejavnikov uporabe in značilnosti uporabe 

alkohola namenili največ vprašanj. Uporabo alkohola smo merili z vprašanji o 

pogostosti pitja alkoholnih pijač v življenju, v zadnjem letu in v zadnjem mesecu. 

Škodljivo uporabo alkohola smo merili z vprašanji o pitju 5 ali več enot alkohola 

zaporedoma ob eni priložnosti, pogostosti opitosti v življenju, v zadnjem letu in 

zadnjem mesecu ter o pogostosti težav, povezanih s pitjem alkohola. Pri 

posameznikih smo merili možnost tvegane, škodljive uporabe in odvisnosti od 

alkohola. Značilnosti uporabe alkohola smo merili z motivi za uporabo alkohola, 

starostjo ob prvi uporabi alkohola in dostopnostjo do alkoholnih pijač. Odnos do 

alkohola pa smo merili z vprašanji o obsojanju ljudi, ki poskusijo alkoholne 

pijače, občasno uporabljajo alkoholne pijače in ki se tedensko opijejo. Z 

vprašanji o telesni in drugi škodi smo merili stopnjo zavedanja o tveganju pri 

uporabi alkohola. Dejavnike uporabe alkohola v okolju smo preverjali z oceno 

uporabe alkohola pri prijateljih in s problemi, povezanimi z drogami in alkoholom 

v družini.  

 

Prevalenca uporabe alkohola 
 

Tabela 34 prikazuje življenjsko prevalenco uporabe alkohola. Glede na deleže 

uporabe alkohola v življenju se skupini bistveno ne razlikujeta. Enkrat ali večkrat 

v življenju je alkohol že uporabilo 91 % vprašanih oseb. 9 % vprašanih ljudi ni 

nikoli uporabilo alkoholnih pijač, take ljudi poimenujemo abstinenti. 59,8 % 

vprašanih oseb pa je alkoholne pijače uporabilo več kot 40-krat v življenju. 

Uporaba alkohola 40-krat ali večkrat v življenju je pogostejša pri osebah z 

motnjami v strjevanju krvi (65,3 %) kot pri vprašanih osebah z živčno-mišičnimi 

obolenji (57,2 %). 
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Uporaba alkohola  
v življenju 

Motnje v strjevanju krvi Živčno-mišična obolenja Skupaj 
F % f % f % 

0/nikoli 5 6,7 16 10,1 21 9,0 
1–2-krat 1 1,3 7 4,4 8 3,4 
3–4-krat 1 1,3 11 6,9 12 5,1 
5–9-krat 0 0,0 7 4,4 7 3,0 
9–19-krat 8 10,7 10 6,3 18 7,7 
20–39-krat 11 14,7 17 10,7 28 12,0 
40-krat ali večkrat 49 65,3 91 57,2 140 59,8 

Skupaj 75 100,0 159 100,0 234 100,0 
 
Tabela 34: Uporaba alkohola v življenju glede na raziskovalni skupini. Prikazani so število in odstotki oseb, ki so do 
sedaj v življenju uporabile alkoholne pijače. Vsi udeleženci raziskave so podali odgovor na vprašanje. 
 

V zadnjem letu je 80,4 % vprašanih oseb uporabilo alkoholne pijače (Tabela 

35). Iz deležev uporabe alkohola v zadnjem letu razberemo, da je alkohol 

uporabilo več vprašanih oseb z motnjami v strjevanju krvi. Skupini sta poročali, 

da je 40-krat ali večkrat pilo 23,1 % oseb (29,3 % oseb z motnjami v strjevanju 

krvi in 20,1 % oseb z živčno-mišičnimi obolenji.  

 
Uporaba alkohola  
v zadnjem letu 

Motnje v strjevanju krvi Živčno-mišična obolenja Skupaj 
f % f % f % 

0/nikoli 11 14,7 35 22,0 46 19,6 
1–2-krat 6 8,0 21 13,2 27 11,5 
3–4 krat 11 14,7 12 7,5 23 9,8 
5–9 krat 5 6,7 16 10,1 21 8,9 
9–19 krat 10 13,3 17 10,7 27 11,5 
20–39 krat 10 13,3 26 16,4 36 15,3 
40-krat ali večkrat 22 29,3 32 20,1 54 23,1 

Skupaj 75 100,0 159 100,0 234 100,0 
 
Tabela 35: Uporaba alkohola v zadnjem letu glede na raziskovalni skupini. Prikazani so število in odstotki oseb, ki so v 
zadnjem letu uporabile alkoholne pijače. Vsi udeleženci raziskave so podali odgovor na vprašanje. 
 

V zadnjem mesecu pred raziskavo je 64,1 % vprašanih oseb pilo alkoholne 

pijače, uporabo alkohola 40-krat in večkrat je navedlo 3 % vprašanih oseb (4 % 

oseb z motnjami v strjevanju krvi in 2,5 % oseb z živčno-mišičnimi obolenji). V 

zadnjem mesecu pa alkoholnih pijač ni pilo 35,9 % vprašanih oseb (32 % oseb 

z motnjami v strjevanju krvi in 37,7 % oseb z živčno-mišičnimi obolenji). Če 

skupini primerjamo po deležih, vidimo (Tabela 36), da je v zadnjem mesecu 

pred raziskavo nekoliko manj alkoholnih pijač pila skupina oseb z motnjami v 

strjevanju krvi. 
 

Razlike med skupinama smo preverili z M-W testom in so v vseh treh 

primerjavah (življenjska prevalenca p=0.097, v zadnjem letu p=0.103 in v 

zadnjem približno enako pogosto uporabili alkoholne pijače. 
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Uporaba alkohola  
v zadnjem mesecu 

Motnje v strjevanju krvi Živčno-mišična obolenja Skupaj 
f % f % f % 

0/nikoli 24 32,0 60 37,7 84 36 
1–2-krat 15 20,0 34 21,4 49 21 
3–4-krat 10 13,3 26 16,4 36 15,4 
5–9-krat 8 10,7 11 6,9 19 8,1 
9–19-krat 13 17,3 19 11,9 32 13,7 
20–39-krat 2 2,7 5 3,1 7 2,9 
40-krat ali večkrat 3 4,0 4 2,5 7 2,9 

Skupaj 75 100,0 159 100,0 234 100,0 
 
Tabela 36: Uporaba alkohola v zadnjem mesecu glede na raziskovalni skupini. Prikazani so število in odstotki oseb, ki 
so v zadnjem mesecu uporabile alkoholne pijače. Vsi udeleženci raziskave so podali odgovor na vprašanje. 
 
Pogostost škodljive uporabe alkohola 
 

Pogostost škodljive uporabe alkohola je prikazana v Tabelah 37, 38 in 39. 

Prikazujejo, kolikokrat so bile vprašane osebe opite enkrat ali večkrat v življenju, 

v zadnjem letu in v zadnjem mesecu. Enkrat ali večkrat v življenju je bilo opitih 

77,8 % vprašanih oseb, 19,7 % oseb je bilo opitih 40-krat ali večkrat. Če skupini 

primerjamo med seboj po odstotkih, vidimo, da je več oseb z živčno-mišičnimi 

obolenji, ki še niso bile opite, manjši pa je tudi delež opitosti 40-krat ali večkrat. 

 
Opitost z alkoholom  
v življenju 

Motnje v strjevanju krvi Živčno-mišična obolenja Skupaj 
F % F % f % 

0/nikoli 13 17,3 39 24,5 52 22,2 
1–2-krat 13 17,3 35 22,0 48 20,5 
3–4-krat 10 13,3 12 7,5 22 9,4 
5–9-krat 7 9,3 9 5,7 16 6,8 
9–19-krat 10 13,3 23 14,5 33 14,1 
20–39-krat 4 5,3 13 8,2 17 7,3 
40-krat ali večkrat 18 24,0 28 17,6 46 19,7 

Skupaj 75 100,0 159 100,0 234 100,0 
 
Tabela 37: Pogostost opitosti v življenju glede na raziskovalni skupini. Prikazani so število in odstotki vprašanih oseb, ki 
so bile opite enkrat ali večkrat v življenju. Vsi udeleženci raziskave so podali odgovor na vprašanje. 
 

V zadnjem letu je bilo opitih 41,5 % vprašanih oseb, 40-krat ali večkrat je bilo 

opitih 3 % oseb. Iz Tabele 38 razberemo, da je bilo v skupini oseb z živčno-

mišičnimi obolenji več takih, ki v zadnjem letu niso bili opiti.  

 
Opitost z alkoholom  
v zadnjem letu 

Motnje v strjevanju krvi Živčno-mišična obolenja Skupaj 
f % f % f % 

0/nikoli 37 49,3 100 62,9 137 58,5 
1–2-krat 16 21,3 24 15,1 40 17,1 
3–4-krat 8 10,7 14 8,8 22 9,4 
5–9-krat 4 5,3 7 4,4 11 4,7 
9–19-krat 6 8,0 4 2,5 10 4,2 
20–39-krat 2 2,7 5 3,1 7 3,0 
40-krat ali večkrat 2 2,7 5 3,1 7 3,0 

Skupaj 75 100,0 159 100,0 234 100,0 
 
Tabela 38: Pogostost opitosti v zadnjem letu glede na raziskovalni skupini. Prikazani so število in odstotki vprašanih 
oseb, ki so bile opite v zadnjem letu. Vsi udeleženci raziskave so podali odgovor na vprašanje. 
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V Tabeli 39 so prikazani število in odstotki za posamezni skupini. V zadnjem 

mesecu pred raziskavo je bilo opitih 20,9 % vprašanih oseb. Razberemo, da je 

bilo opitih nekoliko več oseb z motnjami v strjevanju krvi.  

 
Opitost z alkoholom  
v zadnjem mesecu 

Motnje v strjevanju krvi Živčno-mišična obolenja Skupaj 
F % f % f % 

0/nikoli 57 76,0 128 80,5 185 79,1 
1–2-krat 15 20,0 18 11,3 33 14,1 
3–4-krat 1 1,3 5 3,1 6 2,6 
5–8-krat 0 0,0 5 3,1 5 2,1 
9–19-krat 2 2,7 2 1,3 4 1,7 
20–39-krat 0 0,0 1 0,6 1 0,4 
40-krat ali večkrat 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 75 100,0 159 100,0 234 100,0 
 
Tabela 39: Pogostost opitosti v zadnjem mesecu glede na raziskovalni skupini. Prikazani so število in odstotki vprašanih 
oseb, ki so bile opite v zadnjem mesecu. Vsi udeleženci raziskave so podali odgovor na vprašanje. 

 

Pogostost uporabe alkoholnih pijač 5 ali več enot zaporedoma ob eni priložnosti 

v zadnjem mesecu kaže na škodljivo uporabo alkohola. Iz Tabele 40 

razberemo, da je na škodljiv način uporabilo alkoholne pijače 30,8 % vprašanih 

oseb, 3,4 % vprašanih oseb pa je 10-krat in večkrat prekomerno pilo alkoholne 

pijače.  

 
Pogostost pitja uporabe alkohola 5 ali  
več zaporedoma v zadnjem mesecu 

Motnje v strjevanju krvi Živčno-mišična obolenja Skupaj 
F % F % f % 

Nobenkrat 50 66,7 112 70,4 162 69,2 
1-krat 9 12,0 13 8,2 22 9,5 
2-krat 9 12,0 11 6,9 20 8,5 
3–5-krat 4 5,3 10 6,3 14 6,0 
6–9-krat 1 1,3 7 4,4 8 3,4 
10-krat ali večkrat 2 2,7 6 3,8 8 3,4 

Skupaj 75 100,0 159 100,0 234 100,0 
 
Tabela 40: Pogostost uporabe alkohola 5 ali več meric v zadnjem mesecu glede na raziskovalni skupini. Prikazani so 
število in odstotki vprašanih oseb. Vsi udeleženci raziskave so podali odgovor na vprašanje. 
 

Razlike v povprečju škodljive uporabe alkohola smo primerjali z M-W testom (do 

sedaj v življenju p=0,792, v zadnjem letu p=0,184, v zadnjih 30 dneh p=0,066 in 

uporabe alkoholnih pijač 5 in več meric v zadnjem mesecu p=0,554), kjer smo 

ugotovili, da se skupini med seboj statistično značilno ne razlikujeta. 

 
Ocena stopnje tvegane uporabe alkohola 
 

Oceno stopnje tvegane, škodljive uporabe in odvisnosti od alkohola smo 

ugotavljali s presejalnim vprašalnikom AUDIT. V Tabeli 41 so predstavljeni 

podatki o številu in odstotkih oseb glede na stopnjo tveganja uporabe alkohola. 
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Razberemo, da 14,5 % vprašanih oseb uporablja alkoholne pijače na način, ki 

ne povzroča tveganja za zdravje. Osebe, ki so se uvrstile v to stopnjo, so 

abstinenti ali pa so le malokdaj v življenju uporabljale alkohol. Pitje alkoholnih 

pijač z nižjim tveganjem smo našli pri 66,7 % vprašanih oseb, kar pomeni 

manjšo verjetnost, da bo prišlo do težav in škode za zdravje. Skoraj 19 % oseb 

pije alkoholne pijače na tvegan način, kar pomeni, da bo to verjetno sčasoma 

privedlo do težav in škode za zdravje. Skoraj 1 % vprašanih je poročalo, da 

uporabljajo alkoholne pijače na škodljiv način, kjer že lahko govorimo o 

škodljivih posledicah za zdravje in v odnosih z drugimi, vendar se odvisnost od 

alkohola še ne izkazuje. Pri 1,7 % oseb pa smo ugotovili, da gre za verjetnost 

odvisnosti od alkohola. 

 

 Stopnja tveganja uporabe alkohola 
in pripadajoče ocene (v točkah) 
 

Skupina posebnih potreb 

Motnje v strjevanju krvi Živčno-mišična obolenja Skupaj 

f % f % f % 
Ni tveganja (0 točk) 10 13,3 24 15,1 34 14,5 
Nizko tveganje (1–5 točk) 43 57,3 103 64,8 146 62,4 
Nizko tveganje za moške (6 točk) 4 5,3 6 3,8 10 4,3 
Tveganje za ženske (6 točk) 0 0,0 4 2,5 4 1,7 
Tveganje za moške (7 točk) 6 8,0 5 3,1 11 4,7 
Visoko tveganje za ženske (7 točk) 1 1,3 4 2,5 5 2,1 
Visoko tveganje (8–15 točk) 8 10,7 10 6,3 18 7,7 
Škodljiva uporaba (16–19 točk) 0 0,0 2 1,3 2 0,9 
Odvisnost od alkohola (20–40 točk) 3 4,0 1 0,6 4 1,7 

Skupaj 75 100,0 159 100,0 234 100,0 
 
Tabela 41: Stopnja tveganja za uporabo alkohola glede na skupino oseb s posebnimi potrebami. Vsi udeleženci 
raziskave so podali odgovor na vprašanje. Ocena stopnje tveganja uporabe alkohola predstavlja skupen seštevek točk 
odgovorov na  posamezna vprašanja AUDIT vprašalnika. Opredelitev 'Ni tveganja' pomeni, da oseba ne uporablja 
alkohola, prejela je oceno 0 točk. Opredelitev 'Nizko tveganje' pomeni, da je oseba na AUDIT vprašalniku dobila oceno 
od 1 do 5 točk, 'Nizko tveganje za moške' pomeni pomeni oceno 6 točk, 'Tveganje za ženske' pomeni ocena 6 točk, 
'Tveganje za moške' pomeni ocena s 7 točkami, 'Visoko tveganje za ženske' pomeni oceno s 7 točkami, 'Visoko 
tveganje' pomeni ocene od 8 do 15 točk, 'Škodljiva uporaba alkohola' pomeni ocena od 16 do 19 točk, 'Verjetnost 
odvisnosti od alkohola' pomeni oceno od 20 do 40 točk.   
 

Statistično pomembnost razlik v povprečju stopnje tvegane uporabe alkoholnih 

pijač na posameznih vprašanjih in skupnem seštevku dobljenih točk 

presejalnega vprašalnika AUDIT smo preverjali z M-W testom. Razlike so 

statistično pomembne v vprašanju, ki ugotavlja količino uporabe alkoholnih pijač 

na dan (p=0.006). Osebe z motnjami v strjevanju krvi na tipičen dan uporabe 

alkohola popijejo v povprečju več enot alkohola kot osebe z živčno-mišičnimi 

obolenji. Glede na skupen seštevek točk, ki kaže stopnjo tveganja, lahko 

potrdimo statistično pomembne razlike med skupinama (p=0.034). Osebe z 

motnjami v strjevanju krvi so glede na rezultate testa bolj rizične za škodljivo 
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uporabo in odvisnost od alkohola v primerjavi s skupino oseb, ki imajo živčno-

mišična obolenja. 

 

Glede na stopnje tveganja se oblikujejo kratke preventivne intervencije, ki 

vključujejo ugotavljanje dejavnikov tveganja za škodljivo uporabo alkohola pri 

posamezniku, svetovanje in motivacijski pogovor o spremembah pri uporabi 

alkohola. 

 

Dostopnost alkoholnih pijač 
 
Iz Tabele 42 lahko razberemo mnenja o dostopnosti alkohola.  Večina 

vprašanih oseb meni, da je dostop do alkoholnih pijač lahek. Več kot 90 % 

vprašanih oseb je mnenja, da ne bi potrebovalo pomoči pri nabavi ali uporabi 

alkoholnih pijač. Razlika med skupinama, ko govorimo o dostopnosti alkoholnih 

pijač, ni statistično pomembna (razmerje verjetij (5)=6,764, p=0,08). Razlike se 

kažejo le v 8 %, zato lahko zaključimo, da nekatere osebe z živčno-mišičnimi 

obolenji ocenjujejo, da imajo lažji dostop do alkohola, vendar tega ne moremo 

zagotovo potrditi na celotnem podvzorcu. O lažji dostopnosti do drog zaradi 

gibalne oviranosti so poročali Dinitto in Weeb (2012). 

 

Dostop do alkoholnih 
pijač  

Osebe s posebnimi potrebami 

Skupaj 
Motnje v strjevanju 

krvi 
Živčno-mišična 

obolenja 
f % F % f % 

Mnenje o dostopnosti do alkohola 
Pivo 

Zelo težko 0 0,0 1 0,6 1 0,4 
Precej težko 0 0,0 2 1,3 2 0,8 
Precej lahko 5 6,7 20 4,0 25 10,6 
Zelo lahko 67 89,3 130 90,7 197 84,1 
Ne vem 3 4,0 6 4,0 9 3,8 

Skupaj 75 100,0 159 100,0 234 100,0 
Vino 

Zelo težko 0 0,0 1 0,6 1 0,4 
Precej težko 1 1,3 3 1,9 4 1,7 
Precej lahko 3 4,0 19 11,9 22 9,4 
Zelo lahko 68 90,7 129 81,1 197 84,1 
Ne vem 3 4,0 7 4,4 10 4,2 

Skupaj 75 100,0 159 100,0 234 100,0 
Žgane pijače 

Zelo težko 1 1,3 1 0,6 2 0,8 
Precej težko 1 1,3 3 1,9 4 1,7 
Precej lahko 4 5,4 22 13,8 26 11,1 
Zelo lahko 66 81,8 124 78,0 190 81,1 
Ne vem 3 4 9 5,7 12 5,1 

Skupaj 75 100,0 159 100,0 234 100,0 
Pomoč druge osebe pri nabavi in uporabi alkoholnih pijač 

Ne 72 96,00 141 89,20 213 91,40 
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Da, potreboval bi pomoč pri 
nabavi ali dostopu 5 4,00 9 5,70 12 5,20 
Da, potreboval bi pomoč pri 
zaužitju 0 0,00 7 4,40 7 3,00 
Da, potreboval bi pomoč pri 
nabavi in zaužitju 0 0,00 1 0,60 1 0,40 

Skupaj 75 100,0 159 100,0 234 100,0 
 
Tabela 42: Dostopnost alkoholnih pijač glede na skupini oseb s posebnimi potrebami. Vsi udeleženci raziskave so 
podali odgovore na vprašanja. 
 
Starost ob prvi uporabi alkohola 
 
Povprečna starost ob prvi uporabi alkohola pri osebah z motnjami v strjevanju 

krvi je 14,28 let (SD: 6,093, Me: 16) in pri skupini oseb z živčno-mišičnimi 

obolenji 14,36 let (SD: 6,712, Me: 16). Razliki med skupinama nista statistično 

pomembni (M-W: p= 0,669). 

 
Težave, povezane z uporabo alkohola 
 

Osebe, ki so sodelovale v raziskavi, smo povprašali po posledicah zaradi 

uporabe alkoholnih pijač. Posledice, povezane z uporabo alkohola, namreč 

kažejo na škodljivo uporabo alkohola.  

 

V Tabeli 43 so prikazane posledice, povezane s škodljivo uporabo alkohola. 

Prikazana sta tudi razmerje verjetij in M-W test, ki ugotavljata statistično 

pomembnost razlik med skupinama. 

 

Težave, povezane z 
uporabo alkohola 

  

Skupina posebnih potreb Skupaj  
Kullbackov 
koeficient 
(razmerje 
verjetij) 

Df P 

Mann-
Whitneyev 

Test 
P 
 
 

Motnje v 
strjevanju krvi 

Živčno-mišična 
obolenja 

f % 
f  % f % 

Prepir 
24,8 % 

Nikoli 53 70,7 123 77,4 176 75,2 

1,204 3 0,752 0,276 
1-krat 5 6,7 8 5,0 13 5,6 
2-krat 6 8,0 10 6,3 16 6,8 
3-krat ali več 11 14,7 18 11,3 29 12,4 

Skupaj  75 100,0 159 100,0 234 100,0 

Pretep 
9 % 

Nikoli 64 85,3 149 93,7 213 91,0 

7,333 3 0,062 0,046 
1-krat 8 10,7 4 2,5 12 5,1 
2-krat 2 2,7 2 1,3 4 1,7 
3-krat ali več 1 1,3 4 2,5 5 2,1 

Skupaj  75 100,0 159 100,0 234 100,0 

Poškodba 
16 % 

Nikoli 60 80,0 135 84,9 195 83,3 

3,987 3 0,263 0,4 
1-krat 9 12,0 9 5,7 18 7,7 
2-krat 2 2,7 9 5,7 11 4,7 
3-krat ali več 4 5,3 6 3,8 10 4,3 

Skupaj  75 100,0 159 100,0 234 100,0 
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Izguba 
vredne stvari 
10,7 % 

Nikoli 67 89,3 142 89,3 209 89,3 

0,373 3 0,946 0,995 
1-krat 6 8,0 13 8,2 19 8,1 
2-krat 1 1,3 1 0,6 2 0,9 
3-krat ali več 1 1,3 3 1,9 4 1,7 

Skupaj  75 100,0 159 100,0 234 100,0 

Poškodba 
predmetov 
17,7 % 

Nikoli 62 82,7 130 81,8 192 82,1 

1,012 3 0,798 0,867 
1-krat 6 8,0 15 9,4 21 9,0 
2-krat 4 5,3 5 3,1 9 3,8 
3-krat ali več 3 4,0 9 5,7 12 5,1 

Skupaj  75 100,0 159 100,0 234 100,0 

Težave v 
odnosih z 
bližnjimi 
15,4 % 

Nikoli 60 80,0 138 86,8 198 84,6 

2,516 3 0,472 0,19 
1-krat 5 6,7 5 3,1 10 4,3 
2-krat 1 1,3 3 1,9 4 1,7 
3-krat ali več 9 12,0 13 8,2 22 9,4 

Skupaj  75 100,0 159 100,0 234 100,0 

Težave v 
odnosih s 
prijatelji 
11 % 

Nikoli 66 88,0 142 89,3 208 88,9 

2,479 3 0,479 0,807 
1-krat 5 6,7 8 5,0 13 5,6 
2-krat 2 2,7 1 0,6 3 1,3 
3-krat ali več 2 2,7 8 5,0 10 4,3 

Skupaj  75 100,0 159 100,0 234 100,0 

Težave v 
odnosih z 
avtoriteto 
6 % 

Nikoli 68 90,7 152 95,6 220 94,0 

5,516 3 0,138 0,134 
1-krat 3 4,0 3 1,9 6 2,6 
2-krat 0 0,0 2 1,3 2 0,9 
3-krat ali več 4 5,3 2 1,3 6 2,6 

Skupaj  75 100,0 159 100,0 234 100,0 

Zmanjšana 
storilnost 
12 % 

Nikoli 67 89,3 139 87,4 206 88,0 

3,922 3 0,27 0,705 
1-krat 1 1,3 8 5,0 9 3,8 
2-krat 3 4,0 2 1,3 5 2,1 
3-krat ali več 4 5,3 10 6,3 14 6,0 

Skupaj  75 100,0 159 100,0 234 100,0 

Nezaželena 
spolna 
izkušnja 
6 % 

Nikoli 72 96,0 147 93,0 219 94,0 

3,199 3 0,362 0,361 
1-krat 2 2,7 5 3,2 7 3,0 
2-krat 1 1,3 2 1,3 3 1,3 
3-krat ali več 0 0,0 4 2,5 4 1,7 

Skupaj  75 100,0 159 100,0 234 100,0 

Nezaščiten 
spolni odnos 
7,3 % 

Nikoli 71 94,7 145 91,8 216 92,7 

2,52 3 0,472 0,425 
1-krat 1 1,3 5 3,2 6 2,6 
2-krat 2 2,7 2 1,3 4 1,7 
3-krat ali več 1 1,3 6 3,8 7 3,0 

Skupaj  75 100,0 159 100,0 234 100,0 

Vožnja pod 
vplivom 
alkohola 
23,2 % 

Nikoli 52 69,3 127 80,4 179 76,8 

5,235 3 0,155 0,083 
1-krat 8 10,7 10 6,3 18 7,7 
2-krat 5 6,7 3 1,9 8 3,4 
3-krat ali več 10 13,3 18 11,4 28 12,0 

Skupaj  75 100,0 159 100,0 234 100,0 

Rop 
2 % 

Nikoli 73 97,3 156 98,1 229 97,9 

6,873 2 0,032 0,683 
1-krat 0 0,0 3 1,9 3 1,3 
2-krat 2 2,7 0 0,0 2 0,9 
3-krat ali več 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Skupaj  75 100,0 159 100,0 234 100,0 

Težave s 
policijo 
9 % 

Nikoli 65 86,7 148 93,1 213 91,0 

4,605 3 0,203 0,122 
1-krat 7 9,3 5 3,1 12 5,1 
2-krat 0 0,0 1 0,6 1 0,4 
3-krat ali več 3 4,0 5 3,1 8 3,4 

Skupaj  75 100,0 159 100,0 234 100,0 
 
Tabela 43: Težave, povezane z uporabo alkohola glede na skupini oseb s posebnimi potrebami. Vsi udeleženci 
raziskave so podali odgovor na vprašanje (f pomeni število, % pomeni odstotek, df pomeni stopnje prostosti, p pomeni 
statistično pomembnost za razmerje verjetij). 
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Glede na odstotke pojava posameznih težav, povezanih s škodljivo uporabo 

alkohola, iz Tabele 43 razberemo razlike med skupinama. Razlike med 

skupinama smo izračunali na podlagi dveh testov. Rezultat spremenljivke smo 

predhodno pretvorili v range, da smo dobili povprečje. V povprečjih rangov se 

skupini razlikujeta v spremenljivkah prepir, pretep, nezgoda, težave v odnosih z 

bližnjimi in avtoriteta, spolna izkušnja pod vplivom alkohola, vožnja pod vplivom 

alkohola in težave s policijo. Vsa povprečja so višja pri skupini oseb z motnjami 

v strjevanju krvi, razen pri spremenljivki spolna izkušnja pod vplivom alkohola. 
 

Statistično pomembnost razlik smo izračunali s pomočjo razmerja verjetij, ki 

ugotavlja, da ni statistično pomembnih razlik, razen pri spremenljivki 

rop/okradli so me. Osebe z živčno-mišičnimi obolenji so imele manj izkušenj 

ropa, ko so uporabljale alkohol. Razlike smo še naknadno ugotavljali s pomočjo 

M-W testa, kjer smo našli statistično pomembno razliko pri spremenljivki 

prerivanje in pretepanje, kar pomeni, da pri skupini z motnjami v strjevanju 

krvi ob škodljivi uporabi alkohola večkrat pride do pretepa (Tabela 43). 

 
Motivi za uporabo alkohola 
 

Motive za uporabo alkohola smo preverjali s petstopenjsko lestvico stališč, ki 

smo jo oblikovali na podlagi pregleda literature o motivih uporabe alkohola. 

Predhodno smo lestvico testirali na pilotskem vzorcu, Crombachov koeficient 

alfa je bil 0,801, kar kaže na visoko zanesljivost lestvice. Na vprašalniku 

Dejavniki uporabe in odvisnosti od drog je znašal Crombachov koeficient alfa 

0,922. 

 

Iz korelacijske matrike motivov uporabe drog (Tabela 44, Priloga 4) vidimo 

povezanost pri večini spremenljivk razen pri spremenljivki uporaba alkohola iz 

navade ob posebnih priložnostih. Odločili smo se, da je ne izločimo.  

 

KMO test kaže 0,881, kar kaže na velik delež skupne variance v uporabljenem 

sistemu spremenljivk. Bartlett test (p<0,05) kaže, da so spremenljivke v sistemu 

povezane med seboj (Tabela 45). 
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Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja 0,881 

Bartlettov test 
sferičnosti 

Approx. Chi-Square 1518,127 
Df 136 
Sig. 0 

 
Tabela 45: KMO in Bartlett test. 

 

Preizkusili smo več načinov pridobivanja faktorjev, vendar smo pri vsebinskem 

pregledu porazdeljevanja faktorjev ugotovili, da je najbolj smiselno uporabiti 

dva. V analizi je bilo skupaj 17 spremenljivk. Vrednosti ekstrakcijskih 

komunalitet so prikazane v Tabeli 46.  

 

 Komunalitete Začetna 
vrednost Ekstrakcija  

Nezmožnost zavrnitve 1 0,433 
Tudi drugi ljudje pijejo 1 0,397 
Navada ob posebnih priložnostih 1 0,371 
Sprejetost v družbi 1 0,513 
Dober okus 1 0,396 
Izboljšanje počutja 1 0,558 
Žeja 1 0,416 
Sprostitev 1 0,506 
Lažje sprejemanje kritik 1 0,442 
Uspavanje 1 0,452 
Pozabiti na težave 1 0,537 
Zmanjšanje napetosti/nemira 1 0,529 
Povečanje energije in moči 1 0,403 
Lažje soočanje s težavami 1 0,707 
Nadzor nad situacijo 1 0,455 
Dolgčas 1 0,339 
Pozabiti na telesne težave in posebnosti 1 0,524 

 
Tabela 46: Komunalitete motivov uporabe alkohola. 

 

V Tabeli 47 so prikazane komunalitete za posamezno spremenljivko. Po Kaiser-

Gutmanovem kriteriju bi lahko zadržali 3 faktorje, vendar iz porazdelitve 

faktorjev Grafa 2 (Priloga 4) vidimo, da dva faktorja pojasnjujeta 47 % variance.  

 

Faktorji  Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti ekstrahiranih faktorjev 
Lastne vrednosti %  variance Komulative  % Lastne vrednosti % variance Komulative% 

1 6,399 37,641 37,641 6,399 37,641 37,641 
2 1,577 9,277 46,919 1,577 9,277 46,919 
3 1,031 6,064 52,983    
4 0,982 5,779 58,762    
5 0,951 5,593 64,355    
6 0,741 4,358 68,713    
7 0,717 4,218 72,931    
8 0,66 3,881 76,812    
9 0,638 3,753 80,565    
10 0,623 3,662 84,228    
11 0,579 3,404 87,632    
12 0,464 2,731 90,363    
13 0,408 2,399 92,762    
14 0,388 2,285 95,047    
15 0,33 1,94 96,987    
16 0,287 1,688 98,675    
17 0,225 1,325 100    

Tabela 47: Pojasnjena skupna varianca. 
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V Tabeli 48 je prikazana rotirana matrika komponentnih struktur.  
 

Rotirana faktorska matrika Faktorji  
1 2 

Izboljšanje počutja 0,684 0,3 
Žeja 0,629 0,14 
Nezmožnost zavrnitve 0,622 0,213 
Sprostitev 0,618 0,353 
Tudi drugi pijejo 0,616 0,13 
Sprejetost v družbi 0,612 0,371 
Okus 0,609 0,158 
Navada ob posebnih priložnostih 0,608 -0,029 
Zmanjšanje napetosti/nemira 0,566 0,457 
Dolgčas 0,510 0,28 
Soočanje s težavami 0,119 0,832 
Pozabiti na težave 0,266 0,682 
Uspavanje 0,089 0,667 
Lažji nadzor nad situacijo 0,179 0,650 
Lažje sprejemanje kritik 0,154 0,647 
Pozabiti na telesne težave in posebnosti 0,362 0,627 
Povečanje energije in moči 0,375 0,512 

 
Tabela 48: Rotirana faktorska matrika motivov uporabe alkohola. 

 

Prvi faktor ima lastno vrednost 6,4, kar pomeni, da pojasni 37,6 % variance. 

Vse korelacije med faktorjem in manifestnimi spremenljivkami so visoke in 

pozitivne. Najvišje povezave ima faktor z desetimi spremenljivkami: uporaba 

alkohola zaradi izboljšanja počutja, pitje alkoholnih pijač zaradi žeje, pitje 

alkoholnih pijač zaradi nezmožnosti zavrnitve ponujenega, pitje alkoholnih pijač 

zaradi sprostitve, pitje alkoholnih pijač zaradi uporabe alkohola v družbi, pitje 

alkoholnih pijač zaradi sprejetosti v družbi, pitje alkoholnih pijač zaradi dobrega 

okusa, pitje alkoholnih pijač iz navade ob posebnih priložnostih, pitje alkoholnih 

pijač zaradi zmanjšanja napetosti in nemira ter pitje alkoholnih pijač iz dolgčasa. 

Iz vsebine je razvidno, da gre za faktorje, ki pojasnjujejo družbeni vidik uporabe 

alkoholnih pijač ter osebni vidik uporabe alkohola (gre za uporabo alkohola kot 

sredstvo soočanja z osebnimi težavami), zato faktor poimenujemo družbeni in 
osebni motivi uporabe alkoholnih pijač. 
 
Drugi faktor ima lastno vrednost 1,577, kar pomeni, da pojasni 9,2 % variance.  

Tudi ta faktor je pozitivno orientiran in vse povezave so dokaj visoke. Najvišjo 

povezavo ima faktor s sedmimi spremenljivkami: pitje alkoholnih pijač zaradi 

soočanja s težavami, pitje alkoholnih pijač, da bi pozabili na težave, pitje 

alkoholnih pijač zaradi nespečnosti, pitje alkoholnih pijač zaradi nadzora nad 

situacijo, pitje alkoholnih pijač zaradi lažjega sprejemanja kritike, pitje alkoholnih 

pijač, da pozabi na svoje telesne težave in posebnosti ter pitje alkoholnih pijač 
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zaradi povečanja energije in moči. Iz vsebine je razvidno, da gre za faktorje, ki 

bolj pojasnjujejo osebni vidik pitja alkoholnih pijač, zato faktor poimenujemo 

osebni motivi uporabe alkoholnih pijač. 
 
Dejavniki uporabe alkohola 

 

Zanimalo nas je, kakšna je povezanost dobljenih faktorjev motivov uporabe 

alkohola z različnimi dejavniki uporabe alkohola. V Tabeli 49 ugotavljamo 

povezanost družbenih motivov uporabe alkohola in osebnih motivov uporabe 

alkohola s prevalenco pitja alkoholnih pijač v zadnjem mesecu, pogostostjo 

škodljivega pitja alkoholnih pijač v zadnjem mesecu (pitje petih ali več meric 

alkohola zaporedoma ob eni priložnosti), pogostostjo opitosti v zadnjem 

mesecu, dejavniki obsojanja pitja alkoholnih pijač ter dejavniki stališč o tveganju 

uporabe alkohola, stališča o dostopnosti alkoholnih pijač z dejavniki pitja 

alkoholnih pijač pri prijateljih. 

 
 Povezanost dejavnikov uporabe alkohola  z motivi Družbeni motivi Osebni motivi 
Pogostost uporabe alkohola v zadnjem mesecu ,213(**) 0,1 
Pogostost uporabe 5 ali več enot alkohola zaporedoma ,170(**) ,189(**) 
Pogostost opitosti v zadnjem mesecu ,245(**) ,251(**) 
Obsojanje: Poskusijo alkoholne pijače 1-krat ali 2-krat -0,069 0,025 
Obsojanje: Uporaba alkohola 1-krat ali 2-krat na teden -0,112 -0,023 
Obsojanje: Opijanje 1-krat na teden -,198(**) -0,046 
Tveganje: Uporaba vsak dan 1 do 2 enoti alkohola -,158(*) -0,053 
Tveganje: Uporaba 5 ali več enot alkohola konec tedna -,208(**) -0,112 
Tveganje: Uporaba 4 ali 5 enot alkohola dnevno -0,072 0,047 
Dostopnost: Pivo -0,016 -0,062 
Dostopnost: Vino 0,041 -0,042 
Stališča o dostopnosti: Žgane pijače -0,045 -0,057 
Ocena prijateljev: Uporaba alkohola ,311(**) 0,066 
Ocena prijateljev: Opitost 1-krat na teden ali več ,327(**) 0,117 

 
Tabela 49: Povezanost faktorjev motivov uporabe alkohola z dejavniki uporabe alkohola (* Korelacije so signifikatne pri 
0,05  ** Korelacije so signifikatne pri 0.01). 
 

Statistično pomembne povezave med faktorji motivov uporabe alkohola in 

dejavniki uporabe alkohola so potrjene pri naslednjih spremenljivkah:  

 Družbeni motivi uporabe alkohola: pogostost uporabe alkohola v 

zadnjem mesecu, pogostost uporabe 5 in več enot alkohola zaporedoma 

ob eni priložnosti, pogostost opitosti v zadnjem mesecu, obsojanje 

tedenske opitosti, zavedanje o tvegani uporabi alkohola vsak dan, 

zavedanje o tvegani uporabi petih in več enot alkohola ob koncu tedna, 

uporaba alkohola pri prijateljih in tedenska opitost pri prijateljih.  
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 Osebni motivi uporabe alkohola: pogostost uporabe petih in več enot 

alkohola zaporedoma ob eni priložnosti in pogostost opitosti v zadnjem 

mesecu. 

 

Zaključki 
 

V reprezentativnem vzorcu je o uporabi alkohola enkrat ali večkrat v življenju 

poročalo okoli 90 % vprašanih oseb, kar je primerljivo s splošno slovensko in 

evropsko populacijo (EMCDDA, 2013). Več kot 40-krat v življenju je uporabilo 

alkohol 60 % vprašanih oseb. Abstinentov od alkohola je 9 % vprašanih, kar 

pomeni, da niso nikoli v življenju uporabili alkoholnih pijač. Razlike med 

skupinama v življenjski prevalenci uporabe alkohola niso statistično pomembne. 

Obe skupini poročata, da je bila starost ob prvi uporabi alkohola 14 let. Če 

starosti primerjamo s splošno populacijo (11 let), so bili anketiranci v obeh 

skupinah starejši, ko so prvič uporabili alkohol.  

 

V zadnjem mesecu pred raziskavo je uporabilo alkohol 64,1 % vprašanih oseb s 

posebnimi potrebami. Če podatke primerjamo s tujo raziskavo o pogostosti 

uporabe drog pri mladih odraslih osebah s posebnimi potrebami (Yu, Huang in 

Newman, 2008), kjer je uporabo alkohola v zadnjem mesecu potrdilo 46 % 

vprašanih, je to manj v primerjavi z našim vzorcem. Poudariti moramo, da gre 

za mlade odrasle, stare med 18 in 21 let, zato lahko primerjamo podatke z 

omejitvami. 

 

Življenjska prevalenca opitosti z alkoholnimi pijačami je skoraj 78 %, od tega je 

17,7 % bilo opitih več kot 40-krat v življenju, nikoli pa ni bilo opitih 22 % 

vprašanih oseb. O pogostosti škodljivega pitja petih ali več enot zaporedoma ob 

eni priložnosti je poročalo 31 % vprašanih oseb. Prevalence škodljive uporabe 

alkohola se med skupinami statistično pomembno ne razlikujejo.  

 

Z manj tveganja (glede na AUDIT vprašalnik) je pilo alkoholne pijače skoraj 

66,7 % vprašanih oseb, skoraj 19 % na tvegan način, od tega 1 % na škodljiv 

način in pri 1,7 % vprašanih oseb lahko govorimo o verjetnosti odvisnosti od 

alkohola. Z ugotavljanjem razlik v stopnjah tveganja uporabe alkohola 
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ugotovimo, da se skupini razlikujeta med seboj. Vprašane osebe z motnjami v 

strjevanju krvi na tipičen dan uporabe alkoholnih pijač uporabijo v povprečju več 

kot skupina oseb z živčno-mišičnim obolenjem. Skupina oseb z motnjami v 

strjevanju krvi bolj rizično uporablja alkoholne pijače na škodljiv način, kar 

predstavlja dejavnik tveganja. Glede na oceno stopnje tveganja lahko 

pripravljamo ustrezne preventivne programe na področju drog. Če se pri 

osebah s pomočjo AUDIT vprašalnika stopnja tveganja oceni do 7 točk (pri 

ženskah in osebah s posebnimi potrebami do 6 točk), naj se jih ozavešča o 

možnih posledicah škodljive uporabe alkohola ter izobrazi o mejah manj 

tvegane uporabe. Pri oceni tvegane uporabe alkohola (ocena od 6 točk za 

ženske in osebe s posebnimi potrebami in od 7 točk za moške do 15 točk) se 

priporoča, da oseba zmanjša uporabo alkohola in upošteva meje manj tvegane 

uporabe alkohola. Pri osebah s posebnimi potrebami je treba upoštevati še 

zdravstveno stanje, zato se ob različnih telesnih težavah (srčno-žilne bolezni, 

bolezni jeter in drugih) svetuje abstinenca. Pri stopnji škodljive uporabe alkohola 

(16 točk in več) priporočamo napotitev k zdravniku, ki bo ocenil težave, 

povezane z uporabo alkohola (Kolšek, 2006; 2011). 

 

Motivi za uporabo alkohola so osebni in družbeni. Osebni motivi imajo v 

faktorski matriki izrazito težo pri soočanju s težavami, zato lahko sklepamo, da 

pri izbranem vzorcu uporabljajo alkohol kot sredstvo soočanja s težavami ali kot 

sredstvo obvladovanja osebnih težav. Osebe s posebnimi potrebami pogosteje 

občutijo stres, ki je povezan z različnimi telesnimi težavami in omejitvami pri 

vključevanju v okolje. Uporaba alkohola pa je lahko sredstvo za lažje 

vključevanje v okolje. Tako so družbeni motivi za uporabo alkohola povezani s 

pogostostjo uporabe alkohola, odnosom do alkohola, pitjem alkoholnih pijač v 

družbi prijateljev ter zavedanjem tvegane uporabe alkohola. Osebni motivi 

uporabe alkohola so povezani z njegovo škodljivo uporabo. Torej se 

raziskovalni skupini s posebnimi potrebami odločata za uporabo alkohola na 

podlagi družbenih norm in učinkov alkohola na telo (uporaba alkoholnih pijač, 

da bi zmanjšali napetosti in konflikte v sebi). S pomočjo statističnih analiz 

ugotovimo, da lahko vzorec razdelimo na osebe, ki uporabljajo alkohol na 

škodljiv način in osebe, ki se zavedajo tvegane uporabe alkohola in obsojajo 

opitost z njim. Dejavnik tveganja, ki se nanaša na posledice, povezane z 
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uporabo alkohola, smo našli pri skupini oseb z motnjami v strjevanju krvi. 

Osebe so namreč poročale, da so se ob škodljivi uporabi alkohola pogosteje 

odzivale s pretepom in prerivanjem kot osebe z živčno-mišičnimi obolenji. 

Pretep in prerivanje pa sta dejavnika tveganja za krvavitve. 

 

4.1.1.3  Uporaba prepovedanih drog 
 
Uporabo prepovedanih drog smo preverjali z vprašanji o pogostosti uporabe 

prepovedanih drog v življenju, načinu uporabe drog, starosti ob njihovi prvi 

uporabi,   dostopnosti prepovedanih drog in o motivih za njihovo uporabo. 

 

Tabela 50 prikazuje pogostost uporabe prepovedanih drog v življenju pri 

raziskovalnih osebah reprezentativnega vzorca glede na posamezne vrste 

prepovedanih drog. Najpogosteje uporabljena prepovedana droga je 

marihuana, ki jo je uporabilo 24,4 % vprašanih oseb, sledijo protibolečinska 

zdravila (18,8 %) in pomirjevala, ki jih ni predpisal zdravnik (12,8 %). Uporaba 

ostalih prepovedanih drog je redka.  

 

Če podatke primerjamo s splošno populacijo, je pogostost uporabe 

prepovedanih drog v raziskovalni skupini manjša.  

 

V življenjski prevalenci uporabe prepovedanih drog med skupinama ni 

statistično pomembnih razlik (M-W: p =0,576), prav tako ni statistično 

pomembnih razlik v življenjski prevalenci uporabe posameznih vrst 

prepovedanih drog (Tabela 50).  
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Pogostost uporabe 
prepovedanih drog  v 
življenju 
  

Skupina posebnih potreb Skupaj  
Mann-Whitney 

test 
p 

Motnje v strjevanju 
krvi 

Živčno-mišična 
obolenja f  % 

f  % f % 

Pomirjevala/ 
sedativi 
12,8 % 

0/nikoli 66 88,0 138 86,8 204 87,2 

0,859 

1–2-krat 2 2,7 11 6,9 13 5,6 
3–5-krat 4 5,3 4 2,5 8 3,4 
6–9-krat 1 1,3 1 0,6 2 0,9 
10–19-krat 0 0,0 1 0,6 1 0,4 
40-krat ali večkrat 2 2,7 4 2,5 6 2,6 

Skupaj  75 100,0 159 100,0 234 100,0 

Amfetamini 
1,7 % 

0/nikoli 74 98,7 156 98,1 230 98,3 

0,751 

1–2-krat 1 1,3 0 0,0 1 0,4 
3–5-krat 0 0,0 1 0,6 1 0,4 
6–9-krat 0 0,0 1 0,6 1 0,4 
10–19-krat 0 0,0 1 0,6 1 0,4 

Skupaj  75 100,0 159 100,0 234 100,0 

Ekstazi 
1,3 % 

 

0/nikoli 75 100,0 156 98,1 231 98,7 

0,232 1–2-krat 0 0,0 1 0,6 1 0,4 
40-krat ali večkrat 0 0,0 2 1,3 2 0,9 

Skupaj  75 100,0 159 100,0 234 100,0 

Gobice 
0,4 % 

0/nikoli 75 100,0 158 99,4 233 99,6 
0,492 1-2-krat 0 0,0 1 0,6 1 0,4 

Skupaj  75 100,0 159 100,0 234 100,0 

LSD 
0,4 % 

0/nikoli 75 100,0 158 99,4 233 99,6 
0,492 1–2-krat 0 0,0 1 0,6 1 0,4 

Skupaj  75 100,0 159 100,0 234 100,0 

Kokain 
1,3 % 

0/nikoli 75 100,0 156 98,1 231 98,7 

0,232 3–5-krat 0 0,0 1 0,6 1 0,4 
40-krat ali večkrat 0 0,0 2 1,3 2 0,9 

Skupaj  75 100,0 159 100,0 234 100,0 

Heroin 
1,3 % 

0/nikoli 75 100,0 156 98,1 231 98,7 
0,232 40-krat ali večkrat 0 0,0 3 1,9 3 1,3 

Skupaj  75 100,0 159 100,0 234 100,0 

Hlapi (lepilo, 
aerosol, plin 

...) 
5,3 % 

0/nikoli 71 94,7 150 94,3 221 94,4 

0,942 

1–2-krat 1 1,3 6 3,8 7 3,0 
3–5-krat 2 2,7 1 0,6 3 1,3 
6–9-krat 1 1,3 1 0,6 2 0,9 
20–39-krat 0 0,0 1 0,6 1 0,4 

Skupaj  75 100,0 159 100,0 234 100,0 

 
Marihuana 

24,4 % 

0–nikoli 59 78,7 118 74,2 177 75,6 

0,423 

1–2-krat 5 6,7 16 10,1 21 9,0 
3–5-krat 6 8,0 7 4,4 13 5,6 
6–9-krat 2 2,7 2 1,3 4 1,7 
10–19-krat 1 1,3 5 3,1 6 2,6 
20–39-krat 1 1,3 4 2,5 5 2,1 
40-krat ali večkrat 1 1,3 7 4,4 8 3,4 

Skupaj  75 100,0 159 100,0 234 100,0 

Zdravila proti 
bolečini brez 

recepta 
18,8 % 

0/nikoli 62 82,7 128 80,5 190 81,2 

0,764 

1–2-krat 2 2,7 9 5,7 11 4,7 
3–5-krat 2 2,7 3 1,9 5 2,1 
6–9-krat 1 1,3 3 1,9 4 1,7 
10–19-krat 2 2,7 2 1,3 4 1,7 
20–39-krat 0 0,0 4 2,5 4 1,7 
40-krat ali večkrat 6 8,0 10 6,3 16 6,8 

Skupaj  75 100,0 159 100,0 234 100,0 

Pomirjevala/ 
sedativi z Rp 

18,8 % 

0/nikoli  64 85,3 126 79,2 190 81,2 

0,260 

1–2-krat 2 2,7 5 3,1 7 3,0 
3–5-krat 2 2,7 4 2,5 6 2,6 
6–9-krat 1 1,3 3 1,9 4 1,7 
10–19-krat  0 0,0 3 1,9 3 1,3 
20–39-krat 1 1,3 3 1,9 4 1,7 
40-krat ali večkrat 5 6,7 15 9,4 20 8,5 

Skupaj  75 100,0 159 100,0 234 100,0 
 
Tabela 50: Življenjska prevalenca prepovedanih drog glede na skupini oseb s posebnimi potrebami (f pomeni število, % 
pomeni odstotki, p pomeni statistično pomembnost, p>0,05 pomeni statistično nepomembnost razlik). Vsi udeleženci 
raziskave so podali odgovor na vprašanje. 
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Dostopnost prepovedanih drog 
 
V Tabelah 51 in 52 so predstavljena mnenja o dostopnosti prepovedanih drog 

ter možnosti nabave in uporabe prepovedanih drog. Mnenje, da je do 

prepovedanih drog nemogoče dostopati, je podalo 12 % vprašanih oseb. 

Mnenje o nemogoči dostopnosti so podajale večinoma starejše osebe. Da je do 

prepovedanih drog težko dostopati, meni 20,3 % vprašanih oseb, da je do 

prepovedanih drog lahko dostopati, pa meni 35,5 % vprašanih oseb. 

 

Mejenje o dostopnosti do 
prepovedanih drog 

Osebe s posebnimi potrebami 
Skupaj Motnje v strjevanju krvi Živčno-mišična obolenja 

f % f % f % 
 Nemogoče 2 2,7 5 3,1 7 12,0 
Zelo težko 6 8,0 9 5,7 15 9,0 
Precej težko 10 13,3 15 9,4 25 11,3 
Precej lahko 25 33,3 25 15,7 50 23,3 
Zelo lahko 7 9,3 54 34,0 61 12,2 
Ne vem 25 33,3 51 32,1 77 32,1 

Skupaj 75 100,0 159 100,0 234 100,0 
 
Tabela 51: Mnenje o dostopnosti prepovedanih drog glede na skupini posebnih potreb. 
 

Razlike v dostopnosti prepovedanih drog med skupinama niso statistično 

pomembne (razmerje verjetij (3)=13,134, p=0,004).  

 

Skupini s posebnimi potrebami smo vprašali tudi o možnosti nabave in uporabe 

prepovedanih drog. Da imajo možnost dostopa do prepovedanih drog, meni 

67 % vprašanih oseb, ena četrtina oseb pa je mnenja, da brez pomoči ne bi 

mogli dostopati do njih.  

 

Možnosti nabave in uporabe prepovedanih 
drog 

Skupina posebnih potreb 
Skupaj Motnje v strjevanju 

krvi 
Živčno-mišična 

obolenja 
f % f % f % 

Ne 57 76,0 100 62,9 157 67,1 
Da, potreboval bi pomoč pri nabavi/dostopu 18 24,0 44 27,7 62 26,5 
Da, potreboval bi pomoč pri zaužitju 0 0,0 9 5,7 9 3,8 
Da, potreboval bi pomoč pri nabavi in zaužitju 0 0,0 6 3,8 6 2,6 

Skupaj 75 100,0 159 100,0 234 100,0 
 

Tabela 52: Možnost nabave in uporabe drog glede na skupini posebnih potreb. 
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Način uporabe prepovedanih drog 

 

Iz Tabele 53 je razvidno, da 94 % vprašanih oseb ne uporablja prepovedanih 

drog, 3,8 % oseb uporablja le eno prepovedano drogo, ena oseba med seboj 

meša več drog hkrati in pet vprašanih oseb je navedlo, da uporabljajo 

prepovedane droge z alkoholom. 

 

Razlike v pogostosti uporabe posameznih prepovedanih drog v življenju in v 

načinu jemanja drog (94 % vprašanih oseb je poročalo, da ne jemlje drog) so 

nastale zaradi ne-/razumevanja vprašanja. 

   

Način uporabe prepovedanih drog 

Skupina posebnih potreb 
Skupaj Motnje v strjevanju 

krvi 
Živčno-mišična 

obolenja 
f % f % f % 

Ne jemljem drog 72 96,00 148 93,10 220 94,00 
Vedno uživam le eno drogo 2 2,70 7 4,40 9 3,80 
Večkrat mešam različne prepovedane droge med seboj 0 0,00 1 0,60 1 0,40 
Večkrat mešam prepovedane droge z alkoholom 1 1,30 3 1,90 4 1,70 

Skupaj 75 100,0 159 100,0 234 100,0 
 
Tabela 53: Način uporabe prepovedanih drog glede na skupini oseb s posebnimi potrebami. 
 

Razlike v načinu uporabe prepovedanih drog med skupinama niso statistično 

pomembne (Personov Χ²: 1,008 (3), p=0,799; razmerje verjetij (3)= 1.341, 

p=0.719). 

 

Starost ob prvi uporabi prepovedanih drog 
 
Povprečna starost ob prvi uporabi prepovedanih drog v skupini oseb z motnjami 

v strjevanju krvi je 18,2 leti in pri osebah z živčno-mišičnimi obolenji 20,2 leti 

(Tabela 54).  

 

Starost ob prvi uporabi prepovedanih drog  Starost ob prvi uporabi 
prepovedanih drog 

Starost ob prvi uporabi 
zdravil 

Motnje v strjevanju krvi 
Povprečje 18,29 24,59 
Standardna deviacija 8,991 13,507 
Mediana 16 20,5 

Živčno-mišična obolenja 
Povprečje 20,21 29,15 
Standardna deviacija 8,871 14,219 
Mediana 18 25,5 

 
Tabela 54: Starost ob prvi uporabi prepovedanih dog glede na skupini oseb s posebnimi potrebami. 
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Razlike povprečne starosti ob prvi uporabi drog med skupinama nismo 

statistično potrdili.  

 

Motivi uporabe nedovoljenih drog 

 

Motive za uporabo nedovoljenih drog smo preverjali z lestvico stališč. 

Zanesljivost lestvice smo izmerili s Crombachovim koeficientom alfa, ki je bil 

0,902. Za potrditev notranje strukture spremenljivk motivov uporabe 

prepovedanih drog pri osebah s posebnimi potrebami smo uporabili faktorsko 

analizo s Hotellingovo metodo glavnih komponent. V matriko smo vključili vse 

spremenljivke. 

 

Iz korelacijske matrike spremenljivk motivov uporabe prepovedanih drog 

(Tabela 55, Priloga 5) vidimo močno povezanost med spremenljivkami dvig 

razpoloženja in pozabiti na težave; popustitev zavor in zdržati noč s prijatelji; 

osredotočenost na delo in izboljšanje aktivnosti; sprostitev in težave ter evforija 

in omamljenost. 

 

V Tabeli 56 sta prestavljena KMO test in Bartlettov test sferičnosti. Oba 

parametra kažeta ustrezne pogoje za uporabo faktorske analize. 

 
Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja ,808 
Bartlettov test sferičnosti Approx. Chi-Square 5178,584 

Df 153 
Sig. ,000 

 
Tabela 56: KMO in Bartlett test 

 

V Tabeli 57 so prikazane komunalitete za posamezno spremenljivko. 

Komunalitete posameznih spremenljivk so razmeroma visoke, le tri 

spremenljivke ne dosegajo vrednosti 0,5. 
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Komunalitete Začetna 
vrednost Ekstrakcija 

Dvig razpoloženja 1 ,696 
Ne mislim na težave 1 ,707 
Sprostitev 1 ,694 
Vznemirjenost in evforija 1 ,761 
Omamljenost 1 ,683 
Budnost 1 ,438 
Uspavanje 1 ,648 
Prenašanje bolečine 1 ,667 
Pozabiti na težave in posebnosti 1 ,435 
Uživanje v družbi prijateljev 1 ,581 
Izražanje v družbi 1 ,689 
Sprostitev 'zavor' 1 ,727 
Zdržati noč v družbi prijateljev 1 ,653 
Osredotočenje na delo  1 ,859 
Izboljšanje aktivnosti 1 ,773 
Vztrajanje v dolgočasnih aktivnostih 1 ,479 
Posebne potrebe ne vplivajo na jemanje droge  1 ,584 
Manjše možnosti zaradi posebnih potreb 1 ,719 
 
Tabela 57: Spremenljivke in pripadajoče ekstrahirane komunalitete. 

 

Naslednja tabela kaže lastne vrednosti faktorjev. Po Kaiser-Guttmanovem 

kriteriju smo dobili štiri glavne komponente, ki pojasnjujejo 65 % skupne 

variance sistema.  

 

Komponente 
 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti ekstrahiranih faktorjev 
Lastne 

vrednosti 
 

Varianca 
% 

Komunaliteta 
% 

Lastne 
vrednosti 

 
Variance 

% 
Komunaliteta 

% 
1 7,245 40,252 40,252 7,245 40,252 40,252 
2 1,901 10,560 50,812 1,901 10,560 50,812 
3 1,477 8,206 59,018 1,477 8,206 59,018 
4 1,170 6,501 65,519 1,170 6,501 65,519 
5 ,933 5,182 70,701    
6 ,784 4,358 75,059    
7 ,735 4,086 79,145    
8 ,656 3,643 82,788    
9 ,550 3,053 85,842    
10 ,505 2,806 88,647    
11 ,441 2,449 91,097    
12 ,411 2,283 93,380    
13 ,295 1,637 95,016    
14 ,282 1,566 96,582    
15 ,220 1,221 97,803    
16 ,163 ,906 98,709    
17 ,148 ,822 99,531    
18 ,084 ,469 100,000    

 
Tabela 58: Pojasnjena skupna varianca. 
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Tabela 59 prikazuje rotirano faktorsko matriko. 

 
Rotirana faktorska matrika Faktor 

1 2 3 4 
Sprostitev 'zavor' ,798 ,156 ,006 ,255 
Zdržati noč v družbi prijateljev ,764 -,010 ,220 ,147 
Vznemirjenost in evforija ,724 ,476 ,052 ,084 
Omamljenost ,703 ,430 ,039 ,040 
Uživati v družbi svojih prijateljev ,564 ,114 ,313 ,389 
Prenašanje bolečine ,006 ,753 ,247 ,198 
Sprostitev ,399 ,723 ,067 ,089 
Uspavanje ,005 ,665 ,397 ,220 
Dvig razpoloženja ,416 ,649 ,168 ,273 
Ne mislim na svoje težave ,480 ,639 ,004 ,262 
Osredotočanje na delo ,032 ,096 ,913 ,123 
Izboljšanje aktivnosti ,016 ,357 ,803 ,012 
Izražanje v družbi ,457 -,024 ,627 ,294 
Vztrajanje pri dolgočasnih aktivnostih ,452 ,135 ,474 ,178 
Vzdrževanje budnosti ,421 ,197 ,423 -,207 
Možnosti posebnih potreb ,133 ,161 ,132 ,811 
Posebne potrebe ne vplivajo, da bi droge škodovale ,170 ,273 -,005 ,693 
Pozabim na telesne težave in posebnosti ,213 ,249 ,357 ,448 
 
Tabela 59: Rotirana faktorska matrika spremenljivk motivov uporabe prepovedanih drog. 

 

Faktor 1 ima lastno vrednost 7,24 in pojasnjuje 40 % variance sistema. S 

spremenljivkami ima najvišjo povezanost sprostitev 'zavor', povečanje 

zmožnosti zdržati vso noč v družbi prijateljev, občutek vznemirjenosti in evforije, 

občutek omamljenosti in pomoč pri uživanju v družbi prijateljev. Faktor 

predstavlja uporabo drog zaradi lažjega vključevanja v družbo in občutenja 

sproščenosti v družbi, zato ga poimenujemo faktor druženja in sprostitve.  
 
Faktor 2 ima lastno vrednost 1,90 in pojasnjuje 10,5 % variance sistema. 

Najvišjo povezanost s spremenljivkami ima lažje prenašanje bolečine, 

sprostitev, uspavanje, dvig razpoloženja in zmanjšanje tesnobnosti, droga je v 

pomoč, da oseba preneha misliti na težave. Faktor predstavlja osebno uporabo 

drog zaradi svojih notranjih stisk, zato ga poimenujemo osebni faktor 
zmanjševanja notranjih napetosti. 
 
Faktor 3 ima lastno vrednost 1,47 in pojasnjuje 8,2 % variance sistema. Najvišjo 

povezanost s spremenljivkami ima lažje osredotočanje na delo, izboljšanje 

aktivnosti, kot so šport, poslušanje glasbe, igranje iger, lažjega izražanja sebe v 

družbi in vzdrževanje budnosti. Faktor je povezan z vzdrževanjem in izražanjem 

sebe v dejavnostih, zato ga poimenujemo osebni faktor izboljšanja 
produktivnosti in izražanja v dejavnostih. 
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Faktor 4 ima lastno vrednost 1,17 in pojasnjuje 6,5 % variance sistema. Najvišjo 

povezanost s spremenljivkami ima droga kot pomoč pri razmišljanju o manjših 

možnostih zaradi posebnih potreb, uporaba droge kot pomoč pozabiti na svoje 

telesne težave in posebnosti ter zaradi svojih posebnih potreb ne ocenjuje, da 

bi droge škodovale zdravju. Faktor je povezan s posebnimi potrebami in 

zdravstvenimi težavami posameznika, zato ga poimenujemo faktor zmanjšanja 
stisk zaradi posebnih potreb. 
 
Zaključki 

 

V reprezentativni skupini oseb s posebnimi potrebami je od prepovedanih drog 

najpogosteje uporabljena marihuana, ki jo je uporabilo 24,4 % vprašanih oseb, 

sledijo protibolečinska zdravila (18,8 %) in pomirjevala, ki jih ni predpisal 

zdravnik (12,8 %). Razlike v prevalenci uporabe prepovedanih drog med 

skupinama niso statistično pomembne. Tudi v splošni populaciji je marihuana 

najpogosteje uporabljena prepovedana droga, v življenju jo je uporabilo 23,7 %, 

kar je primerljivo z našim vzorcem. Uporaba zdravil, ki vplivajo na zmanjšanje 

telesnih bolečin, in pomirjeval lahko kaže na specifične motive uporabe drog 

zaradi posebnih potreb. Osebe s posebnimi potrebami imajo večjo možnost 

dostopa do protibolečinskih zdravil. Zaradi telesnih bolečin običajno 

protibolečinska zdravila predpiše zdravnik, zaradi njihove pogostejše uporabe 

lahko privede do škodljive uporabe (DiNitto in Webb, 2012). Podobno 

ugotavljamo tudi v naši raziskavi, v skupini oseb z motnjami v strjevanju krvi se 

ob krvavitvah v sklepe in mišice pojavlja bolečina, katero blažijo z opiatnimi 

protibolečinskimi zdravili, kar je lahko dejavnik tveganja za škodljivo uporabo 

drog.  

 

Mnenje, da brez pomoči ne bi mogli dostopati do prepovedanih drog, je podalo 

26,5 % oseb. Pričakovali smo razlike v dostopnosti drog glede na vrsto 

posebnih potreb (manjši dostop do drog smo zaradi gibalne oviranosti 

predvidevali pri skupini oseb z živčno-mišičnimi obolenji), pri čemer nismo našli 

statistične pomembnosti razlik.  
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Najpogostejši razlogi za uporabo prepovedanih drog so zmanjševanje notranjih 

napetosti, lažje vključevanje v družbo, izražanje in vztrajnost pri dejavnostih ter 

zmanjšanje stiske zaradi posebnih potreb. Motivi kažejo na specifične težave 

oseb s posebnimi potrebami, kot so vključevanje v družbo in nerazrešen lasten 

odnos do drugačnosti. Uporabo prepovedanih drog lahko razumemo kot način 

soočanja in obvladovanja notranjih napetosti in konfliktov ter težav pri 

vključevanju v okolje. 

 

4.1.2  Dejavniki uporabe drog 
 

4.1.2.1  Odnos do drog 
 

Odnos do uporabe drog smo preverjali z vprašanji o stališčih in obsojanju ljudi, 

ki na različne načine uporabljajo droge, z vprašanji o zavedanju škode zaradi 

različnih vrst uporabe drog, s stališči o dostopnosti drog ter vprašanji o uporabi 

drog pri prijateljih. 

 

Stališča, ki zadevajo obsojanje uporabe drog 
 
Stališča, ki zadevajo obsojanje uporabe drog, smo preverjali z vprašanji o 

obsojanju ljudi, ki uporabljajo droge na različne načine (eksperimentiranje z 

drogami, občasna/priložnostna uporaba drog, redna uporaba drog, škodljiva 

uporaba drog). Lestvica stališč je del ESPAD-ovega vprašalnika o značilnostih 

uporabe drog med srednješolsko mladino (Stergar, 1999). Za ugotavljanje 

dejavnikov tveganja uporabe drog med srednješolsko mladino (Pomen 

varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja pri pojasnjevanju raznih vzorcev 

uporabe drog med mladostniki) je lestvico uporabil tudi Sande (2003). 

 

Za identificiranje latentnih faktorjev smo uporabili Hotellingovo metodo glavnih 

komponent. 

 

V Tabeli 60 (Priloga 6) je predstavljena osnovna korelacijska matrika, kjer 

vidimo, da so vsi korelacijski koeficienti statistično pomembni (signifikatnost 
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p=0,00). Zelo visoko povezanost vidimo pri spremenljivkah eksperimentiranje z 

marihuano in priložnostna uporaba marihuane ter eksperimentiranje s heroinom 

in kokainom. Večina spremenljivk v korelacijskem sistemu, ki označujejo 

prepovedane droge, ima visoke povezave med seboj: občasno in redno kajenje 

cigaret; redno kajenje marihuane z eksperimentiranjem in priložnostnim 

kajenjem marihuane; eksperimentiranje s halucinogeni in eksperimentiranje, 

priložnostno in redno kajenje marihuane; eksperimentiranje s heroinom in redno 

kajenje marihuane ter eksperimentiranje s halucinogeni; eksperimentiranje s 

kokainom in eksperimentiranje, občasna in redna uporaba marihuane ter 

eksperimentiranje s halucinogeni in amfetamini; eksperimentiranje z ekstazijem 

ter eksperimentiranje, občasna in redna uporaba marihuane, eksperimentiranje 

s halucinogeni, amfetamini, heroinom in kokainom; občasno jemanje ekstazija s 

priložnostno in redno uporabo marihuane, eksperimentiranje s halucinogeni, 

heroinom, amfetamini, kokainom in eksperimentiranje z ekstazijem ter 

eksperimentiranje z vdihavanjem hlapljivih snovi in redna uporaba marihuane, 

eksperimentiranje s halucinogeni, heroinom, kokainom, amfetamini, ekstazijem 

in priložnostna uporaba ekstazija. Visoke povezanosti med opisanimi 

spremenljivkami pomenijo, da moramo pri vrednotenju upoštevati razlike v 

odnosu do dovoljenih in prepovedanih drog. Vse korelacije v korelacijski matriki 

sistema so pozitivne. 

 

Sistem spremenljivk v KMO in Bartlettovim testu sferičnosti zadostuje pogojem 

za uporabo faktorske analize (Tabela 61). 

 
Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja 0,925 

Bartlettov test sferičnosti 
Approx. Chi-Square 4461,183 
Df 120 
Sig. 0 

 

Tabela 61: KMO in Bartlettov test. 

 

V Tabeli 62 so prikazane vrednosti komunalitet za posamezno spremenljivko. 

Komunalitete so razmeroma visoke, vse spremenljivke dosegajo vrednost 0,5. 

 

 

 



 

191

Komunalitete  Začetna 
vrednost Ekstrakcija 

Občasno kajenje cigaret 1 0,744 
Dnevno kajenje 10 ali več cigaret 1 0,679 
1-krat ali 2-krat poskusijo alkoholne pijače 1 0,512 
Pitje 1 do 2 pijač večkrat na teden 1 0,668 
Napijejo se 1-krat na teden 1 0,587 
Poskusijo marihuano 1-krat ali 2-krat 1 0,715 
Priložnostno kajenje marihuane 1 0,753 
Redno kajenje marihuane 1 0,772 
Poskusijo LSD ali drug halucinogen 1-krat ali 2-krat  1 0,856 
Poskusijo heroin 1-krat ali 2-krat  1 0,839 
Vzamejo pomirjevala/sedative brez Rp 1-krat ali 2-krat  1 0,544 
Poskusijo amfetamine 1 0,838 
Poskusijo kokain 1-krat ali 2-krat  1 0,912 
Poskusijo ekstazi 1-krat ali 2-krat  1 0,899 
Jemanje ekstazija vsak konec tedna 1 0,820 
Poskusijo vdihavati hlapljive snovi 1-krat ali 2-krat  1 0,814 

 
Tabela 62: Komunalitete odnosa do drog. 

 

Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju smo zadržali dve glavni komponenti, ki skupaj 

pojasnjujeta 74,6 % variance (Tabela 63).  

 

Komponente 
(faktor) 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti ekstrahiranih 
faktorjev Rotirane lastne vrednosti 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

1 10,153 63,453 63,453 10,153 63,453 63,453 8,325 52,032 52,032 
2 1,799 11,244 74,697 1,799 11,244 74,697 3,626 22,665 74,697 
3 0,894 5,586 80,283       
4 0,622 3,885 84,168       
5 0,547 3,417 87,585       
6 0,441 2,758 90,344       
7 0,331 2,069 92,412       
8 0,252 1,573 93,985       
9 0,221 1,379 95,364       
10 0,171 1,068 96,432       
11 0,163 1,02 97,452       
12 0,144 0,902 98,353       
13 0,098 0,61 98,964       
14 0,067 0,421 99,384       
15 0,052 0,326 99,711       
16 0,046 0,289 100       

 
Tabela 63: Pojasnjena skupna varianca sistema (uporabili smo metodo ekstrakcije po principu analize komponent).  
  

V rotirani matriki komponent (Tabela 64) se kaže povezanost spremenljivk s 

faktorji.  
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 Rotirana faktorska matrika Faktorji  
1 2 

Poskusijo kokain 1-krat ali 2-krat  0,921 0,254 
Poskusijo ekstazi 1-krat ali 2-krat  0,911 0,263 
Poskusijo heroin 1-krat ali 2-krat  0,896 0,190 
Poskusijo LSD ali drug halucinogen 1-krat ali 2-krat  0,889 0,258 
Jemanje ekstazija vsak konec tedna 0,889 0,173 
Poskusijo amfetamine 0,884 0,239 
Poskusijo vdihavati hlapljive snovi 1-krat ali 2-krat  0,873 0,228 
Redno kajenje marihuane 0,815 0,328 
Priložnostno kadijo marihuano 0,752 0,434 
Vzamejo pomirjevala ali sedative brez recepta 1-krat ali 2-krat  0,711 0,195 
Poskusijo marihuano 1-krat ali 2-krat  0,697 0,479 
Občasno kajenje cigaret 0,102 0,857 
Dnevno kajenje 10 ali več cigaret 0,324 0,757 
Pitje 1 do 2 alkoholnih pijač 1-krat na teden 0,360 0,734 
1-krat ali 2-krat poskusijo alkoholne pijače 0,091 0,710 
Napijejo se 1-krat na teden 0,498 0,581 

 

Tabela 64: Rotirana faktorska matrika sistema odnosa do drog. 

 

Faktor 1 ima lastno vrednost 10,153 in pojasnjuje 63,4 % variance sistema. 

Najvišje povezave ima faktor s spremenljivkami, ki se nanašajo na obsojanje 

prepovedanih drog (eksperimentiranje, občasna in redna uporaba prepovedanih 

drog), zato faktor poimenujemo obsojanje uporabe prepovedanih drog. 
 

Faktor 2 ima lastno vrednost 1,799 in pojasnjuje 11,2 % variance sistema. 

Najvišje povezave ima faktor s spremenljivkami, ki se nanašajo na obsojanje 

dovoljenih drog (eksperimentiranje, občasna, redna in škodljiva uporaba 

dovoljenih drog), zato faktor poimenujemo obsojanje uporabe dovoljenih 
drog. 
 

Latentne strukture kažejo na različna prepričanja o načinih uporabe drog kot 

nekaj socialno sprejemljivega oz. socialno nesprejemljivega. 

 

Zanimale so nas tudi razlike v stališčih uporabe drog med reprezentativnima 

skupinama. Med skupinama v stališčih do dovoljenih drog ni statistično 

pomembnih razlik (M-W: p=0.248), v stališčih do prepovedanih drog pa tudi ne 

(M-W: p=0,411). 

 
 
 
 
 



 

193

Zavedanje o tvegani uporabi drog 

 

Zavedanje o tvegani uporabi drog smo preverili z lestvico stališč o oceni škode 

(telesne ali drugačne), ki si jo ljudje povzročajo ob uporabi drog 

(eksperimentiranje/poskusijo drogo, občasna/priložnostna, redna in škodljiva 

uporaba drog). Nabor vprašanj, ki sestavljajo ESPAD vprašalnik o značilnostih 

uporabe drog med srednješolsko mladino, zajema vprašanja o stališčih o oceni 

škodljivih posledic uporabe drog (Strgar, 1999). V namen raziskave o pomenu 

varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja pri pojasnjevanju vzorcev uporabe 

drog med mladimi jih je uporabil tudi Sande (2003). Lestvica stališč ima 18 

vprašanj, kako tvegana se vprašanim zdi uporaba drog. 

 

Za identificiranje latentnih faktorjev (notranje strukture lestvice stališč) smo 

uporabili faktorsko analizo, Hotellingovo metodo glavnih komponent s Kaisser-

Guttmanovim kriterijem ekstrakcije faktorjev, ki pojasnjuje latentno strukturo 

povezav med manifestnimi spremenljivkami. 

 

V Tabeli 65 (Priloga 7) je predstavljena osnovna korelacijska matrika, kjer 

vidimo, da so vsi korelacijski koeficienti statistično pomembni (signifikatnost 

p=0,00). Pri večini spremenljivk vidimo razmeroma šibko povezanost, razen pri 

spremenljivkah, kjer gre za močne povezanosti: priložnostno kajenje marihuane 

in eksperimentiranje z njo; priložnostno in redno kajenje marihuane; 

eksperimentiranje z ekstazijem in eksperimentiranje s halucinogeni, amfetamini, 

kokainom in heroinom; redna uporaba ekstazija z redno uporabo heroina in 

kokaina ter eksperimentiranje z vdihavanjem snovi in eksperimentiranje s 

halucinogeni, amfetamini in ekstazijem.  

 

Ustreznost aplikacije faktorske analize smo merili s KMO testom in Bartlettovim 

testom sferičnosti. Sistem spremenljivk po obeh parametrih zadostuje pogojem 

za uporabo faktorske analize (Tabela 66). 
 
Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja 0,879 

Bartlettov test sferičnosti 
Approx. Chi-Square 2826,289 
Df 153 
Sig. 0 

 
Tabela 66: KMO in Bartlettov test. 
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V Tabeli 67 so prikazane vrednosti komunalitet za posamezno spremenljivko, ki 

predstavljajo delež njihovih varianc, zajetih v ekstrahiranih faktorjih po principu 

analize komponent. Komunalitete posameznih spremenljivk so razmeroma 

visoke (samo dve spremenljivki ne dosegata vrednosti 0,5). 

 

 Komunalitete Začetna 
vrednost Ekstrakcija 

Priložnostno kajenje cigaret 1 0,414 
Dnevno kajenje 1 ali 2 zavojev cigaret 1 0,521 
Pitje skoraj vsak dan 1–2 meric alkohola 1 0,584 
Pitje 5 ali več meric alkohola konec tedna 1 0,498 
Pitje skoraj vsak dan 4 ali 5 meric alkohola 1 0,621 
Poskusijo marihuano 1-krat ali 2-krat  1 0,704 
Priložnostno kajenje marihuane  1 0,706 
Redno kajenje marihuane 1 0,535 
Poskusijo LSD 1-krat ali 2-krat  1 0,817 
Redno jemanje LSD 1 0,584 
Poskusijo amfetamine 1-krat ali 2-krat  1 0,783 
Redno jemanje amfetaminov 1 0,694 
Poskusijo kokain ali heroin 1 0,572 
Redno jemanje kokaina ali heroina 1 0,640 
Poskusijo ekstazi 1-krat ali 2-krat  1 0,724 
Redno jemanje ekstazija 1 0,789 
Poskusijo vdihavati snovi 1-krat ali 2-krat  1 0,738 
Redno vdihavajo lepila 1 0,559 

 
Tabela 67: Spremenljivke zavedanja o tvegani uporabi drog in pripadajoče komponente. 

 

Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju smo zadržali tri glavne komponente, ki skupaj 

pojasnjujejo 63,7 % variance (Tabela 68).  

 

Komponente 
(faktor) 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti ekstrahiranih 
faktorjev Rotirane lastne vrednosti 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

1 7,582 42,123 42,123 7,582 42,123 42,123 5,224 29,024 29,024 
2 2,407 13,371 55,495 2,407 13,371 55,495 4,06 22,555 51,578 
3 1,492 8,287 63,781 1,492 8,287 63,781 2,197 12,203 63,781 
4 0,971 5,394 69,175       
5 0,953 5,292 74,467       
6 0,701 3,893 78,36       
7 0,595 3,307 81,667       
8 0,553 3,073 84,74       
9 0,515 2,86 87,601       
10 0,456 2,531 90,131       
11 0,433 2,408 92,539       
12 0,309 1,714 94,253       
13 0,248 1,38 95,633       
14 0,213 1,185 96,819       
15 0,176 0,976 97,794       
16 0,164 0,911 98,706       
17 0,128 0,709 99,415       
18 0,105 0,585 100       

 
Tabela 68: Pojasnjena skupna varianca sistema (uporabili smo metodo ekstrakcije po principu analize komponent).  
 

V rotirani matriki komponent (Tabela 69) se kaže povezanost spremenljivk s 

faktorji. Uporabili smo metodo Varimax z normalizacijo po Kaiserju.  
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Rotirana faktorska matrika 
Faktorji 

1 2 3 
Poskusijo LSD 1-krat ali 2-krat 0,867 0,22 0,132 
Poskusijo amfetamine 1-krat ali 2-krat  0,854 0,201 0,116 
Poskusijo vdihavati snovi 1-krat ali 2-krat  0,823 0,224 0,106 
Poskusijo marihuano ali hašiš 1-krat ali 2-krat  0,801 0,03 0,247 
Poskusijo ekstazi 1-krat ali 2-krat  0,801 0,27 0,094 
Priložnostno kajenje marihuane ali hašiša 0,772 0,132 0,303 
Poskusijo kokain ali heroin 0,704 0,221 0,164 
Redno kajenje marihuane ali hašiša* 0,518  0,461 0,233 
Redno jemanje ekstazija 0,173 0,867 0,085 
Redno jemanje kokaina ali heroina 0,106 0,789 0,082 
Redno jemanje amfetaminov 0,263 0,787 0,076 
Redno jemanje LSD 0,254 0,720 0,029 
Redno vdihavanje lepila 0,313 0,677 0,046 
Pitje skoraj vsak dan 4 ali 5 enot alkoholnih pijač* -0,008 0,650 0,446 
Pitje skoraj vsak dan 1–2 enoti alkoholnih pijač 0,179 0,144 0,728 
Pitje 5 ali več enot  alkoholnih pijač vsak konec tedna 0,184 -0,007 0,681 
Dnevno kajenje 1 ali 2 zavojev cigaret 0,049 0,394 0,602 
Priložnostno kajenje cigaret  0,286 0,002 0,576 
 
Tabela 69: Rotirana faktorska matrika spremenljivk zavedanja o tvegani uporabi drog. 
 

Faktor 1 ima lastno vrednost 5,582 in pojasnjuje 42 % variance sistema. 

Najvišje povezave ima faktor s spremenljivkami, ki se nanašajo na 

eksperimentiranje z drogami, priložnostno uporabo marihuane ali hašiša in 

redno uporabo marihuane, zato faktor poimenujemo ocena tveganega 
eksperimentiranja s prepovedanimi drogami in redne uporabe marihuane. 
 

Faktor 2 ima lastno vrednost 2.407 in pojasnjuje 13,3 % variance sistema. 

Najvišje povezave ima faktor s spremenljivkami, ki se nanašajo na redno 

uporabo prepovedanih drog in škodljivo uporabo alkohola, zato ga 

poimenujemo ocena tvegane redne uporabe prepovedanih drog in 
škodljive uporabe alkohola. 
 
Faktor 3 ima lastno vrednost 1,492 in pojasnjuje 8,2 % variance sistema. 

Najvišje povezave ima faktor s spremenljivkami, ki se nanašajo na uporabo 

dovoljenih drog, zato ga poimenujemo ocena tvegane uporabe dovoljenih 
drog. 
 

Med reprezentativnima skupinama v oceni tvegane uporabe drog ni statistično 

pomembnih razlik (razlika v oceni tveganega eksperimentiranja s 

prepovedanimi drogami: M-W: p=0,174; razlika v oceni tvegane redne uporabe 

prepovedanih drog: M-W: p= 0,842; razlika v oceni tvegane uporabe dovoljenih 

drog: M-W: p=0,392). 
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S pridobljenimi faktorji ugotavljamo, da v reprezentativnem vzorcu osebe v 

ocenjevanju tvegane uporabe drog med seboj ločijo dovoljene in prepovedane 

droge, in sicer med poskušanjem prepovedanih drog (eksperimentiranje) in 

redno uporabo prepovedanih drog ter med tvegano uporabo dovoljenih drog. Iz 

latentne strukture razberemo, da raziskovalna skupina tvegano škodljivo 

uporabo alkohola enači z oceno tveganja redne uporabe prepovedanih drog. 

Redno uporabo marihuane pa vključuje med priložnostno uporabo 

prepovedanih drog. Torej uporabe marihuane ne ocenjuje kot visoko tvegane. 

 

Dostopnost drog 
 
Mnenje o dostopnosti drog smo merili z vprašanji lestvice stališč o možnostih 

priskrbeti si drogo, če bi si jo posameznik zaželel. Lestvica stališč o oceni 

dostopnosti drog je vzeta iz ESPAD-ovega vprašalnika (Stergar, 1999). 

Nekoliko smo jo priredili in sestavlja 11 spremenljivk o tem, kako dostopne se 

vprašanim zdijo posamezne vrste drog. 

 

Za identificiranje latentnih faktorjev smo uporabili faktorsko analizo.  

 

V Tabeli 70 (Priloga 8) je predstavljena osnovna korelacijska matrika 

spremenljivk stališč dostopnosti do drog. Pri polovici spremenljivk dostopnosti 

prepovedanih drog razberemo visoke korelacije. 

 

Po sistemu spremenljivk v KMO testu in Bartlettovem testu sferičnost zadostuje 

pogojem za uporabo faktorske analize (Tabela 71). 

 
Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja 0,918 
Bartlettov test sferičnosti Approx. Chi-Square 3811,711 

df 55 
Sig. 0 

 

Tabela 71: KMO in Bartlettov test. 

 

V Tabeli 72 so prikazane vrednosti komunalitet za posamezno spremenljivko 

stališč o dostopnosti drog. Komunalitete so visoke.  
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 Komunalitete Začetna 
vrednost Ekstrakcija  

Pivo 1 0,929 
Vino 1 0,926 
Žgane pijače 1 0,888 
Marihuana  1 0,761 
Amfetamini 1 0,866 
Pomirjevala in sedativi 1 0,744 
Kokain 1 0,945 
Ekstazi 1 0,949 
Heroin 1 0,927 
Gobice 1 0,889 
Vdihavanje hlapov 1 0,608 

 

Tabela 72: Komunalitete posameznih spremenljivk stališč o dostopnosti drog. 

 
Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju smo zadržali dve glavni komponenti, ki skupaj 
pojasnjujeta 85,7 % variance (Tabela 73).  
 

Komponente 
(faktor) 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti ekstrahiranih 
faktorjev Rotirane lastne vrednosti 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

1 6,941 63,1 63,1 6,941 63,1 63,1 6,633 60,296 60,296 
2 2,492 22,651 85,752 2,492 22,651 85,752 2,8 25,456 85,752 
3 0,458 4,168 89,92       
4 0,31 2,821 92,741       
5 0,281 2,554 95,295       
6 0,165 1,497 96,792       
7 0,137 1,249 98,042       
8 0,097 0,885 98,927       
9 0,067 0,61 99,537       
10 0,035 0,319 99,856       
11 0,016 0,144 100       

 
Tabela 73: Pojasnjena skupna varianca sistema (uporabili smo metodo ekstrakcije po principu analize komponent).  
 

V rotirani matriki komponent (Tabela 74) se kaže povezanost spremenljivk s 

faktorjema. V matriki vidimo dokaj čiste vrednosti visokih povezav med 

spremenljivkami in faktorjema. 

 

 Rotirana faktorska 
matrika 

Faktorji  

1 2 
Ekstazi 0,969 0,103 
Kokain 0,968 0,092 
Heroin 0,958 0,095 
Gobice 0,940 0,079 
Amfetamini 0,922 0,122 
Marihuana ali hašiš 0,865 0,112 
Pomirjevala in sedativi 0,852 0,136 
Snovi za vdihavanje hlapov 0,764 0,154 
Pivo 0,071 0,961 
Vino 0,113 0,956 
Žgane pijače 0,170 0,927 

 
Tabela 74: Rotirana matrika spremenljivk stališč o dostopnosti drog. 
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Faktor 1 ima lastno vrednost 6,942 in pojasnjuje 63 % variance sistema. 

Najvišje povezave ima faktor s spremenljivkami, ki se nanašajo na stališča o 

dostopnosti prepovedanih drog, zato faktor poimenujemo ocena dostopnosti 
prepovedanih drog. 
 

Faktor 2 ima lastno vrednost 2,492 in pojasnjuje 22,6 % variance sistema. 

Najvišje povezave ima faktor s spremenljivkami, ki se nanašajo na stališča o 

dostopnosti dovoljenih drog, zato faktor poimenujemo ocena dostopnosti 
dovoljenih drog. 

 

V stališčih o dostopnosti drog med skupinama ni statistično pomembnih razlik 

(stališča dostopnosti prepovedanih drog M-W: p=0.395; stališča dostopnosti 

dovoljenih drog MW: p=0.142). 

 
Uporaba drog pri prijateljih 
 
Uporabo drog pri prijateljih smo preverjali z 12 vprašanji o stališčih o oceni 

uporabe drog pri prijateljih. Lestvica stališč je del ESPAD-ovega vprašalnika 

(Stergar, 1999) in vprašalnika dejavnikov tveganja ter varovalnih dejavnikov 

med srednješolsko mladino (Sande, 2003).  

 

Za identificiranje latentnih struktur in povezav med manifestnimi 

spremenljivkami uporabe drog med prijatelji smo uporabili faktorsko analizo.  

 

V Tabeli 75 (Priloga 9) je predstavljena osnovna korelacijska matrika, kjer 

vidimo razmeroma nizke korelacije. Visoke korelacije med spremenljivkami so 

uporaba LSD-ja in gobic; uporaba ekstazija in LSD-ja; uporaba ekstazija in 

kokaina; uporaba heroina s kokainom ter uporaba heroina z ekstazijem.  
 
Ustreznost aplikacije faktorske analize smo merili s KMO testom in Bartlettovim 

testom sferičnosti (Tabela 76). 
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Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja 0,851 

Bartlettov test sferičnosti 
Approx. Chi-Square 1585,288 
Df 66 
Sig. 0 

 
Tabela 76: KMO in Bartlettov test. 

 
V Tabeli 77 so prikazane vrednosti komunalitet za posamezno spremenljivko. 

Spremenljivka, ki meri uporabo pomirjeval, ima nizko komunaliteto. 

 

 Komunalitete  Začetna 
vrednost Ekstrakcija  

Uporaba cigaret 1 0,515 
Uporaba alkoholnih pijač 1 0,600 
Se napije vsaj 1-krat na teden 1 0,566 
Uporaba marihuane  1 0,583 
Uporaba gobic 1 0,557 
Uporaba LSD 1 0,680 
Uporaba amfetaminov 1 0,667 
Uporaba pomirjeval 1 0,375 
Uporaba kokainaa 1 0,629 
Uporaba ekstazija 1 0,749 
Uporaba heroina 1 0,762 
Vdihava hlape snovi 1 0,586 

 
Tabela 77: Komunalitete in pripadajoče spremenljivke uporabe drog med prijatelji. 

 

Zadržali smo dve glavni komponenti, ki skupaj pojasnjujeta 60,5 % variance 

sistema (Tabela 78).  

 

Komponente 
(faktor) 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti ekstrahiranih 
faktorjev Rotirane lastne vrednosti 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

1 5,463 45,523 45,523 5,463 45,523 45,523 4,86 40,503 40,503 
2 1,806 15,046 60,569 1,806 15,046 60,569 2,408 20,066 60,569 
3 0,951 7,927 68,496       
4 0,744 6,196 74,692       
5 0,621 5,179 79,871       
6 0,604 5,031 84,902       
7 0,501 4,173 89,075       
8 0,469 3,91 92,984       
9 0,336 2,796 95,781       
10 0,203 1,693 97,473       
11 0,159 1,329 98,802       
12 0,144 1,198 100       

 
Tabela 78: Pojasnjena skupna varianca sistema (uporabili smo metodo ekstrakcije po principu analize komponent).  
 

V rotirani matriki komponent (Tabela 79) se kaže povezanost spremenljivk s 
faktorji.  
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 Rotirana faktorska matrika 
Faktorji  

1 2 
Heroin 0,870 0,071 
Ekstazi 0,835 0,225 
Amfetamini 0,811 0,097 
LSD 0,789 0,241 
Kokain 0,775 0,171 
Vdihavanje hlapov 0,754 0,135 
Gobice 0,642 0,381 
Pomirjevala 0,609 -0,064 
Alkohol -0,008 0,775 
Se napije vsaj 1-krat na teden 0,223 0,718 
Cigareti 0,008 0,717 
Marihuana 0,354 0,677 

 
Tabela 79: Rotirana faktorska matrika spremenljivk sistema uporabe drog pri prijateljih. 

 

Faktor 1 ima lastno vrednost 5,463 in pojasnjuje 45,5 % variance sistema. 

Najvišje povezave ima faktor s spremenljivkami, ki se nanašajo na uporabo 

prepovedanih drog pri prijateljih. Faktor poimenujemo uporaba prepovedanih 
drog pri prijateljih. 

 

Faktor 2 ima lastno vrednost 1,799 in pojasnjuje 11,2 % variance sistema. 

Najvišje povezave ima faktor s spremenljivkami, ki se nanašajo na uporabo 

dovoljenih drog in marihuane pri prijateljih. Faktor poimenujemo uporaba 
dovoljenih drog in marihuane pri prijateljih. 
 
Med skupinama oseb z motnjami v strjevanju krvi in živčno-mišičnimi obolenji 

smo ugotavljali razlike v uporabi drog pri prijateljih. S pomočjo M-W testa smo 

ugotovili statistično pomembnost razlik (uporaba nedovoljenih drog pri prijateljih: 

p=0,132; uporaba dovoljenih drog in marihuane pri prijateljih: p=0,082). V 

skupini oseb z živčno-mišičnimi obolenji je uporaba drog pri prijateljih v 

povprečju pogostejša kot v skupini oseb z motnjami v strjevanju krvi. 

 
Zaključki 
 

Odnos do dovoljenih in prepovedanih drog smo preverjali s pomočjo faktorske 

analize stališč o obsojanju uporabe drog, tvegani uporabi drog, dostopnosti do 

drog in oceni uporabe drog pri prijateljih. Ugotavljamo, da na odnos do drog 

vpliva vrsta droge in družbena sprejemljivost. Odnos do drog se v 

reprezentativnem vzorcu razlikuje glede na dovoljene in prepovedane droge. S 
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pomočjo faktorske analize smo dobili naslednje faktorje: obsojanje uporabe 

prepovedanih drog in obsojanje uporabe dovoljenih drog; ocena tveganega 

eksperimentiranja s prepovedanimi drogami in redna uporaba marihuane, 

ocena tvegane redne uporabe prepovedanih drog in škodljive uporabe alkohola, 

ocena tvegane uporabe dovoljenih drog; stališče dostopnosti prepovedanih 

drog in stališče dostopnosti dovoljenih drog; uporaba prepovedanih drog pri 

prijateljih in uporaba dovoljenih drog ter marihuane pri prijateljih. Zanimiv je 

faktor, ki je bil nasičen s spremenljivkami, ki so se nanašale na 

eksperimentiranje s prepovedanimi drogami in redno uporabo marihuane. 

Sklepamo lahko, da imajo vprašane osebe bolj toleranten odnos do redne 

uporabe marihuane kot do uporabe drugih prepovedanih drog.  

 

Razlike med skupinama v odnosu do uporabe drog se niso izkazale, razen pri 

oceni uporabe drog pri prijateljih. Osebe z živčno-mišičnimi obolenji so 

poročale, da je v povprečju pogostejša uporaba drog pri prijateljih kot pri skupini 

z motnjami v strjevanju krvi.  

 

Glede na pogostost pojava uporabe protibolečinskih zdravil brez recepta, 

pomirjeval brez recepta in pomirjeval z receptom v vzorcu smo sklepali, da se 

bodo spremenljivke nanašale na latentni faktor uporabe dovoljenih drog. 

Izkazalo se je, da v raziskovalnem vzorcu uporabo zdravil, ki vplivajo na 

obvladovanje bolečine in na duševnost, uvrščajo med prepovedane droge. 

 

4.1.2.2  Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja 
 

Glede na teoretična izhodišča smo dejavnike tveganja in varovalne dejavnike 

razdelili na osebne dejavnike, družinske dejavnike, skupnostne dejavnike, 

šolske/službene dejavnike in dejavnike prostega časa. 

Lestvice stališč smo izbrali iz vprašalnika lestvic varovalnih dejavnikov in 

dejavnikov tveganja raziskave Student Survery of risk and protective factors 

and prevalence of alcohol, tobacco and other drug use (Greene in Rachal, 

2001) in ESPAD vprašalnika (Stergar, 1999) ter Lestvice samospoštovanja-2 
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(Lamovec, 1994). Za potrebe raziskave varovalnih dejavnikov in dejavnikov 

tveganja je le-te uporabil tudi Sande (2003), izpustil je le lestvico 

samospoštovanja.  

Osebni dejavniki  

Za ugotavljanje osebnih dejavnikov uporabe drog smo uporabili lestvico 

impulzivnosti, lestvico nesprejemanja norm in lestvico samospoštovanja. 

Za identificiranje latentnih faktorjev smo uporabili Hotellingovo metodo glavnih 

komponent.  

 

V Tabeli 80 (Priloga 10) je predstavljena osnovna korelacijska matrika, kjer 

vidimo, da so vsi korelacijski koeficienti razmeroma nizki. Srednjo povezanost 

najdemo med spremenljivkama: vedno moram takoj vse dobiti in ko nekaj 

hočem, moram to takoj dobiti. Kljub nizki povezanosti med spremenljivkama 

osebne uporabe drog smo sistem spremenljivk testirali, če zadostuje ustreznosti 

aplikacije faktorske analize.  

 

Sistem spremenljivk po obeh parametrih zadostuje pogojem za uporabo 

faktorske analize (Tabela 81). 

 
Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja 0,744 

Bartlettov test sferičnosti 
Approx. Chi-Square 1866,303 
df 465 
Sig. 0 

Tabela 81: KMO in Bartlettov test. 

V Tabeli 82 so prikazane vrednosti komunalitet za posamezne spremenljivke, ki 

predstavljajo delež njihovih varianc. Komunalitete posameznih spremenljivk so 

razmeroma visoke, razen v petih spremenljivkah, ki ne dosegajo  vrednosti 0,5. 

 

 Komunalitete  Začetna 
vrednost Ekstrakcija  

Vedno moram takoj vse dobiti 1 0,760 
Pomembno je, da pomisliš, preden nekaj storiš 1 0,425 
Ko nekaj hočem, moram to dobiti takoj 1 0,705 
Raje menjavam aktivnosti, kot da bi se držal samo ene 1 0,718 
Stvari naredim brez premisleka o tem, kaj se bo zgodilo kasneje 1 0,552 
Rad preizkušam, do kod jo še lahko odnesem brez posledic 1 0,652 
Pravil, ki mi niso všeč, ne upoštevam 1 0,584 
Naredim obratno od tega, kar mi ljudje rečejo, samo da jih razjezim 1 0,515 
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V redu je, če pretepeš nekoga, ki je prvi začel 1 0,482 
Pomembno je, da si iskren do svojih staršev/družine 1 0,590 
V redu je, če vzameš tujo lastnino, če te le ne dobijo 1 0,555 
Včasih je v redu, če v šoli/službi goljufaš 1 0,580 
V družbi nisem nikdar povsem sproščen 1 0,563 
Le redko zardim 1 0,604 
Na splošno sem prepričan o svojih sposobnostih 1 0,635 
V družbi vrstnikov se počutim enakovrednega 1 0,612 
Rad bi spremenil mnoge stvari na sebi, če bi jih mogel 1 0,581 
Mislim, da nisem pretirano občutljiv na neodobravanje drugih 1 0,477 
Mnogo ljudi me ne mara 1 0,520 
Če me kdo pohvali, ne poskušam zanikati njegovih trditev 1 0,633 
Neprijetno mi je, kadar spoznavam nove ljudi 1 0,403 
Svoja čustva običajno skrivam, vendar mi to vedno ne uspe 1 0,483 
Večinoma sem zadovoljen 1 0,578 
Kadar mi nekaj posebno uspe, pripišem zasluge za to sebi 1 0,573 
Zaupam v svoje seksualne sposobnosti 1 0,587 
Sem vsaj toliko privlačen kot večina ljudi 1 0,692 
Pogosto me skrbi, če imajo drugi ljudje zares radi mojo družbo 1 0,658 
Skrbi me, ali me pri delu drugi ocenjujejo kot uspešnega/neuspešnega 1 0,669 
Zlahka postanem depresiven 1 0,648 
Včasih me je sram lastnega telesnega videza 1 0,540 
Zdi se mi, da svoje delo kar v redu opravljam 1 0,508 

Tabela 82: Spremenljivke osebnih dejavnikov uporabe drog in pripadajoče komunalitete.  

Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju smo zadržali devet glavnih komponent, ki 

skupaj pojasnjujejo 58,3 % variance (Tabela 83).  

 

Komponente 
(faktor) 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti ekstrah. 
faktorjev Rotirane lastne vrednosti 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

1 4,858 15,671 15,671 4,858 15,671 15,671 4,137 13,344 13,344 
2 3,234 10,432 26,103 3,234 10,432 26,103 2,168 6,992 20,337 
3 2,258 7,283 33,386 2,258 7,283 33,386 2,148 6,93 27,267 
4 1,499 4,836 38,222 1,499 4,836 38,222 2,138 6,898 34,164 
5 1,406 4,535 42,757 1,406 4,535 42,757 1,781 5,744 39,908 
6 1,339 4,319 47,077 1,339 4,319 47,077 1,686 5,438 45,346 
7 1,273 4,107 51,184 1,273 4,107 51,184 1,358 4,381 49,727 
8 1,148 3,705 54,889 1,148 3,705 54,889 1,357 4,377 54,104 
9 1,066 3,438 58,327 1,066 3,438 58,327 1,309 4,222 58,327 
10 0,973 3,139 61,465        
11 0,928 2,994 64,46        
12 0,902 2,908 67,368        
13 0,891 2,875 70,243        
14 0,842 2,716 72,959        
15 0,79 2,548 75,508        
16 0,752 2,424 77,932        
17 0,687 2,217 80,149        
18 0,675 2,177 82,326        
19 0,61 1,969 84,295        
20 0,573 1,848 86,143        
21 0,521 1,68 87,823        
22 0,502 1,62 89,443        
23 0,48 1,55 90,993        
24 0,465 1,499 92,492        
25 0,415 1,338 93,83        
26 0,397 1,279 95,109        
27 0,37 1,194 96,303        
28 0,335 1,081 97,383        
29 0,3 0,967 98,35        
30 0,269 0,868 99,218        
31 0,242 0,782 100        

Tabela 83: Pojasnjena skupna varianca sistema (uporabili smo metodo ekstrakcije po principu analize komponent).  
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Tabela 84 prikazuje rotirano matriko komponent. 

 

 Rotirana matrika sistema 
Faktorji  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Sem vsaj toliko privlačen kot 
večina ljudi 0,785 0,051 0,007 0,027 -0,057 0,258 -0,043 0,025 -0,01 
Na splošno sem prepričan o 
svojih sposobnostih 0,725 0,068 -0,001 -0,025 0,228 -0,204 0,082 0,027 -0,051 
Zaupam v svoje seksualne 
sposobnosti 0,699 0,058 -0,007 0,069 -0,013 0,211 -0,16 0,117 -0,078 
Večinoma sem zadovoljen 
 0,698 0,04 -0,053 0,125 -0,071 -0,13 0,112 0,157 -0,11 
V družbi vrstnikov se počutim 
enakovrednega 0,693 -0,086 0,142 0,128 0,142 -0,145 0,137 0,141 -0,089 
Zdi se mi, da svoje delo kar v 
redu opravljam 0,689 0,063 0,026 0,024 0,057 0,019 -0,006 -0,09 0,126 
Kadar mi nekaj uspe, pripišem 
zasluge sebi 0,675 -0,011 0,044 0,031 -0,02 -0,135 -0,213 -0,156 -0,16 
Rad preizkušam, če lahko 
odnesem brez posledic 0,041 0,727 0,201 0,08 0,111 0,067 0,041 0,215 -0,099 
Pravil, ki mi niso všeč, ne 
upoštevam 0,104 0,727 0,128 -0,056 -0,085 -0,019 -0,103 -0,063 0,06 
Včasih je v redu, če goljufaš 
 -0,085 0,580 0,017 0,138 0,179 -0,046 -0,1 -0,391 -0,14 
V redu je, če pretepeš nekoga, ki 
je prvi začel 0,01 0,520 0,05 -0,042 -0,102 0,311 0,149 0,259 0,106 
 
Vedno moram takoj vse dobiti -0,054 0,063 0,853 0,019 -0,077 0,016 -0,051 -0,129 -0,026 
Ko nekaj hočem, moram to dobiti 
takoj 0,034 0,084 0,814 0,017 0,041 0,119 -0,054 0,095 -0,074 
 
Stvari naredim brez premisleka 0,116 0,288 0,642 0,124 0,053 -0,006 0,093 0,093 0,089 
 
Rad bi spremenil stvari na sebi 0,156 -0,05 0,071 0,690 0,115 0,166 -0,155 0,088 0,023 
Če me kdo pohvali, ne poskušam 
zanikati 0,473 0,001 0,064 -0,570 0,146 0,194 -0,096 -0,017 0,109 
Včasih me je sram lastnega 
telesnega videza 0,261 0,05 0,035 0,540 0,22 0,164 -0,055 -0,176 0,26 
Zlahka postanem depresiven 
 0,191 0,289 0,134 0,481 0,318 -0,127 0,339 -0,21 0,04 
Neprijetno mi je, kadar 
spoznavam nove ljudi 0,041 -0,004 0,111 0,434 0,162 0,351 0,011 0,221 -0,041 
Skrbi me, ali me pri delu drugi 
ocenjujejo 0,016 -0,021 -0,061 0,327 0,733 0,023 -0,039 0,086 0,104 
Skrbi me, ali imajo drugi ljudje 
radi mojo družbo 0,115 0,069 0,097 0,101 0,701 0,33 0,095 0,003 0,102 
Mnogo ljudi me ne mara 
 0,05 -0,006 0,123 -0,011 0,17 0,662 0,17 -0,04 -0,071 
Svoja čustva skrivam 
 -0,109 0,189 -0,038 0,312 0,051 0,563 -0,039 -0,127 0,01 
Nisem pretirano občutljiv na 
neodobravanje drugih 0,263 -0,019 -0,022 -0,157 0,276 -0,389 -0,007 0,138 -0,368 
Pomembno je, da si iskren 
 -0,128 -0,087 -0,134 -0,221 0,068 0,056 0,698 -0,001 -0,064 
Le redko zardim 
 0,076 0,038 -0,129 -0,213 0,401 -0,175 -0,542 0,014 -0,223 
V družbi nisem nikdar povsem 
sproščen 0,232 0,16 0,089 0,438 0,172 0,114 0,462 0,065 -0,152 
V redu je, če vzameš tujo 
lastnino 0,063 0,018 -0,042 0,022 0,059 -0,17 -0,022 0,718 -0,02 
Naredim obratno, kar mi ljudje 
rečejo, samo da jih razjezim 0,038 0,362 0,305 0,106 0,072 0,158 0,001 0,494 -0,065 
Raje menjavam aktivnosti 
 -0,052 0,088 0,069 -0,032 0,255 -0,099 0 0,079 0,788 
Pomembno je, da pomisliš, 
preden nekaj storiš -0,185 -0,288 -0,22 0,055 -0,091 0,035 -0,026 -0,121 0,482 

 
Tabela 84: Rotirana matrika komponente strukture. 
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Faktor 1 ima lastno vrednost 4,858 in pojasnjuje 15,6 % variance sistema. 

Faktor je nasičen s spremenljivkami, ki se nanašajo na samospoštovanje in 

sprejemanje sebe, zato ga poimenujemo visok občutek lastne vrednosti. 

Faktor 2 ima lastno vrednost 3,234 in pojasnjuje 10,4 % variance sistema. 

Faktor ima najvišje povezave s spremenljivkami, ki se nanašajo na 

nesprejemanje norm, zato ga poimenujemo uporništvo. 

Faktor 3 ima lastno vrednost 2,528 in pojasnjuje 7,2 % variance sistema. Faktor 

je nasičen s spremenljivkami, ki se nanašajo na impulzivnost, neučakanost in 

nepremišljenost dejanj, zato ga poimenujemo impulzivnost. 

Faktor 4 ima lastno vrednost 1,499 in pojasnjuje 4,8 % variance sistema. Faktor 

ima najvišje povezave s spremenljivkami, ki se nanašajo na odnos do sebe 

(zlahka postane zaskrbljen in depresiven, sramuje se samega sebe in bi želel 

spremeniti mnogo stvari pri sebi, ni prepričan o svojih sposobnostih, neprijetno 

mu je v družbi), poimenujemo ga nezadovoljstvo z lastnim telesom. 

Faktor 5 ima lastno vrednost 1,406 in pojasnjuje 4,5 % variance sistema. Faktor 

je nasičen s spremenljivkama, ki ju lahko povežemo z vključevanjem v družbo 

in z občutkom sprejetosti v družbi (skrbi ga, če je v družbi zaželen, boji se kritike 

in ocenjevanja drugih), poimenujemo ga skrb zaradi ocene drugih o sebi. 

Faktor 6 ima lastno vrednost 1,339 in pojasnjuje 4,319 % variance sistema. 

Faktor ima najvišjo povezanost s spremenljivkami, ki označujejo občutek 

vrednosti v družbi (skrbi ga, kako ga drugi vidijo, meni, da ga drugi ne marajo, 

težko izraža svoja stališča in čustva ter je občutljiv na odobravanje in 

neodobravanje drugih), poimenujemo ga občutek vrednosti v družbi. 

Faktor 7 ima lastno vrednost 1,273 in pojasnjuje 4 % variance sistema. Faktor 

je nasičen s spremenljivkama, ki se nanašata na pomembnost biti iskren do 

svojih staršev/družine, tudi če se zato razjezijo in kaznujejo ali zgodijo posledice 

ter pogosta neprijetnost v družbi, poimenujemo ga iskrenost. 

Faktor 8 ima lastno vrednost 1,148 in pojasnjuje 3,7 % variance sistema. Faktor 

ima največjo povezanost s spremenljivkami, ki se nanašajo na nesproščenost v 
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družbi; prisvajanje tuje lastnine, če te ne dobijo; neupoštevanje socialnih norm, 

da bi drugim naredil škodo (posameznik ima težave pri aktivnem vključevanju v 

družbo, zato izbere vedenja nesprejemanja socialnih norm), faktor 

poimenujemo nesprejemanje norm. 

Faktor 9 ima lastno vrednost 1,066 in pojasnjuje 3,4 % variance sistema. Faktor 

je nasičen s spremenljivkama, ki se nanašata na pogosto menjavanje aktivnosti 

in občutek pomembnosti, da pomisliš, preden nekaj storiš. Spremenljivki sta 

sicer nasprotujoči, vendar lahko ob vsebinskem pregledu rečemo, da izražata 

konstruktivno razmišljanje ob menjavi aktivnosti. Ob impulzivnosti se človek 

nauči korakov aktivnosti. Faktor je težko enoznačno poimenovati, saj gre za 

strategije obvladovanja impulzivnosti ob menjavi aktivnosti.  

Družinski dejavniki 

Družinske dejavnike uporabe drog smo preverjali z vprašanji o funkcioniranju 

družine, o odobravanju in neodobravanju uporabe drog v družini, o težavah, 

povezanih s škodljivo uporabo drog v družini, o počutju v družini, o možnostih 

sodelovanja pri aktivnostih v družini ter o trudu in občutku uspešnosti v družini. 

Za identificiranje latentnih faktorjev smo uporabili faktorsko analizo in 

Hotellingovo metodo glavnih komponent.  

V Tabeli 85 (Priloga 11)  je predstavljena osnovna korelacijska matrika, kjer so 

vsi korelacijski koeficienti statistično pomembni (signifikatnost p=0,00). Iz 

korelacijske tabele razberemo razmeroma visoke povezave med 

spremenljivkami. Srednje povezave med koreliranimi spremenljivkami so 

žaljenje in kričanje eden na drugega; prepiri okrog iste stvari; starši me 

odkrijejo, če pijem alkohol; težave z alkoholom ima mati; v družini se prepiramo. 

Vse korelacije med spremenljivkami so pozitivne. 

Sistem spremenljivk po KMO testu in Bartlettovem testu sferičnosti zadostuje 

pogojem za uporabo faktorske analize (Tabela 86). 
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Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja 0,789 

Bartlettov test sferičnosti 
Approx. Chi-Square 2268,097 
Df 561 
Sig. 0 

Tabela 86: KMO in Bartlettov test. 

V Tabeli 87 so prikazane vrednosti komunalitet za posamezno spremenljivko. 

Vse ekstrakhirane komunalitete so večje od 0,3. Komunalitete so razmeroma 

visoke. 

 Komunalitete Začetna 
vrednost Ekstrakcija 

Žaljenje in kričanje v družini 1 0,440 
Starši vedo, kje in s kom sem (ko me ni doma) 1 0,399 
Vedno znova se prepiramo okoli ene in iste stvari 1 0,646 
Sporočam o zamudah 1 0,602 
Starši odkrijejo uporabo alkohola 1 0,418 
Jasna pravila glede uporabe drog in alkohola 1 0,586 
Starši opazijo dobra dela in to pokažejo 1 0,710 
Starši so ponosni name ob dejanjih 1 0,444 
Svoja čustva, misli delim z očetom 1 0,404 
Rad preživljam čas z mamo 1 0,583 
Rad preživljam čas z očetom 1 0,759 
Ob težavah se lahko obrnem na mamo in očeta 1 0,563 
Z očetom sva si blizu 1 0,673 
S starši počnem zabavne stvari 1 0,637 
Mati ima težave z alkoholom ali drogami 1 0,620 
V družini se prepiramo 1 0,636 
Starši vedo, če se ne vrnem pravočasno 1 0,567 
Pravila v družini so jasna 1 0,725 
Sodelujem pri večini družinskih odločitev 1 0,536 
Obsojanje uporabe alkohola v družini 1 0,486 
Obsojanje uporabe tobaka v družini 1 0,514 
Obsojanje uporabe marihuane v družini 1 0,656 
Obsojanje kraje v vrednosti 20 EUR 1 0,643 
Obsojanje pisanja grafitov 1 0,670 
Obsojanje pretepov 1 0,702 
Počutje doma 1 0,398 
Trud za uspeh doma 1 0,408 
Ocena uspešnosti doma 1 0,369 
Pestro samostojno odločanje o aktivnostih 1 0,644 
Dodatne aktivnosti in zadolžitve 1 0,546 
Doma opazijo dobra dela 1 0,788 
Možnost sodelovanja pri odločitvah in pravilih 1 0,799 
Občutek varnosti 1 0,548 
Sodelovanje v diskusijah, pogovorih 1 0,791 

 
Tabela 87: Komunalitete in pripadajoče spremenljivke dejavnikov uporabe drog. 

 

Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju smo zadržali dve glavni komponenti, ki skupaj 

pojasnjujeta 58,3 % variance sistema (Tabela 88).  
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Komponente 
(faktor) 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti ekstrahiranih 
faktorjev Rotirane lastne vrednosti 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

1 9,09 26,736 26,736 9,09 26,736 26,736 5,718 16,818 16,818 
2 4,045 11,897 38,633 4,045 11,897 38,633 5,126 15,076 31,895 
3 2,812 8,271 46,904 2,812 8,271 46,904 3,357 9,874 41,769 
4 2,334 6,864 53,768 2,334 6,864 53,768 3,284 9,658 51,426 
5 1,631 4,797 58,565 1,631 4,797 58,565 2,427 7,139 58,565 
6 1,431 4,209 62,773             
7 1,261 3,709 66,482             
8 1,032 3,034 69,516             
9 0,976 2,869 72,386             
10 0,818 2,405 74,791             
11 0,748 2,199 76,99             
12 0,679 1,998 78,988             
13 0,621 1,825 80,813             
14 0,596 1,753 82,566             
15 0,571 1,679 84,245             
16 0,547 1,608 85,853             
17 0,498 1,464 87,317             
18 0,458 1,348 88,664             
19 0,45 1,324 89,989             
20 0,397 1,166 91,155             
21 0,378 1,113 92,268             
22 0,364 1,071 93,338             
23 0,35 1,028 94,366             
24 0,308 0,906 95,272             
25 0,249 0,731 96,003             
26 0,236 0,694 96,697             
27 0,216 0,634 97,331             
28 0,208 0,611 97,942             
29 0,169 0,497 98,439             
30 0,143 0,421 98,86             
31 0,123 0,363 99,223             
32 0,101 0,298 99,52             
33 0,089 0,263 99,783             
34 0,074 0,217 100             

 
Tabela 88: Pojasnjena skupna varianca sistema (uporabili smo metodo ekstrakcije po principu analize komponent).  
 

V Tabeli 89 je predstavljena rotirana matrika komponent.   

 

 Rotirana matrika 
Faktorji  

1 2 3 4 5 
Rad preživljam čas z mamo 0,844 0,047 0,198 -0,059 0,035 
Z očetom sva si blizu 0,81 0,095 0,039 0,023 -0,072 
V družini počnemo zabavne stvari 0,71 0,226 -0,024 0,206 -0,198 
Pravila v družini so jasna 0,674 0,143 0,199 0,458 0,012 
Ob težavah se lahko obrnem na mamo/očeta 0,667 0,276 0,006 0,086 -0,184 
Sodelujem pri družinskih odločitvah 0,639 0,171 0,124 0,281 -0,069 
Delim čustva in misli z očetom 0,603 0,1 0,059 0,156 0,057 
Starši vedo, s kom in kje sem 0,533 0,115 0,193 0,248 0,052 
Sodelujem v aktivnostih in diskusiji 0,18 0,860 0,017 0,111 0,084 
Sodelujem pri odločitvah, pravilih in dejavnostih 0,276 0,837 0,008 0,081 0,124 
Opazijo dobra dela in to povejo 0,251 0,828 -0,007 0,198 0,025 
Pestrost samostojnega odločanja o aktivnostih 0,016 0,786 0,137 -0,029 -0,083 
Dodatne zadolžitve in aktivnost 0,05 0,700 0,21 -0,023 0,095 
Občutek varnosti doma 0,202 0,698 0,098 0,03 0,097 
Ocena uspešnosti doma 0,099 0,562 0,036 -0,056 -0,2 
Trud za uspeh doma 0,025 0,525 0,043 -0,04 -0,359 
Počutje doma 0,103 0,521 0,137 -0,183 -0,253 
Obsojanje pretepov v družini 0,234 0,129 0,79 0,074 -0,035 
Obsojanje kajenja marihuane 0,066 0,114 0,765 0,209 -0,096 
Obsojanje pisanja grafitov 0,234 0,199 0,758 0,012 0,041 
Obsojanje kraje v vrednosti 20 EUR 0,179 0,289 0,698 0,167 0,114 
Obsojanje uporabe alkohola in drog -0,121 -0,035 0,535 0,425 -0,062 
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Obsojane uporabe tobaka 0,032 -0,127 0,502 0,485 -0,098 
Jasna pravila v zvezi z uporabo drog 0,259 0,134 0,208 0,674 -0,06 
Sporočanje o zamudah 0,235 -0,029 0,287 0,667 0,138 
Opazijo dobra dela 0,521 0,028 -0,023 0,658 -0,068 
Starši odkrijejo pitje alkohola 0,174 -0,17 0,095 0,548 0,223 
Starši vedo, če se ne vrnem pravočasno 0,491 0,075 0,189 0,495 0,199 
Starši so ponosni name ob dejanjih 0,451 0,1 0,092 0,461 -0,101 
Prepiri v družini -0,186 0,032 0,158 0,051 0,757 
Prepiri vedno znova zaradi iste stvari -0,012 0,069 -0,278 0,139 0,737 
Žaljenje in kričanje -0,123 -0,052 -0,047 0,034 0,647 
Mati ima težave z alkoholom ali drogami 0,153 -0,278 0,163 -0,385 0,587 

 
Tabela 89: Rotirana faktorska matrika spremenljivk, ki se nanašajo na družinske dejavnike. 

 

Faktor 1 ima lastno vrednost 9,09 in pojasnjuje 26,7 % variance sistema. 

Najvišje povezave ima faktor s spremenljivkami, ki se nanašajo na odnos s člani 

družine (družina z jasnimi mejami in pravili, z ustreznim odnosom in podporo 

družinskim članom, člani družine vedo, kaj se dogaja z vsakim posameznikom v 

družini, z odprto komunikacijo med staršema in posameznimi člani, s skupnim 

preživljanjem prostega časa). Faktor je težko enoznačno poimenovati, saj 

vključuje tri področja, in sicer nadzor v družini, odnose s starši in možnosti 

sodelovanja v družinskih aktivnostih. Najbližje bi ga lahko poimenovali zaupljiv 
odnos s starši in sodelovanje v družinskih aktivnostih.  
 

Faktor 2 ima lastno vrednost 4,045 in pojasnjuje 11,8 % skupne variance 

sistema. Faktor je nasičen s spremenljivkami, ki se nanašajo na dobro počutje v 

družini; trud za uspeh; oceno uspešnosti v družini; možnosti samostojnega 

odločanja o aktivnostih; dodatne zadolžitve; potrditve za trud in delo; možnost 

sodelovanja pri odločitvah, pravilih in dejavnostih; možnost sodelovanja in 

diskusije; občutek varnosti. Faktor poimenujemo občutek varnosti in aktivno 
sodelovanje v družinskih aktivnostih. 
 
Faktor 3 ima lastno vrednost 2,812 in pojasnjuje 8,3 % variance sistema. Faktor 

ima najvišje povezave s spremenljivkami, ki se nanašajo na odnos do 

prestopanja socialnih norm in nenaklonjenost do uporabe drog. Faktor 

poimenujemo obsojanje odklonskega vedenja in uporabe drog. 
 

Faktor 4 ima lastno vrednost 2,334 in pojasnjuje 6,8 % variance sistema. Faktor 

ima najvišje povezave s spremenljivkami, ki se nanašajo na vedenje (nadzor), 
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kaj se s člani družine dogaja in jasna pravila v zvezi z dogovori, zato faktor 

poimenujemo upoštevanje pravil in dogovorov v družini. 
Faktor 5 ima lastno vrednost 1,631 in pojasnjuje 4,7 % skupne variance 

sistema. Faktor je nasičen s spremenljivkami, ki se nanašajo na nefunkcionalno 

družino z veliko prepiri, konflikti in težavami z drogami, zato faktor imenujemo 

konflikti in uporaba drog v družini. 
 
V raziskavi o pomenu varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja pri 

pojasnjevanju raznih vzorcev uporabe drog med mladimi je Sande (2003) z 

metodo analize varianc dobil več faktorjev družinskih dejavnikov uporabe drog, 

in sicer dober odnos z očetom, možnosti za sodelovanje v družinskih 

aktivnostih, nagrade za sodelovanje v družinskih aktivnostih, nenaklonjenost 

staršev do antisocialnega vedenja, nenaklonjenost staršev do uporabe drog, 

dobra družinska disciplina, prisotnost konfliktov v družini in nadzor v družini. 

Spremenljivke so se v faktorjih porazdeljevale nekoliko drugače kot v pričujoči 

raziskavi. Menimo, da so razlike nastale zaradi različnih starostih skupin, zajetih 

v pričujoči raziskavi in družinskih slogih (član s posebnimi potrebami v družini).  

 
Uporaba drog v družini 
 
Iz raziskav, opisanih v teoretičnih izhodiščih, vemo, da je škodljiva uporaba in 

odvisnost od drog povezana z odvisnostjo od drog v družini (Rus Makovec idr., 

2010), kar predstavlja dejavnik tveganja. Uporabo alkohola v družini smo 

preverjali z vprašanjem o problemih, povezanih z uporabo drog ali alkohola.  

 

Iz Tabele 90 razberemo, kateri družinski člani imajo težave, povezane z 

uporabo drog. V obeh skupinah so vprašane osebe podajale približno enake 

odgovore. V obeh skupinah so vprašane osebe poročale o težavah zaradi 

uporabe alkohola ali drugih drog pri očetu (12 %). Razlike v težavah, povezanih 

z uporabo drog, med skupinama niso statistično pomembne.  
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Težave, povezane z drogami v družini Motnje v strjevanju krvi Živčno-mišična obolenja 
f % f % 

Nihče 50 66,7 100 62,9 
Oče 9 12,0 19 11,9 
Mati 0 0,0 1 0,6 
Dedek, babica 5 6,7 10 6,3 
Stric, teta 3 4,0 15 9,4 
Otroci (brat, sestra) 5 6,7 2 1,3 
Oče, stric-teta, otroci-brat-sestra 0 0,0 3 1,9 
Oče, mati 1 1,3 2 1,3 
Oče, dedek-babica 0 0,0 1 0,6 
Oče, dedek-babica, stric-teta 0 0,0 1 0,6 
Oče,dedek-babica, otroci-brat-sestra 0 0,0 1 0,6 
Oče, otroci-brat-sestra 1 1,3 2 1,3 
Oče, mož 0 0,0 1 0,6 
Dedek-babica, stric-teta 0 0,0 1 0,6 
Oče, mati, dedek-babica, stric-teta 1 1,3 0 0,0 

 
Tabela 90: Težave, povezane z drogami v družini (f pomeni število, % pomeni odstotki). 

 

Dejavniki skupnosti 

Dejavnike skupnosti smo preverjali z vprašanji o dogodkih v soseski v zvezi s 

preprodajo prepovedanih drog, pretepi, pisanjem grafitov, krajo in vlomi ter 

vprašanji o stališčih o vključenosti v sosesko. 

Notranjo strukturo lestvice smo preverjali s faktorsko analizo. V Tabeli 91 

(Priloga 12) je predstavljena osnovna korelacijska matrika, kjer vidimo, da so 

razmeroma nizke povezanosti pri večini spremenljivk. Visoko povezanost 

vidimo pri spremenljivkah, ki se nanašata na pripravljenost pomagati soseski in 

opažena dobra dela v soseski.  

 

Sistem spremenljivk po obeh parametrih zadostuje pogojem za uporabo 

faktorske analize (Tabela 92). 

 
Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja (KMO test) 0,816 

Bartlettov test sferičnosti 
Approx. Chi-Square 1905,739 
Df 171 
Sig. 0 

 
Tabela 92: KMO in Bartlettov test. 

 

V Tabeli 93 so prikazane vrednosti komunalitet za posamezno spremenljivko. 
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 Komunalitete  Začetna 
vrednost Ekstrakcija 

Preprodaja se prepovedana droga 1 0,532 
Dogajajo se pretepi 1 0,531 
Pišejo grafite po zidovih 1 0,523 
Kraje in vlomi 1 0,481 
V moji soseski se počutim varno 1 0,455 
Sodelovanje v soseski 1 0,578 
Zadovoljstvo v soseski 1 0,612 
Ob preselitvi bi pogrešal sosesko 1 0,493 
Spodbude v soseski 1 0,68 
Pomoč v soseski 1 0,698 
Pogovor o pomembnih stvareh 1 0,694 
Opazijo dobra dela 1 0,577 
Obsojajo drogo 1 0,654 
Obsojajo alkohol 1 0,805 
Obsojajo cigarete 1 0,726 
Kraje in vlomi v soseski 1 0,557 
Prisotnih je veliko grafitov po zidovih 1 0,638 
V soseski se veliko pretepajo 1 0,643 
V soseski pogosto preprodajajo drogo 1 0,638 

 
Tabela 93: Vrednosti komunalitet. 

 

Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju in porazdelitvi lastnih vrednosti v diagramu 

(Graf 4, Priloga 12) smo zadržali tri glavne komponente, ki skupaj pojasnjujejo 

60,6 % variance (Tabela 94).  

 

Komponente 
(faktor) 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti ekstrahiranih 
faktorjev Rotirane lastne vrednosti 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

1 6,036 31,767 31,767 6,036 31,767 31,767 4,759 25,048 25,048 
2 3,939 20,732 52,499 3,939 20,732 52,499 4,537 23,879 48,928 
3 1,539 8,103 60,602 1,539 8,103 60,602 2,218 11,674 60,602 
4 1,222 6,433 67,035       
5 0,996 5,243 72,277       
6 0,876 4,61 76,887       
7 0,618 3,254 80,141       
8 0,522 2,748 82,889       
9 0,489 2,574 85,462       
10 0,454 2,387 87,85       
11 0,436 2,293 90,143       
12 0,388 2,044 92,188       
13 0,325 1,711 93,898       
14 0,264 1,387 95,286       
15 0,246 1,294 96,579       
16 0,195 1,029 97,608       
17 0,174 0,914 98,522       
18 0,15 0,789 99,311       
19 0,131 0,689 100             

 
Tabela 94: Pojasnjena skupna varianca sistema (uporabili smo metodo ekstrakcije po principu 
analize komponent). 
 

V rotirani matriki (Tabela 95) so prikazane povezanosti spremenljivk s faktorji.  
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 Rotirana matrika 
Faktorji 

1 2 3 
Pomoč v soseski 0,822 -0,11 0,102 
Spodbude v soseski 0,812 0,057 0,13 
Pogovor o pomembnih stvareh 0,789 -0,098 0,249 
Možnosti sodelovanja v aktivnostih 0,758 0,045 -0,038 
Zadovoljstvo v soseski 0,750 -0,202 0,093 
Opazijo dobra dela 0,714 -0,04 0,255 
Ob preselitvi bi pogrešal sosesko 0,651 -0,245 0,096 
Občutek varnosti v soseski  0,595 -0,296 0,119 
V soseski se veliko pretepajo  -0,050 0,799 0,045 
V soseski pogosto preprodajajo drogo -0,039 0,798 0,018 
V  soseski je prisotno veliko grafitov po zidovih -0,087 0,783 0,129 
Preprodaja prepovedanih drog -0,052 0,720 -0,104 
Pretepi -0,065 0,704 -0,175 
Pisanje grafitov po zidovih -0,189 0,697 -0,025 
V moji soseski je prisotno veliko kraj in vlomov -0,055 0,681 0,299 
Kraje in vlomi (pogostost) -0,182 0,670 0,006 
Obsojanje alkohola 0,24 0,097 0,859 
Obsojanje kajenja cigaret 0,117 0,041 0,843 
Obsojanje droge 0,464 -0,087 0,657 

 
Tabela 95: Rotirana matrika komponentnih struktur. 

Faktor 1 ima lastno vrednost 6,036 in pojasnjuje 31,7 % skupne variance 

sistema. Faktor je nasičen s spremenljivkami, ki se nanašajo na aktivno 

vključevanje v skupnost; podporo v skupnosti in pomoč v skupnosti; zato bomo 

faktor poimenovali povezana skupnost. 

Faktor 2 ima lastno vrednost 3,939 in pojasnjuje 20,7 % variance sistema. 

Faktor ima najvišje povezave s spremenljivkami, ki se nanašajo na dogajanje v 

soseski v zvezi s preprodajo prepovedanih drog; vlomi in krajami; pretepi in 

pisanjem grafitov. Faktor poimenujemo neupoštevanje socialnih in pravnih 
norm v skupnosti. 

Faktor 3 ima lastno vrednost 1,539 in pojasnjuje 8,1 % variance sistema. Faktor 

je nasičen s spremenljivkami, ki se nanašajo na neodobravanje in obsojanje 

uporabe drog, zato faktor poimenujemo nenaklonjen odnos do drog v 
skupnosti. 

Dejavniki šole/službe 

Dejavnike šole/službe smo preverjali z vprašanji o počutju v šoli/službi, o trudu 

za uspeh, o občutku uspešnosti v šoli/službi ter z lestvico stališč o vključenosti 

in delovanju v šoli/službi. 
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Notranjo strukturo lestvice smo preverjali s faktorsko analizo. V Tabeli 96 

(Priloga 13)  je predstavljena osnovna korelacijska matrika, kjer vidimo 

razmeroma šibko povezavo med spremenljivkami. Ustreznost aplikacije 

faktorske analize smo merili s KMO testom in Bartlettovim testom sferičnosti in 

sistem spremenljivk zadostuje pogojem za uporabo faktorske analize (Tabela 

97). 

 
Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja 0,894 

Bartlettov test sferičnosti 
Approx. Chi-Square 746,758 
df 55 
Sig. 0 

 
Tabela 97: KMO in Bartlettov test. 

 

V Tabeli 98 so prikazane vrednosti komunalitet za posamezno spremenljivko, ki 

so razmeroma nizke.  

 

 Komunalitete Začetna 
vrednost Ekstrakcije 

Počutje 1 0,318 
Ocena lastne uspešnosti 1 0,198 
Imam možnost odločanja o aktivnostih in pravilih 1 0,475 
Povabijo me k sodelovanju in dodatnim zadolžitvam 1 0,598 
Opazijo dobro delo 1 0,639 
Imam veliko možnosti za sodelovanje 1 0,517 
Osebno se lahko pogovorim z avtoriteto 1 0,432 
Počutim se varno 1 0,383 
Potrdijo, da sem naredil nekaj dobrega 1 0,612 
Pohvaljen sem za delo 1 0,593 
Sodelujem v diskusijah 1 0,644 

 
Tabela 98: Vrednosti komunalitet s pripadajočimi spremenljivkami. 

 

Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju smo zadržali eno glavno komponento, ki 

skupaj pojasnjuje 49,1 % variance (Tabela 99). 

 

Komponente 
(faktor) 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti ekstrahiranih faktorjev 
Lastne 

vrednosti 
%  

variance 
Komunalitete 

% 
Lastne 

vrednosti %  variance Komunalitete 
% 

1 5,410 49,183 49,183 5,41 49,183 49,183 
2 0,970 8,816 57,999    
3 0,892 8,106 66,105    
4 0,872 7,927 74,032    
5 0,687 6,245 80,277    
6 0,530 4,815 85,091    
7 0,487 4,423 89,514    
8 0,346 3,142 92,656    
9 0,321 2,915 95,571    

10 0,293 2,662 98,233    
11 0,194 1,767 100    

 
Tabela 99: Pojasnjena skupna varianca sistema (uporabili smo metodo ekstrakcije po principu analize komponent). 
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V komponentni matriki (Tabela 100) se kaže povezanost spremenljivk s faktorji. 
 

 Komponentna matrika 
Faktorji  

1 
Sodelujem v diskusijah 0,802 
Opazijo dobro delo 0,800 
Potrdijo, da sem naredil nekaj dobrega 0,782 
Povabijo me k sodelovanju in dodatnim zadolžitvam 0,774 
Pohvalijo me za delo 0,770 
Veliko možnosti imam za sodelovanje 0,719 
Imam možnost odločanja o aktivnostih in pravilih 0,689 
Osebno se lahko pogovorim z avtoriteto 0,657 
Počutim se varno 0,619 
Počutje 0,564 
Ocena lastne uspešnosti 0,445 

 
Tabela 100: Komponentna matrika. 
 

Faktor 1 ima lastno vrednost 5,41 in pojasnjuje 49 % variance sistema. Faktor 

poimenujemo aktivno sodelovanje in zadovoljstvo v šoli/službi. 

Dejavniki prostega časa 

Dejavnike prostega časa smo preverjali z vprašanji o pogostosti opravljanja 

določenih aktivnosti v tednu (športne dejavnosti, umetniško-ustvarjalne 

dejavnosti, taborništvo in planinstvo, branje, ročna dela, hobiji in konjički, 

gledanje televizije, uporaba računalnika). 

Notranjo strukturo lestvice smo preverjali tudi s faktorsko analizo. V Tabeli 101 

(Priloga 14) je predstavljena osnovna korelacijska matrika, kjer vidimo nizke 

povezanosti med spremenljivkami. Ustreznost aplikacije faktorske analize smo 

merili s KMO testom in Bartlettovim testom sferičnosti. Sistem spremenljivk po 

obeh parametrih zadostuje pogojem za uporabo faktorske analize (Tabela102). 

 
Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja 0,619 

Bartlettov test sferičnosti 
Approx. Chi-Square 282,718 
df 21 
Sig. 0 

Tabela 102: KMO in Bartlettov test. 

 

V Tabeli 103 so prikazane vrednosti komunalitet za posamezno spremenljivko.  
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 Komunalitete  Začetna vrednost Ekstrakcija  
Športne dejavnosti 1 0,368 
Umetniško-ustvarjalne dejavnosti  1 0,378 
Taborništvo, planinstvo 1 0,574 
Branje 1 0,493 
Ročna dela 1 0,281 
Hobiji  1 0,566 
TV, računalnik 1 0,665 

Tabela 103: Vrednosti komunalitet in pripadajoče spremenljivke. 

 

Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju smo zadržali dve glavni komponenti, ki skupaj 

pojasnjujeta 74,6 % variance (Tabela 104). 

Komponente 
(faktor) 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti ekstrahiranih 
faktorjev Rotirane lastne vrednosti 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
% 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
% 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
% 

1 1,748 24,977 24,977 1,748 24,977 24,977 1,686 24,087 24,087 
2 1,576 22,52 47,497 1,576 22,52 47,497 1,639 23,41 47,497 
3 0,911 13,015 60,512       
4 0,824 11,766 72,278       
5 0,744 10,634 82,912       
6 0,628 8,977 91,889       
7 0,568 8,111 100       

Tabela 104: Pojasnjena skupna varianca sistema (uporabili smo metodo ekstrakcije po principu analize komponent). 

 

V rotirani matriki komponent (Tabela 105) se kaže povezanost spremenljivk s 

faktorji.  

 

 Rotirana matrika 
Faktor  

1 2 
Taborništvo, planinstvo 0,621 -0,433 
Umetniško-ustvarjalne dejavnosti 0,609 0,084 
Športne dejavnosti 0,581 0,173 
Ročna dela  0,526 -0,068 
TV, računalnik -0,182 0,795 
Knjige  0,142 0,688 
Hobiji  0,512 0,552 

Tabela 105: Rotirana matrika. 

Faktor 1 ima lastno vrednost 1,748 in pojasni 24,9 % variance sistema. Faktor 

je nasičen s spremenljivkami, ki se nanašajo na aktivno preživljanje prostega 

časa (taborništvo, planinstvo, umetniške dejavnosti, ročna dela, športne 

dejavnosti), zato ga poimenujemo aktivno preživljanje prostega časa. 
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Faktor 2 ima lastno vrednost 1,576 in pojasni 22,5 % variance sistema. Faktor 

je nasičen s spremenljivkami, ki se nanašajo na pasivno preživljanje prostega 

časa (gledanje televizorja, uporaba računalnika, branje knjig, revij in časopisov, 

konjički in hobiji), zato ga poimenujemo pasivno preživljanje prostega časa. 
 
Zaključki 
 

Notranjo strukturo dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov uporabe drog 

smo ugotavljali s pomočjo faktorske analize. Značilnosti faktorskega prostora 

smo merili s pomočjo večjega števila posameznih analiz po posameznih 

področjih dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov. Dejavnike tveganja in 

varovalne dejavnike smo, glede na teoretična izhodišča raziskav o 

multidimenzionalih vplivih dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov, razdelili 

v pet področij, in sicer na osebne dejavnike, družinske dejavnike, dejavnike 

skupnosti oziroma soseske, dejavnike šole/službe in dejavnike prostega časa. 

 

S pomočjo faktorske analize smo v reprezentativnem vzorcu dobili spodaj 

naštete varovalne dejavnike in dejavnike tveganja uporabe drog. Če primerjamo 

le-te z raziskavami o varovalnih dejavnikih in dejavnikih tveganja uporabe drog 

v splošni populaciji (Hawkins, Catalano in Miller, 1992; Tomori, Stergar, Pinter, 

Rus Makovec in Stikvič, 1998; United Nations, 2003; Sande, 2005; Stone, 

Becker, Huber in Catalano, 2012) ugotovimo, da so v našem izbranem 

reprezentativnem vzorcu oseb s posebnimi potrebami nekateri dejavniki 

podobni splošni populaciji. Potrdili pa smo tudi specifične dejavnike, ki so lahko 

značilni za izbran raziskovalni vzorec.  

 

Osebni varovalni dejavniki in dejavniki tveganja: 

- visok občutek lastne vrednosti (varovalni dejavnik, ki je primerljiv s 

splošno populacijo), 

- uporništvo,  vedenje nesprejemanja norm (dejavnika tveganja, ki 

sta primerljiva s splošno populacijo), 

- impulzivnost (dejavnik tveganja, ki je primerljiv s splošno 

populacijo), 
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- nezadovoljstvo z lastnim telesom (dejavnik tveganja, lahko gre za 

specifičen dejavnik, značilen za izbrani vzorec populacije oseb s 

posebnimi potrebami), 

- občutek (ne)vrednosti v družbi (dejavnik tveganja, lahko gre za 

specifičen dejavnik, značilen za izbrani vzorec populacije oseb s 

posebnimi potrebami), 

- skrb zaradi ocene drugih o sebi (dejavnik tveganja, lahko gre za 

specifičen dejavnik, značilen za izbrani vzorec populacije oseb s 

posebnimi potrebami) ter 

- pogosta menjava dejavnosti in pomembno je pomisliti, preden 

nekaj narediš (varovalni dejavnik). 

 

Družinski varovalni dejavniki in dejavniki tveganja: 

- zaupljiv odnos s starši in sodelovanje v družinskih aktivnostih 

(varovalna dejavnika, ki sta primerljiva s splošno populacijo), 

- občutek varnosti in aktivno sodelovanje v družinskih aktivnostih 

(varovalna dejavnika, ki sta primerljiva s splošno populacijo), 

- obsojanje odklonskega vedenja in uporabe drog (varovalni 

dejavnik, ki je primerljiv s splošno populacijo), 

- upoštevanje pravil in dogovorov v družini (varovalni dejavnik, ki je 

primerljiv s splošno populacijo) ter 

- konflikti in uporaba drog v družini (dejavnika tveganja, ki sta 

primerljiva s splošno populacijo). 

 

Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja v skupnosti: 

- povezana skupnost (varovalni dejavnik, ki je primerljiv s splošno 

populacijo),  

- neupoštevanje socialnih in pravnih norm v skupnosti (dejavnik 

tveganja, ki je primerljiv s splošno populacijo) ter 

- nenaklonjen odnos do drog v skupnosti (varovalni dejavnik, ki je 

primerljiv s splošno populacijo). 

 

Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja šole/službe: 
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- aktivno sodelovanje in zadovoljstvo v šoli/službi (varovalna 

dejavnika, lahko gre za specifična dejavnika, značilna za izbrani 

vzorec populacije oseb s posebnimi potrebami). 

 

Varovalni dejavnik in dejavnik tveganja prostega časa: 

 - aktivno preživljanje prostega časa in 

      - pasivno preživljanje prostega časa. 

 

V raziskavi nas je zanimalo, kakšna je povezanost osebnih dejavnikov, 
dejavnikov družine, šole/službe in skupnosti z uporabo prepovedanih 
drog, tobaka in alkohola v življenju glede na starostne skupine.  
 

Povezanost smo ugotavljali s pomočjo korelacijske analize. Zanimala nas je 

povezava starosti, dejavnikov uporabe drog in življenjske prevalence uporabe 

drog. Skupine smo razdelili v tri starostna obdobja (do 30 let, 31–55 let ter 56 let 

in več). Najprej smo z metodo glavnih komponent na podlagi spremenljivk 

uporabe različnih drog v življenju oblikovali novo komponentno (faktorsko) 

spremenljivko, ki smo jo poimenovali indeks uporabe drog. Indeks uporabe drog 

je bila osnova za računanje povezanosti dejavnikov uporabe drog s pogostostjo 

uporabe drog v življenju. 

Statistično pomembno povezanost smo potrdili v starostnem obdobju do 30 
let pri spremenljivkah: 

 

(1) Zaupljiv odnos s starši in indeks uporabe drog (r:-0,368; p=0,016) ter 

uporaba vseh prepovedanih drog (r:-0,415; p=0,006). Zaključimo lahko: Bolj 
kot je zaupljiv odnos s starši, manjša je pogostost uporabe drog.  

 

(2) Aktivno sodelovanje v družinskih aktivnostih in indeks uporabe drog (r: 

0,301; p=0,01) ter pogostost kajenja cigaret v življenju (r: 0,078; p=0,012). 

Zaključimo lahko: Bolj kot je oseba s posebnimi potrebami aktivno 
vključena v družinske aktivnosti, manjša je pogostost uporabe drog. 
Manjša je verjetnost uporabe drog v izbranem vzorcu oseb s posebnimi 

potrebami v starostnem obdobju do 30 let, če oseba živi v družini, kjer imajo 

zaupljiv odnos in lahko aktivno sodeluje v družinskih aktivnostih.  
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(3) Aktivno sodelovanje in zadovoljstvo s šolo/službo ter uporaba prepovedanih 

drog v življenju (r:-0,327; p=0,019). Zaključimo lahko: Bolj kot ima 
posameznik možnosti aktivnega sodelovanja v organizaciji in bolj kot je 
zadovoljen z delom v službi/šoli, manjša je pogostost uporabe 
prepovedanih drog v življenju. 
 

V starostnem obdobju 31–55 let smo dobili statistično pomembne korelacije 

med spremenljivkami: 

 

(1) Povezana družina z jasnimi mejami, pravili in dogovori ter uporaba alkohola 

v življenju (r:-0,314; p=0,014). Zaključimo lahko: Bolj kot je družina povezana 
med seboj in ima jasne meje, pravila in pričakovanja, manjša je pogostost 
uporabe alkohola v življenju. 
(2) Konflikti v družini in uporaba alkohola v zadnjem letu (r: 0,274; p=0,034) ter 

v zadnjem mesecu (r: 0,314; p=0,015). Zaključimo lahko: Več kot je prisotnih 
konfliktov v družini, pogostejša je uporaba alkohola v zadnjem letu in 
zadnjem mesecu. 
 

(3) Povezana skupnost in indeks uporabe drog (r:-0,254; p:0,016), uporaba 

alkohola v življenju (r:-0,219; p=0,038). Zaključimo lahko: Večja kot je 
povezanost soseske, manjša je pogostost uporabe drog v življenju. 
 

V starostnem obdobju 56 let in več pa smo dobili statistično pomembno 

povezanost med spremenljivkami: 

 

(1) Odnosi s starši in pogostost kajenja tobaka v zadnjem mesecu (r:-0,745, 

p=0,021). Zaključimo lahko: Boljši kot so odnosi v družini, manjša je 
pogostost kajenja v zadnjem mesecu. 
 

(2) Povezana družina z jasnimi mejami, pravili in dogovori in pogostost kajenja 

tobaka v zadnjem mesecu (r:-0,697; p=0,037). Zaključimo lahko: Bolj kot je 
družina povezana in ima jasne meje, pravila in dogovore, manjša je 
pogostost kajenja v zadnjem mesecu. 
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(3) Konflikti v družini in pogostost kajenja tobaka v zadnjem mesecu (r: 0,787; 

p=0,012). Zaključimo lahko: Več kot je konfliktov v družini, večja je 
pogostost kajenja v zadnjem mesecu. 
(4) Aktivni prosti čas in pogostost kajenja tobaka v zadnjem letu (r: 0,406; 

p=0,006). Zaključimo lahko: Več kot ima posameznik možnosti vključitve v 

aktivni prosti čas, pogostejša je uporaba tobaka v zadnjem letu. Z 

interpretacijskega vidika je ta povezava nesmiselna, saj v tujih raziskavah 

(United Nations, 2003) poročajo, da je aktivno preživljanje prostega časa 

varovalni dejavnik pred uporabo drog. Vendar v skupini oseb s posebnimi 

potrebami lahko aktivno preživljanje časa pomeni socialno druženje, kjer pa je 

večja verjetnost uporabe tobaka. Verjetno gre za specifični dejavnik, značilen za 

izbrani vzorec oseb s posebnimi potrebami. V raziskavi se torej izkaže, da je 

večja uporaba tobaka, če se posamezniki aktivno vključujejo v družbo. Za 

potrditev domneve so potrebne nadaljnje raziskave.  

 

Iz povezanosti dejavnikov uporabe drog in pogostosti uporabe drog opažamo 

razlike med vrstami uporabljenih drog. V starostni skupini do 30 let pogosteje 

uporabljajo tudi prepovedane droge, v starostni skupini 31–55 let pogosteje 

uporabljajo alkohol in v starostni skupini 56 let in več pogosteje uporabljajo 

tobak.  

 

Zanimalo nas je tudi, kateri so tisti dejavniki tveganja, ki povečujejo 
verjetnost za škodljivo uporabo drog in kateri so tisti, ki zmanjšujejo 
verjetnost  škodljive uporabe drog. Napoved dejavnikov smo ugotavljali s 

pomočjo regresijske analize. Z metodo glavnih komponent smo shranili 

dejavnike uporabe drog, ki so v raziskovalnem vprašanju predstavljali odvisno 

spremenljivko, poimenovali smo jih indeks uporabe drog. Skupino smo ponovno 

razdelili v tri starostna obdobja.  

 

V starostnem obdobju do 30 let smo potrdili, da je pomemben dejavnik 
škodljive uporabe drog nezaupljiv odnos s starši. Zaključimo lahko: bolj kot je 

zaupljiv odnos s starši, zanesljivejše lahko napovemo, da oseba ne bo 
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uporabljala droge in obratno. Torej je dejavnik tveganja za škodljivo uporabo 

drog nezaupljiv odnos, varovalni dejavnik pa zaupljiv odnos s starši. 

 

V starostnem obdobju 31–55 let smo potrdili večjo verjetnost škodljive uporabe 

pri osebah, ki živijo v družini z veliko konfliktov.  

V starostnem obdobju od 56 let in več nismo potrdili povezanosti škodljive 

uporabe drog z dejavniki uporabe drog. 

 

V raziskovalnih vprašanjih so nas zanimale tudi skupine, ki so v raziskovalnem 

vzorcu najbolj ranljive glede škodljive uporabe in odvisnosti od drog. 

Ugotovitve razlik v ranljivosti glede škodljive uporabe in odvisnosti od drog s 

pomočjo deskriptivne analize smo preverjali s t-preizkusom za neodvisne 

vzorce in ANOVO. Ugotavljamo, da razlike med skupinama niso statistično 

pomembne, zato med skupinama ne moremo določiti, katera je ranljivejša glede 

škodljive uporabe in odvisnosti od drog.  

 

Ugotavljali smo, kakšne razlike so med skupinama v uporabi drog glede na 
starost, spol, uspešnosti v šoli, učne težave v šoli, zaposlitev in 
izobrazbo. Ugotavljamo, da se v indeksu uporabe drog skupini po starosti ne 

razlikujeta. Moški so bolj ranljivi za škodljivo uporabo in odvisnost od drog, kar 

je primerljivo s splošno populacijo. Glede na uspešnost oz. učne težave v šoli 

ter zaposlitev niso potrdili statistične pomembnosti. Glede na izobrazbo je 

statistična pomembnost izrazito nizka (na meji statistične pomembnosti), zato 

smo statistično pomembnost še dodatno ugotavljali s testom Tamhane 

posthockom, ki pokaže, da glede na izobrazbo ni razlik v ranljivosti med 

skupinami, torej v izbranem raziskovalnem vzorcu sociodemografski dejavniki 

pri posamezniku ne vplivajo na odločitev uporabe drog. 
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4.2  Nereprezentativni vzorec 
 

4.2.1  Uporaba drog 
 

4.2.1.1  Uporaba tobaka 
 
Življenjska prevalenca uporabe tobaka v nereprezentativni skupini je 62,3 %, 

torej je manjša kot v reprezentativnem vzorcu (70 %). Glede na posamezne 

skupine nereprezentativnega vzorca je življenjska prevalenca uporabe tobaka 

pri osebah, ki so slepe in slabovidne 55,6 %, pri osebah, ki so gluhe in 

naglušne, 52 % in pri osebah s poškodbo hrbtenice 74,5  % (Tabela 106).  

 

Razlike med skupinami v tem, kolikokrat v življenju so že kadili cigarete, smo 

preverjali s pomočjo M-W testa.  

(1) Med skupinama oseb, ki so slepe in slabovidne, ter oseb, ki so gluhe in 

naglušne, razlike niso statistično pomembne (M-W: p=0,207).  

(2) Med skupinama oseb, ki so gluhe in naglušne, ter oseb, ki imajo poškodbo 

 
Pogostost uporabe 
tobaka  
v življenju 

Osebe s posebnimi potrebami 
Slepi in slabovidni Gluhi in naglušni Poškodba hrbtenice Skupaj 

f % f % f % f % 
0/nikoli 24 44,4 41 47,7 26 25,5 91 37,7 
1–2-krat 1 1,9 12 14,0 13 12,7 26 10,7 
3–4-krat 1 1,9 3 3,5 4 3,9 8 3,3 
5–9-krat 3 5,6 2 2,3 4 3,9 9 3,7 
9–19-krat 3 5,6 6 7,0 6 5,9 15 6,2 
20–39-krat 1 1,9 1 1,2 3 2,6 5 2,0 
40-krat ali večkrat 21 38,9 21 24,4 46 45,1 88 36.4 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 
 
Tabela 106: Število in odstotki uporabe tobaka enkrat ali večkrat v življenju glede na posamezne skupine oseb s 
posebnimi potrebami (f pomeni število, % pomeni odstotki). Odstotki so izračunani na dejansko število udeležencev 
raziskave posameznih skupin. Vsi udeleženci raziskave so podali odgovor na vprašanje. 
 

 hrbtenice, so razlike statistično pomembne (M-W: p=0,00). Pogostost kajenja 

v življenju je torej večja pri skupini oseb s poškodbo hrbtenice kot pri 
osebah, ki so gluhe in naglušne. 
 

(3) Med skupinama oseb, ki so slepe in slabovidne ter oseb s poškodbo 

hrbtenice razlike niso statistično pomembne (M-W: p=0,143). 
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Razlike v številu pokajenih cigaret v življenju glede na starost so statistično 

pomembne (enosmerna ANOVA: p=0,005). Največ pokajenih cigaret v 
življenju je v starosti 31–55 let. 
 
V preteklih 30 dneh pred raziskavo je kadilo 29,8 % vprašanih oseb, kar je 

nekoliko več kot v reprezentativnem vzorcu (24,3 %). Manj kot 1 cigareto na 

teden je pokadilo 3,7 % vprašanih oseb. Redno kajenje cigaret (eno ali več 

cigaret na dan) je navedlo 23,1 % vprašanih oseb. Več kot 20 cigaret na dan je 

pokadilo 4,5 % vprašanih oseb (Tabela 107). 

 
Pogostost uporabe 

tobaka 
v zadnjem mesecu 

Osebe s posebnimi potrebami 
Slepi in slabovidni Gluhi in naglušni Poškodba hrbtenice Skupaj 

f % f % f % f % 
Sploh nisem kadil 38 70,4 63 73,3 69 67,6 170 70,2 
Manj kot 1 cigareto na teden 2 3,7 4 4,7 3 2,9 9 3,7 
Manj kot 1 cigareto na dan 3 5,6 2 2,8 2 2,0 7 2,9 
1–5 cigaret na dan 1 1,9 5 5,8 2 2,0 8 3,3 
6–10 cigaret na dan 5 9,3 3 3,5 12 11,8 20 8,3 
11–20 cigaret na dan 1 1,9 8 9,2 8 7,9 17 7,0 
Več kot 20 cigaret na dan 4 7,4 1 1,2 6 2,5 11 4,5 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 
 
Tabela 107: Pogostost uporabe tobaka v preteklem mesecu glede na skupine posebnih potreb (f pomeni število, % 
pomeni odstotki). Odstotki so izračunani na dejansko število udeležencev raziskave posameznih skupin. Vsi udeleženci 
raziskave so podali odgovor na vprašanje. 
 

Razlike med skupinami nereprezentaivnega vzorca v pogostosti kajenja cigaret 

v zadnjem mesecu pred raziskavo smo preverjali s pomočjo M-W testa. Razlike 

med skupinami niso statistično pomembne (med skupinama oseb, ki so slepe in 

slabovidne, ter oseb, ki so gluhe in naglušne, kaže M-W: p=0, 661; med 

skupinama oseb, ki so gluhe in naglušne, ter oseb s poškodbo hrbtenice kaže 

M-W: p=0,274; in med skupinama oseb, ki so slepe in slabovidne, ter oseb s 

poškodbo hrbtenice kaže M-W: p=0,618). Vse skupine so v zadnjem mesecu 

pred raziskavo v povprečju enako pogosto uporabljale tobak. 

 

Trajanje redne uporabe tobaka eno leto in več je potrdilo 34,7 % vprašanih, 

občasnih kadilcev je 5,8 % vprašanih, eno leto ali več pa kadi 34,7 % vprašanih 

oseb. Višji delež uporabe tobaka 10 let in več je pri skupini oseb s poškodbo 

hrbtenice (29,46 %) (Tabela 108). V nereprezentativnem vzorcu je redno 

kajenje pogosteje zastopano kot v reprezentativnem vzorcu. 
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Redna uporaba tobaka 
(trajanje uporabe 

tobaka) 

Osebe s posebnimi potrebami 
Slepi in slabovidni Gluhi in naglušni Poškodba hrbtenice Skupaj 

f % f % f % f % 
0 let 34 63,0 52 60,5 58 56,9 114 59,5 
Kadim občasno 3 5,6 3 3,5 8 7,8 14 5,8 
1–2 leti 3 5,6 6 7,0 0 0,0 9 3,7 
3–4 leta 1 1,9 6 7,0 2 2,0 9 3,7 
5–6 let 3 5,6 4 4,7 0 0,0 7 2,9 
7–8 let 1 1,9 3 3,5 1 1,0 5 2,1 
9–10 let 2 3,7 4 4,7 3 2,9 9 3,7 
Več kot 10 let 7 13,0 8 9,3 30 29,4 45 18,6 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 
 
Tabela 108: Trajanje redne uporabe tobaka glede na skupine oseb s posebnimi potrebami (f pomeni število, % pomeni 
odstotki). Odstotki so računani na dejansko število udeležencev raziskave posameznih skupin. Vsi udeleženci raziskave 
so podali odgovor na vprašanje. 
 

Razlike med skupinami v trajanju redne uporabe tobaka smo preverjali s 

pomočjo M-W testa. Razlike v trajanju redne uporabe tobaka med skupinami 

niso statistično pomembne (med skupinama oseb, ki so slepe in slabovidne, ter 

oseb, ki so gluhe in naglušne, kaže M-W: p=0, 868; med skupinama oseb, ki so 

gluhe in naglušne, ter oseb s poškodbo hrbtenice kaže M-W: p=0,185; med 

skupinama oseb, ki so slepe in slabovidne, ter oseb s poškodbo hrbtenice kaže 

M-W: p=0,215). 

 

Povprečna starost ob prvi uporabi tobaka je 15 let (Tabela 109). Glede na 

vrednosti povprečja se skupine med seboj bistveno ne razlikujejo. V 

reprezentativnem vzorcu je starost 11,8 let, kar pomeni, da so bile v 

nereprezentativnem vzorcu osebe ob prvi uporabi tobaka starejše. 

 

Razlike med skupinami v povprečju starosti ob prvi uporabi tobaka niso 

statistično pomembne, kar pomeni, da so se vse tri skupine prvič srečale z 

uporabo tobaka v povprečju ob isti starosti (med skupinama oseb, ki so slepe in 

slabovidne, ter oseb, ki so gluhe in naglušne, kaže M-W: p=0, 217; med 

skupinama oseb, ki so gluhe in naglušne, ter oseb s poškodbo hrbtenice kaže 

M-W: p=0,194; in med skupinama oseb, ki so slepe in slabovidne, ter oseb s 

poškodbo hrbtenice kaže M-W: p=0,535). 

 

 

 

 

 



 

226

Starost ob prvi 
uporabi tobaka 

Osebe s posebnimi potrebami 
Slepi in slabovidni Gluhi in naglušni Poškodba hrbtenice 

Povprečje 15,39 16,17 15,64 
Mediana  16 17 15 
Standardni odklon 2,33 2,92 4,19 
Minimalna starost 7 8 6 
Maksimalna starost 18 25 35 

 
Tabela 109: Starost ob prvi uporabi tobaka glede na skupino oseb s posebnimi potrebami. 

 

Dejavnike uporabe tobaka smo ugotavljali s pomočjo metode glavnih 

komponent. 
 
Iz korelacijske matrike spremenljivk dejavnikov uporabe tobaka (Tabela 110, 

Priloga 15) vidimo vrednosti korelacijskih koeficientov, ki so razmeroma nizke, 

razen pri spremenljivkah, kjer so korelacije visoke: kajenje v zadnjem mesecu in 

v življenju, obdobje rednega kajenja ter kajenje v življenju in zadnjem mesecu, 

starost ob prvem kajenju in kajenje v življenju ter obsojanje občasnega in 

rednega kajenja.  

 

Ustreznost aplikacije metode smo testirali s KMO testom in z Bartlettovim 

testom sferičnosti (Tabela 111). KMO test ustreznosti vzorčenja je pokazal 

rezultat 0,697, kar kaže na ustreznost vzorčenja. 

 

Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja ,697 

Bartlettov test sferičnosti 
Approx. Chi-Square 907,204 
df 36 
Sig. ,000 

 
Tabela 111: KMO in Bartlettov test.  
 

Komunalitete za posamezne spremenljivke predstavljajo deleže njihovih 

varianc, ki so zajete v ekstrakcijskih faktorjih (Tabela 112). 

 
Komunalitete Začetna vednost Ekstrakcija  

Uporaba tobaka 1-krat ali večkrat v življenju 1 ,791 
Uporaba tobaka v preteklem mesecu 1 ,615 
Trajanje rednega kajenja 1 ,732 
Starost ob prvi uporabi tobaka 1 ,474 
Obsojanje občasnega kajenja 1 ,622 
Obsojanje rednega kajenja 1 ,685 
Zavedanje tveganega priložn. kajenja  1 ,556 
Zavedanje tveganega rednega kajenja 1 ,599 
Kajenje med prijatelji 1 ,263 

 

Tabela 112: Komunalitete posameznih spremenljivk dejavnikov uporabe drog. 
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Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju smo dobili tri faktorje, ki skupaj pojasnijo 

62,6 % skupne variance sistema (Tabela 113). 

 

Komponente 
(faktor) 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti estrahiranih 
faktorjev Rotirane lastne vrednosti 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunal. 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunal. 
 % 

1 3,245 36,054 36,054 3,245 36,054 36,054 2,982 33,137 33,137 
2 2,093 23,251 59,305 2,093 23,251 59,305 2,355 26,168 59,305 
3 ,933 10,370 69,676       
4 ,841 9,339 79,015       
5 ,747 8,295 87,310       
6 ,430 4,778 92,087       
7 ,299 3,321 95,408       
8 ,210 2,337 97,745       
9 ,203 2,255 100,000       

 
Tabela 113: Pojasnjena varianca. 
 

V Tabeli 114 so prikazani faktorji, ki so se oblikovali po rotaciji z metodo 
Varimax. 
 

Rotirana komponentna matrika Faktorji  
1 2 

Uporaba tobaka enkrat ali večkrat v življenju ,882 -,112 
Trajanje rednega kajenja ,836 -,179 
Pogostost kajenja v preteklem mesecu ,772 -,136 
Starost ob prvi uporabi tobaka ,688  
Uporaba tobaka med prijatelji ,487 ,161 
Obsojanje redne uporabe tobaka (10 ali več cigaret dnevno) -,280 ,779 
Obsojanje občasne uporabe tobaka -,247 ,749 
Zavedanje o tvegani občasni uporabi tobaka  ,744 
Zavedanje o tvegani redni uporabi tobaka (1–2  zavoja dnevno) ,233 ,738 
 
Tabela 114: Rotirana faktorska matrika. 
 

Faktor 1 ima lastno vrednost 3,245 in pojasnjuje 36 % variance. Najvišje 

povezave ima faktor z naslednjimi spremenljivkami: življenjska prevalenca 

uporabe tobaka, trajanje rednega kajenja cigaret, pogostost uporabe tobaka v 

zadnjem mesecu, starost ob prvi uporabi tobaka in uporaba tobaka pri 

prijateljih. Pri teh spremenljivkah gre za posameznikovo uporabo tobaka. Faktor 

poimenujemo tvegana uporaba tobaka. Menimo, da gre pri tem faktorju za 

dejavnik tveganja. 

 

Faktor 2 ima lastno vrednost 2,093 in pojasnjuje 23,2 % variance. Najvišjo 

povezanost ima faktor z naslednjimi spremenljivkami: obsojanje občasne in 

redne uporabe tobaka ter zavedanje škode ob priložnostnem kajenju in redni 

uporabi tobaka enega ali dveh zavojev cigaret dnevno. Pri faktorju gre za 
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varovalni dejavnik in ga poimenujemo varovalno-odnosni dejavnik uporabe 
tobaka. 
 
V reprezentativnem vzorcu smo dobili enake faktorje z enakimi porazdelitvami 

spremenljivk v latentne strukture. 

 
Zaključki 
 

Življenjska prevalenca uporabe tobaka v nereprezentativnem vzorcu oseb s 

posebnimi potrebami je 62,3 %, torej je v primerjavi z reprezentativnim vzorcem 

(70 %) nižja. V primerjavi s splošno slovensko populacijo (53 %) je prevalenca 

višja, med tem ko je v primerjavi s splošno evropsko populacijo (82–96 %) 

prevalenca uporabe tobaka nižja (EMCCDA, 2013).  

 

V zadnjem mesecu pred raziskavo je tobak uporabilo 30 % vprašanih oseb, kar 

je več od reprezentativnega vzorca (24,3 %). Uporabo tobaka v zadnjem 

mesecu pred raziskavo je potrdilo 25–47 % splošne evropske populacije 

(EMCCDA, 2013).   

 

Redno vsakodnevno uporabo tobaka (eno ali več cigaret na dan) je navedlo 

24 % splošne slovenske populacije (EMCCDA, 2013), kar je primerljivo z našim 

nereprezentativnim vzorcem (23,1 %). V drugem kazalniku (eno in več let) pa je 

redno uporabo tobaka potrdilo 34,7 % vprašanih oseb, kar je tudi več kot v 

reprezentativnem vzorcu. Več kot 10 let kadi 18,6 % vprašanih oseb, kar 

predstavlja dejavnik tveganja za pojav telesnih posledic zaradi kajenja.  

 

Povprečna starost ob prvi uporabi tobaka pri vprašanih osebah je bila 15 let. 

Osebe s poškodbo hrbtenice uporabljajo tobak pogosteje v življenju. 

 

Dejavnike uporabe tobaka smo dobili s pomočjo faktorske analize. Prvi faktor 

predstavlja tvegana uporaba tobaka in predstavlja dejavnik tveganja za njegovo 

škodljivo uporabo, drugi faktor pa predstavlja nenaklonjen odnos do uporabe 

tobaka in predstavlja varovalni dejavnik uporabe tobaka, poimenovali smo ga 

varovalno-odnosni dejavnik uporabe tobaka. Dejavnike uporabe tobaka smo v 
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reprezentativnem vzorcu dobili enake, tudi z enakimi porazdelitvami 

spremenljivk v latentne strukture. 

 

4.2.1.2  Uporaba alkohola 
 
Prevalenca uporabe alkohola 
 

Tabela 115 prikazuje življenjsko prevalenco uporabe alkohola. Alkoholne 

pijače je enkrat ali večkrat v življenju uporabilo 86,4 % vprašanih oseb, kar je 

primerljivo z reprezentativnim vzorcem. Enkrat do dvakrat v življenju je 

uporabilo alkoholne pijače 7 % vprašanih oseb in 40-krat ali večkrat 57,9 % 

vprašanih oseb. 

 
Uporaba alkohola  
v življenju 

Osebe s posebnimi potrebami 
Slepi in slabovidni Gluhi in naglušni Poškodba hrbtenice Skupaj 

f % f % f % f % 
0/nikoli 8 14,8 21 24,4 4 3,9 33 13,6 
1–2-krat 5 9,3 8 9,3 4 3,9 17 7,0 
3–4-krat 2 3,7 9 10,5 5 4,9 16 6,6 
5–9-krat 1 1,9 4 4,7 3 2,9 8 3,3 
9–19-krat 4 7,4 7 8,1 6 5,9 17 7,0 
20–39-krat 4 7,4 3 3,5 4 3,9 11 4,5 
40-krat ali večkrat 30 55,6 34 39,5 76 74,5 140 57,9 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 
 
Tabela 115: Uporaba alkohola v življenju glede na raziskovalne skupine. Prikazani so število (f) in odstotki (%) oseb, ki 
so enkrat ali večkrat v življenju pili alkoholne pijače. Vsi udeleženci raziskave so podali odgovor na vprašanje. 
 

V zadnjem letu pred raziskavo je v nereprezentativnem vzorcu pilo alkoholne 

pijače 78,5 % vprašanih oseb (74,1 % vprašanih oseb, ki so slepe in 

slabovidne, 74,4 % oseb, ki so gluhe in naglušne, ter 84,3 % oseb s poškodbo 

hrbtenice), kar je primerljivo z reprezentativnim vzorcem (Tabela 116). 

 
Uporaba alkohola  
v zadnjem letu 

Osebe s posebnimi potrebami 
Slepi in slabovidni Gluhi in naglušni Poškodba hrbtenice Skupaj 

f % f % f % f % 
0/nikoli 14 25,9 22 25,6 16 15,7 52 21,5 
1–2-krat 11 20,4 14 16,3 10 9,8 35 14,5 
3–4-krat 7 13,0 20 23,3 13 12,7 40 16,5 
5–9-krat 4 7,4 5 5,8 12 11,8 21 8,7 
9–19-krat 3 5,6 7 8,1 14 13,7 24 9,9 
20–39-krat 5 9,3 8 9,3 8 7,8 21 8,7 
40-krat ali večkrat 10 18,5 10 11,6 29 28,4 49 20,2 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 
 
Tabela 116: Uporaba alkohola v zadnjem letu glede na raziskovalne skupine. Prikazani so število (f) in odstotki (%) 
vprašanih oseb, ki so pile alkoholne pijače v zadnjem letu. Vsi udeleženci raziskave so podali odgovore na vprašanje. 
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V zadnjem mesecu pred raziskavo je uporabilo alkoholne pijače 62 % 

vprašanih oseb (53,7 % vprašanih oseb, ki so slepe in slabovidne, 59,3 % oseb, 

ki so gluhe in naglušne, ter 68,6 % vprašanih oseb s poškodbo hrbtenice), kar 

je tudi primerljivo z reprezentativnim vzorcem (Tabela 117). 

 
Uporaba alkohola  
v zadnjem 
mesecu 

Osebe s posebnimi potrebami 
Slepi in slabovidni Gluhi in naglušni Poškodba hrbtenice Skupaj 

f % f % f % f % 
0/nikoli 25 46,3 35 40,7 32 31,4 92 38,0 
1–2-krat 18 33,3 18 20,9 32 31,4 68 28,1 
3–4-krat 5 9,3 11 12,8 17 16,7 33 13,6 
5–9-krat 1 1,9 15 17,4 8 7,8 24 9,9 
9–19-krat 2 3,7 2 2,3 10 9,8 14 5,8 
20–39-krat 1 1,9 2 2,3 2 2,0 5 2,1 
40 krat ali večkrat 2 3,7 3 3,5 1 1,0 6 2,5 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 
 
Tabela 117: Uporaba alkohola v zadnjem mesecu glede na raziskovalne skupine. Prikazani so število (f) in odstotki (%) 
vprašanih oseb, ki so uporabile alkoholne pijače v zadnjem mesecu. Vsi udeleženci raziskave so podali odgovor na 
vprašanje. 
 
Statistično pomembnost razlik smo preverjali z neparametričnim M-W testom.  

(1) Med skupinama oseb, ki so slepi in slabovidni, ter oseb, ki so gluhe in 

naglušne, so razlike v pogostosti uporabe alkoholnih pijač enkrat ali večkrat v 

življenju statistično pomembne (M-W: p=0,042). Osebe, ki so slepe in 
slabovidne, so v povprečju pogosteje uporabile alkoholne pijače v 
življenju kot osebe, ki so gluhe in naglušne. Razlike v pogostosti uporabe 

alkoholnih pijač v zadnjem letu in zadnjem mesecu pa niso statistično 

pomembne. 

 

(2) Razlike v pogostosti uporabe alkoholnih pijač v življenju (M-W: p=0,00) in v 

zadnjem letu (M-W: p=0,01) med skupinama oseb, ki so gluhe in naglušne, in 

oseb, ki imajo poškodbo hrbtenice, so statistično pomembne, kar pomeni, da so 

osebe s poškodbo hrbtenice v povprečju pogosteje uporabile alkoholne 
pijače v vsem življenju in v zadnjem letu. 
(3) Razlike v pogostosti uporabe alkoholnih pijač v življenju (M-W: p=0,00), v 

zadnjem letu (M-W: p=0,00) in v zadnjem mesecu (M-W: p=0,00) med 

skupinama oseb, ki so slepe in slabovidne, ter oseb s poškodbo hrbtenice so 

statistično pomembne. Osebe s poškodbo hrbtenice so v povprečju 
pogosteje pile alkoholne pijače v vsem življenju, v zadnjem letu in v 
zadnjem mesecu. Alkoholne pijače v povprečju najpogosteje uporablja skupina 

oseb s poškodbo hrbtenice, sledi pa skupina oseb, ki so slepe in slabovidne. 
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Pogostost škodljive uporabe alkohola 
 
Do sedaj je bilo enkrat ali večkrat v življenju opitih 69,4 % vprašanih oseb, kar 

je nekoliko manj od vprašanih oseb v reprezentativnem vzorcu. 40-krat ali 

večkrat je bilo opitih 18,6 % vprašanih oseb (Tabela 118), kar je primerljivo z 

reprezentativnim vzorcem (19,7 %).  

 
Opitost z alkoholom  
v življenju 

Osebe s posebnimi potrebami 
Slepi in slabovidni Gluhi in naglušni Poškodba hrbtenice Skupaj 

f % f % f % f % 
0/nikoli 21 38,9 40 46,5 13 12,7 74 30,6 
1–2-krat 15 27,8 15 17,4 15 14,7 45 18,6 
3–4-krat 3 5,6 11 12,8 9 8,8 23 9,5 
5–9-krat 4 7,4 4 4,7 14 13,7 22 9,1 
9–19-krat 2 3,7 1 1,2 12 11,8 15 6,2 
20–39-krat 2 3,7 5 5,8 11 10,8 18 7,4 
40-krat ali večkrat 7 13,0 10 11,6 28 27,5 45 18,6 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 
 
Tabela 118: Pogostost opitosti v življenju glede na skupine oseb s posebnimi potrebami. Vsi udeleženci raziskave so 
podali odgovor na vprašanje. 
 
V zadnjem letu pred raziskavo je bilo opitih 40,9 % vprašanih oseb (31,5 % 

oseb, ki so slepe in slabovidne, 40 % oseb, ki so gluhe in naglušne, ter 46,1 % 

oseb s poškodbo hrbtenice) (Tabela 119), kar je primerljivo z reprezentativnim 

vzorcem.  

 
Opitost z alkoholom  
v zadnjem letu 

Osebe s posebnimi potrebami 
Slepi in slabovidni Gluhi in naglušni Poškodba hrbtenice Skupaj 

f % f % f % f % 
0/nikoli 37 68,5 51 60,0 55 53,9 143 59,1 
1–2-krat 10 18,5 20 23,3 19 18,6 49 20,2 
3–4-krat 1 1,9 5 5,9 12 11,8 18 7,4 
5–9-krat 0 0 3 3,5 4 3,9 7 2,9 
9–19-krat 1 1,9 4 4,7 8 7,8 13 5,4 
20–39-krat 0 0 2 2,4 1 1,0 3 1,2 
40-krat ali večkrat 5 9,3 1 1,2 3 2,9 9 3,7 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 
 
Tabela 119: Pogostost opitosti v zadnjem letu glede na skupine oseb s posebnimi potrebami. Vsi udeleženci raziskave 
so podali odgovor na vprašanje. 
 
V zadnjem mesecu pred raziskavo je bilo opitih 18,6 % vprašanih oseb (13 % 

oseb, ki so slepe in slabovidne, 22,4 % oseb, ki so gluhe in naglušne, ter 18,6 

% oseb s poškodbo hrbtenice), kar je  tudi primerljivo z reprezentativnim 

vzorcem (Tabela 120). 
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Opitost z alkoholom  
v zadnjem mesecu 

Osebe s posebnimi potrebami 
Slepi in slabovidni Gluhi in naglušni Poškodba hrbtenice Skupaj 

f % f % f % f % 
0/nikoli 47 87,0 67 77,9 83 81,4 197 81,4 
1–2-krat 4 7,4 12 14,1 13 12,7 29 12,0 
3–4-krat 2 3,7 4 4,7 6 5,9 12 5,0 
5–9-krat 0 0,0 1 1,2 0 0,0 1 0,4 
9–19-krat 1 1,9 2 2,4 0 0,0 3 1,2 
20–39-krat 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
40-krat ali večkrat 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 
 
Tabela 120: Pogostost opitosti v zadnjem mesecu glede na skupine oseb s posebnimi potrebami. Vsi udeleženci 
raziskave so podali odgovor na vprašanje. 
 
Pogostost zaporedne uporabe 5 ali več enot alkohola zaporedoma ob eni 
priložnosti v zadnjem mesecu pred raziskavo (visoko tvegano opijanje) je 

potrdilo 42,1 % vprašanih oseb (33,3 % vprašanih oseb, ki so slepe in 

slabovidne, 50 % oseb, ki so gluhe in naglušne, ter 40,2 % oseb s poškodbo 

hrbtenice), kar je več kot v reprezentativnem vzorcu (30,8 %) (Tabela 121).  

 
Pogostost uporabe 
alkohola 5 ali več enot 
zaporedoma v zadnjem 
mesecu 

Osebe s posebnimi potrebami 
Slepi in 

slabovidni 
Gluhi in naglušni Poškodba 

hrbtenice 
Skupaj 

f % f % f % f % 
Nobenkrat 36 66,7 43 50,0 61 59,8 140 57,9 
1-krat 6 11,1 22 25,6 14 13,7 42 17,4 
2-krat 6 11,1 10 11,6 14 13,7 30 12,4 
3–5-krat 4 7,4 8 9,3 9 8,8 21 8,7 
6–9-krat 0 ,0 3 3,5 2 2,0 5 2,1 
10-krat ali večkrat 2 3,7 0 0,0 2 2,0 4 1,7 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 
 
Tabela 121: Pogostost opitosti v zadnjem mesecu (5 ali več enot zaporedoma) glede na skupine oseb s posebnimi 
potrebami. Vsi udeleženci raziskave so podali odgovor na vprašanje. 

 
Razlike v pogostosti opitosti smo preverjali z M-W preizkusom. 

(1) Osebe, ki so slepe in slabovidne, ter osebe, ki so gluhe in naglušne: Med 

skupinama razlike v pogostosti opitosti v življenju (p=0,592) v zadnjem letu 

(p=0,388), v zadnjem mesecu pred raziskavo (p=0,177) in v pogostosti pitja 5 

ali več enot alkohola zaporedoma v zadnjem mesecu pred raziskavo (p=0,133) 

niso statistično pomembne, kar pomeni, da se obe skupini opijeta približno 

enakokrat. 

 

(2) Osebe, ki so gluhe in naglušne, ter osebe s poškodbo hrbtenice: Med 

skupinama so razlike v pogostosti opitosti v življenju (p=0,00) statistično 

pomembne. V življenju so se z alkoholnimi pijačami pogosteje opile osebe s  
poškodbo hrbtenice. Razlike v pogostosti opitosti v zadnjem letu (p=0,265), v 

zadnjem mesecu pred raziskavo (p=0,486) in v pogostosti pitja 5 ali več enot 
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alkohola zaporedoma v zadnjem mesecu pred raziskavo (p=0,395) med 

skupinama niso statistično pomembne. 

 

(3) Osebe, ki so slepe in slabovidne, ter osebe s poškodbo hrbtenice: Med 

skupinama so razlike v pogostosti opitosti v življenju (p=0,00) statistično 

pomembne. V življenju so se z alkoholnimi pijačami pogosteje opile osebe s 
poškodbo hrbtenice. Razlike med skupinama v pogostosti opitosti v zadnjem 

letu (p=0,082), v zadnjem mesecu pred raziskavo (p=0,403) in v pogostosti pitja 

5 ali več enot alkohola zaporedoma v zadnjem mesecu pred raziskavo 

(p=0,440) niso statistično pomembne. 

 

Visoko tvegano opijanje je potrdilo 50 % oseb, ki so gluhe in naglušne, sledijo 

osebe s poškodbo hrbtenice (40 %) ter osebe, ki so slepe in slabovidne (33,3). 

Razlike med osebami, ki so gluhe in naglušne, in osebami, ki so slepe in 

slabovidne, nismo potrdili. Razlike pa smo potrdili med osebami, ki imajo 

poškodbo hrbtenice in osebami, ki so gluhe in naglušne, ter osebami, ki so 

slepe in slabovidne. Osebe s poškodbo hrbtenice se pogosteje visoko tvegano 

opijajo, torej se opijajo najpogosteje. 

 

Ocena stopnje tvegane uporabe alkohola 
 

V Tabeli 122 so prikazani podatki o stopnji tvegane uporabe alkohola glede na 

skupine s posebnimi potrebami v nereprezentativnem vzorcu. Razberemo 

lahko, da alkoholnih pijač ne uporablja 23,5 % vprašanih oseb, kar je v 

primerjavi z reprezentativnim vzorcem (14,5 %) več. Z manjšim tveganjem pije 

alkoholne pijače 52,9 % oseb, kar je v primerjavi z reprezentativnim vzorcem 

(66,7 %) manj. Na tvegan način uporablja alkoholne pijače 26,4 % vprašanih 

oseb, kar pa je v primerjavi z reprezentativnim vzorcem (19 %) več. 

 

Alkoholne pijače na škodljiv način uporablja 0,8 % vprašanih oseb. Morebitno 

odvisnost od alkohola lahko potrdimo pri 0,8 % vprašanih oseb.  
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Stopnja tvegane uporabe 
alkohola 
 

Osebe s posebnimi potrebami 
Slepi in slabovidni Gluhi in naglušni Poškodba hrbtenice Skupaj 

f % f % f % f % 
Ni tveganja 16 29,6 21 24,4 20 19,6 57 23,5 
Manj tveganja 28 51,9 44 51,2 54 52,9 126 51,3 
Manj tveganja za moške 1 1,9 1 1,2 2 2,0 4 1,6 
Tveganje za ženske 3 5,6 1 1,2 2 2,0 6 2,5 
Tveganje za moške 1 1,9 3 3,5 5 4,9 9 3,7 
Visoko tveganje za ženske 1 1,9 2 2,3 1 1,0 4 2,5 
Visoko tveganje  3 5,6 13 15,1 16 15,7 32 13,2 
Škodljiva uporaba 1 1,9 0 0,0 1 1,0 2 0,8 
Odvisnost od alkohola 0 0,0 1 1,2 1 1,0 2 0,8 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 
 
Tabela 122: Stopnja tvegane uporabe alkohola glede na skupine oseb s posebnimi potrebami. Vsi udeleženci raziskave 
so podali odgovor na vprašanje. Stopnja tvegane uporabe alkohola in pripadajoče ocene (v točkah): ni tveganja (0 točk), 
nizko tveganje (1–5 točk), nizko tveganje za moške (6 točk), tveganje za ženske (6 točk), tveganje za moške (7 točk), 
visoko tveganje za ženske (7 točk), visoko tveganje (8–15 točk), škodljiva uporaba (16–19 točk), odvisnost od alkohola 
(20–40 točk).  
 

Statistično pomembnost razlik v povprečju stopnje tvegane uporabe alkoholnih 

pijač smo preverjali z M-W testom na posameznih vprašanjih in skupnem 

seštevku dobljenih točk presejalnega vprašalnika AUDIT. 

 

(1) Med skupinama oseb, ki so slepe in slabovidne, ter oseb, ki so gluhe in 

naglušne, ni statistično pomembnih razlik v vprašanjih in skupnem seštevku 

točk, ki ugotavljajo stopnjo tvegane uporabe alkohola, kar pomeni, da je med 

skupinama v povprečju približno enaka stopnja tveganja. 

 

(2) Skupini oseb, ki so gluhe in naglušne, ter oseb s poškodbo hrbtenice:  

Razlike so statistično pomembne pri vprašanjih, ki ugotavljajo pogostost 
uporabe alkoholnih pijač (p=0,02); količino enot popitega alkohola na tipičen 
dan pitja (p=0,03); nemoč prenehanja s pitjem v zadnjem letu (p=0,03); 

poškodbe zaradi uporabe alkoholnih pijač (p=0,04); zaskrbljenost drugih 
(bližnjih in zdravstvenih delavcev) zaradi prekomerne uporabe alkoholnih pijač 
(p=0,032). Pogostost uporabe alkoholnih pijač je v povprečju višja pri 
osebah s poškodbo hrbtenice, pri njih je v povprečju višja tudi količina 
enot popitega alkohola na tipičen dan uporabe. Gluhe in naglušne osebe 
so pogosteje poročale, da so težko prenehale z uporabo alkoholnih pijač, 
ko so alkohol enkrat začele uporabljati. Osebe, ki so gluhe in naglušne, so 
pogosteje poročale o različnih poškodbah, povezanih z uporabo alkohola. 
Gluhe in naglušne osebe so pogosteje poročale o zaskrbljenosti drugih 
zaradi uporabe alkoholnih pijač. Glede na skupen seštevek točk, ki kaže 

stopnjo tveganja, med skupinama ni statistično pomembnih razlik (p=0,177). 
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(3) Skupini oseb, ki so slepe in slabovidne, in oseb s poškodbo hrbtenice:  

Razlike so statistično pomembne pri vprašanju, ki ugotavlja pogostost pitja 
alkoholnih pijač (p=0,37), kar pomeni, da osebe s poškodbo hrbtenice v 
povprečju pogosteje uporabljajo alkoholne pijače.  
Glede na skupen seštevek točk, ki kaže stopnjo tveganja, ni statistično 
pomembnih razlik med skupinama. Skupini sta v povprečju enako rizični za 
tvegano, škodljivo uporabo in odvisnost od alkohola. 
 

Dostopnost alkoholnih pijač 

 
Tabela 123 prikazuje oceno o dostopnosti alkoholnih pijač. Oceno o lahki 

dostopnosti alkoholnih pijač je v nereprezentativnem vzorcu podalo 80 % 

vprašanih oseb, kar je manj kot v reprezentativnem vzorcu, kjer večina (94,7 %) 

vprašanih oseb meni, da je dostopnost do alkoholnih pijač lahka. Iz preglednice 

lahko razberemo, da so oceno dostopnosti kot 'nemogoče', 'zelo težko' in 'ne 

vem' podajale osebe, ki so slepe in slabovidne, ter osebe, ki so gluhe in 

naglušne. Menimo, da na razliko o oceni dostopnosti alkoholnih pijač vplivajo 

njihove izkušnje (gibalna oviranost zaradi slepote in slabovidnosti, 

komunikacijske ovire zaradi gluhosti in naglušnosti).  
 

Dostopnost 
alkoholnih pijač  

Osebe s posebnimi potrebami 
Slepi in slabovidni Gluhi in naglušni Poškodba hrbtenice Skupaj 

f % f % f % f % 
Mnenje o dostopnosti alkohola 

PIVO 
Nemogoče 6 11,1 11 12,8 4 3,9 21 8,7 
Zelo težko 0 0,0 4 4,7 0 0,0 4 1,7 
Precej težko 1 1,9 3 3,5 1 1,0 5 2,1 
Precej lahko 9 16,7 12 14,0 13 12,7 34 14,0 
Zelo lahko 36 66,7 47 57,7 78 76,5 161 66,5 
Ne vem 2 3,7 9 10,5 6 5,9 17 7,0 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 
VINO 

Nemogoče 7 13,0 12 14,0 4 3,9 23 9,5 
Zelo težko 0 0,0 4 4,7 0 0,0 4 1,7 
Precej težko 1 1,9 3 3,5 1 1,0 5 2,1 
Precej lahko 9 16,7 13 15,1 14 13,7 36 14,9 
Zelo lahko 35 64,8 44 51,2 78 76,5 157 64,9 
Ne vem 2 3,7 10 11,6 5 4,9 17 7,0 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 
ŽGANE PIJAČE 

Nemogoče 7 13,0 14 16,3 5 4,9 26 10,7 
Zelo težko 0 0,0 6 7,0 0 0,0 6 2,5 
Precej težko 1 1,9 3 3,5 2 2,0 6 2,5 
Precej lahko 9 16,7 11 12,8 11 10,8 31 12,8 
Zelo lahko 34 63,0 42 48,8 75 73,5 151 62,4 
Ne vem 3 5,6 10 11,6 9 8,8 22 9,1 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 
 
Tabela 123: Mnenje o dostopnosti alkoholnih pijač glede na skupine oseb s posebnimi potrebami. Vsi udeleženci 
raziskave so podali odgovor na vprašanje. 
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Tabela 124 prikazuje mnenje o dostopu alkoholnih pijač, če bi si jih raziskovalne 

osebe zaželele.  

 
 
Dostop alkoholnih pijač 

Osebe s posebnimi potrebami 
Slepi in 

slabovidni 
Gluhi in 
naglušni 

Poškodba 
hrbtenice 

Skupaj 

f % f % f % f % 
Ne 48 88,9 76 89,4 88 86,2 212 87,6 
Da, potreboval bi pomoč pri nabavi ali dostopu 5 9,3 4 4,7 8 7,8 17 7,0 
Da, potreboval bi pomoč pri zaužitju 0 0,0 3 3,5 3 2,9 6 2,4 
Da, potreboval bi pomoč pri nabavi in zaužitju 1 3,5 3 3,4 3 2,0 7 2,9 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 
 
Tabela 124: Dostopnost alkoholnih pijač glede na skupine oseb s posebnimi potrebami. Vsi udeleženci raziskave so 
podali odgovor na vprašanje. 
 

Večina (87,6 %) vprašanih oseb je mnenja, da ne bi potrebovalo pomoči pri 

nabavi ali uporabi alkoholnih pijač, kar je primerljivo z reprezentativnim vzorcem 

(90 %). Razlike v dostopu alkoholnih pijač med skupinama niso statistično 

pomembne. 

 

Starost ob prvi uporabi alkohola 
 
Povprečna starost ob prvi uporabi alkohola pri osebah, ki so slepe in 

slabovidne, je 16,64 let (SD: 3,856, Me: 16), pri osebah, ki so gluhe in 

naglušne, je 15,85 let (SD: 4,535, Me: 16) in pri osebah s poškodbo hrbtenice je 

15,57 let (SD: 3,553, Me: 15). Razlike med skupinami niso statistično 

pomembne (med skupinama oseb, ki so slepe in slabovidne, ter oseb, ki so 

gluhe in naglušne, kaže M-W: p= 0,416; med skupinama oseb, ki so gluhi in 

naglušni ter oseb s poškodbo hrbtenice kaže M-W: p=0,504 in med skupinama 

oseb, ki so slepi in slabovidni ter oseb s poškodbo hrbtenice kaže M-

W:p=0,134). V primerjavi z reprezentativnim vzorcem so bile osebe v 

nereprezentativnem vzorcu leto ali dve starejše ob prvi uporabi alkohola. 

 
Težave, povezane z uporabo alkohola 
 
V Tabeli 125 je prikazana vrsta težav, povezanih s škodljivo uporabo alkohola 

po številu (f) in odstotkih (%). Prepir in prerekanje je navedlo 25,2 % vprašanih 

oseb, vožnjo pod vplivom alkohola 25,2 %, težave v odnosih z bližnjimi 17,7 % 
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in poškodbo 17,5 % vprašanih oseb. Podobne deleže posledic zaradi škodljive 

uporabe alkohola smo dobili tudi v reprezentativnem vzorcu. 

 

Težave,  povezane z 
uporabo alkohola 

  
 
 

 
Skupina posebnih potreb 

 
Kullbackov 
koeficient 
(razmerje 
verjetij) 

Df P Slepi in 
slabovidni 

Gluhi in 
naglušni 

Poškodba 
hrbtenice Skupaj 

f  % f % f % F 
 

% 

Prepir 
25,2 % 

Nikoli 42 77,8 64 74,4 75 73,5 181 74,8 

6,959 6 0,325 
1-krat 4 7,4 12 14,0 8 7,8 24 9,9 
2-krat 1 1,9 5 5,8 5 4,9 11 4,5 
3-krat ali več 7 13,0 5 5,8 14 13,7 26 10,7 
Skupaj  54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Pretep 
10,7 % 
 

Nikoli 52 96,3 76 88,4 88 86,3 216 89,3 

10,412 6 0,108 
1-krat 1 1,9 6 7,0 3 2,9 10 4,1 
2-krat 1 1,9 2 2,3 4 3,9 7 2,9 
3-krat ali več 0 0 2 2,3 7 6,9 9 3,7 
Skupaj  54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Poškodba 
16,5 % 

Nikoli 49 90,7 71 82,6 82 80,4 202 83,5 

8,304 6 0,217 
1-krat 2 3,7 11 12,8 15 14,7 28 16,6 
2-krat 0 0 2 2,3 1 1,0 3 1,2 
3-krat ali več 3 5,6 2 2,3 4 3,9 9 3,7 
Skupaj  54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Izguba 
vredne 
stvari 
16,9 % 

Nikoli 49 90,7 73 84,9 86 84,3 208 86,0 

6,304 6 0,411 
1-krat 3 5,6 12 14,0 11 10,8 26 10,7 
2-krat 1 1,9 1 1,2 4 3,9 6 2,5 
3-krat ali več 1 1,9 0 0,0 1 1,0 2 0,8 
Skupaj  54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Poškodba 
predmetov 
16,9 % 

Nikoli 47 87,0 71 82,6 83 81,4 201 83,1 

7,537 6 0,274 
1-krat 6 11,1 11 12,8 10 9,8 27 11,2 
2-krat 0 0 1 1,2 6 5,9 7 2,9 
3-krat ali več 1 1,9 3 3,5 3 2,9 7 2,9 
Skupaj  54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Težave v 
odnosih z 
bližnjimi 
17,7 % 

Nikoli 49 90,7 70 81,4 80 78,4 199 82,2 

14,729 6 0,022 
1-krat 2 3,7 11 12,8 5 4,9 18 7,4 
2-krat 0 0,0 2 2,3 5 4,9 7 2,9 
3-krat ali več 3 5,6 3 3,5 12 11,8 18 7,4 
Skupaj  54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Težave v 
odnosih s 
prijatelji 
14 % 

Nikoli 49 90,7 73 84,9 86 84,3 208 86,0 

6,757 6 0,344 
1-krat 3 5,6 10 11,6 7 6,9 20 8,3 
2-krat 0 0,0 0 0 2 2,0 2 0,8 
3-krat ali več 2 3,7 3 3,5 7 6,9 12 5,0 
Skupaj  54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Težave v 
odnosih z 
avtoriteto 
4,5 % 

Nikoli 52 96,3 80 93,0 99 97,1 231 95,5 

13,778 6 0,032 
1-krat 1 1,9 5 5,8 0 0,0 6 2,5 
2-krat 0 0,0 1 1,2 3 2,9 4 1,7 
3-krat ali več 1 1,9 0 0,0 0 0,0 1 0,4 
Skupaj  54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Zmanjšana  
storilnost 
31,8 % 

Nikoli 50 92,6 74 86,0 91 89,2 215 88,8 

5,106 6 0,469 
1-krat 1 1,9 8 9,3 6 5,9 15 6,2 
2-krat 1 1,9 2 2,3 4 3,9 7 2,9 
3-krat ali več 2 3,7 2 2,3 1 1,0 5 2,1 
Skupaj  54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Nezaželena 
spolna 
izkušnja 
7,8 % 

Nikoli 52 96,3 78 90,7 93 91,2 223 92,1 

7,244 6 0,299 
1-krat 1 1,9 7 8,1 5 4,9 13 5,4 
2-krat 0 0 1 1,2 2 2,0 3 1,2 
3-krat ali več 1 1,9 0 0 2 2,0 3 1,2 
Skupaj  54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Nezaščiten 
spolni 
odnos 
14 % 

Nikoli 49 90,7 74 86,0 85 83,3 208 86,0 

8,784 6 0,186 
1-krat 3 5,6 7 8,1 3 2,9 13 5,4 
2-krat 1 1,9 1 1,2 3 2,9 5 2,1 
3-krat ali več 1 1,9 4 4,7 11 10,8 16 6,6 
Skupaj  54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 
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Vožnja pod 
vplivom 
alkohola 
25,2 % 

Nikoli 49 90,7 70 81,4 62 60,8 181 74,8 

23,272 6 0,001 
1-krat 3 5,6 6 7,0 14 13,7 23 9,5 
2-krat 0 0 3 3,5 5 4,9 8 3,3 
3-krat ali več 2 3,7 7 8,1 21 20,6 30 12,4 
Skupaj  54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Rop 
2,4 % 

Nikoli 54 100,0 84 97,7 98 96,1 236 97,5 

4,376 4 0,358 
1-krat 0 0 2 2,3 3 2,9 5 2,1 
3-krat ali več 0 0 0 0 1 1,0 1 0,4 
Skupaj  54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Težave s 
policijo 
11,9 % 

Nikoli 50 92,6 79 91,9 84 82,4 213 88,0 

8,914 6 0,178 
1-krat 3 5,6 5 5,8 8 7,8 16 6,6 
2-krat 0 0 1 1,2 5 4,9 6 2,5 
3-krat ali več 1 1,9 1 1,2 5 4,9 7 2,9 
Skupaj  54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

 
Tabela 125: Težave, povezane z uporabo alkohola glede na skupine oseb s posebnimi potrebami (f pomeni število, % 
pomeni odstotek, df pomeni stopnje prostosti, p pomeni statistično pomembnost za razmerje verjetij). Vsi udeleženci 
raziskave so podali odgovor na vprašanje. 
 

Vprašane osebe, ki so slepe in slabovidne, so v 90,4 % podale odgovor, da niso 

vozile motornih vozil pod vplivom alkohola. Interpretiramo lahko na dva načina. 

Osebe, ki so slepe in slabovidne, nimajo vozniškega dovoljenja zaradi okvar 

vidnih funkcij ali dejansko niso vozile motornih vozil pod vplivom alkohola. Po 

Pravilniku o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil, ki je nastal na podlagi 

Zakona o voznikih (Uradni list RS št. 109/10), so določena merila za 

ugotavljanje telesnih in duševnih zmožnosti kandidatov za voznike motornih 

vozil. Pri presoji zmožnosti za vozniško dovoljenje so poleg drugih zmožnosti 

pomembne tudi stopnja vidne funkcije, stopnja gibalne funkcije, stopnja slušne 

funkcije, uporaba alkohola in prepovedanih drog. Sklepamo lahko, da tudi 

določeni gluhi ali gibalno ovirani nimajo vozniškega dovoljenja. Pri interpretaciji 

so pomembne še ugotovitve raziskav (National Spinal Cord Injury Association, 

2007) o visoki povezanosti poškodb hrbtenice in prometnih nesreč. Ugotovljeno 

je bilo (prav tam), da je 44 % vseh poškodb hrbtenice nastalo zaradi prometnih 

nesreč, ki so lahko povezane tudi z uporabo alkohola in prepovedanih drog.  

 

Statistično pomembnost razlik smo izračunali s pomočjo razmerja verjetij, ki 

kaže statistično pomembne razlike pri spremenljivki težave z bližnjimi (starši, 

žena/mož, partner) zaradi pitja alkoholnih pijač. Skupina oseb s poškodbo 
hrbtenice je imela pogostejše težave z bližnjimi zaradi uporabe alkohola. 
Spremenljivka težave z avtoriteto (učitelj, delodajalec) zaradi pitja alkoholnih 

pijač se je izkazala za statistično pomembno razliko med skupinama. 

Pogostejše težave z avtoriteto zaradi pitja alkoholnih pijač je imela 
skupina oseb, ki so gluhi in naglušni. Spremenljivka vožnja motornega 
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kolesa ali avtomobila pod vplivom alkohola kaže statistično pomembne razlike 

med skupinami. Izkušnja vožnje pod vplivom alkohola je bila pogostejša pri 
skupini oseb s poškodbo hrbtenice (s tem da upoštevamo dejstva o 

zmožnostih za vozniško dovoljenje pri nekaterih osebah s posebnimi 

potrebami).   
 
Z M-W testom smo še dodatno potrdili/zavrnili statistično pomembnost razlik 

med skupinami v pogostosti težav zaradi uporabe alkohola.  

(1) Razlik med skupinama oseb, ki so slepi in slabovidni ter oseb, ki so gluhe in 

naglušne, v spremenljivkah pogostosti težav zaradi uporabe alkohola niso 

statistično potrdili.  

(2) Statistično pomembnost razlik med skupinama oseb, ki so gluhe in 

naglušne, ter oseb s poškodbo hrbtenice smo potrdili pri spremenljivki vožnja 

pod vplivom alkohola (p=0,02), kar pomeni, da imajo osebe s poškodbo 

hrbtenice pogosteje izkušnjo pod vplivom alkohola.  

(3) Statistično pomembnost razlik med skupinama oseb, ki so slepe in 

slabovidne, ter oseb s poškodbo hrbtenice smo potrdili pri spremenljivki 

prerivanje in pretep pod vplivom alkohola (p=0,045), kar pomeni, da so imele 
osebe s poškodbo hrbtenice pogosteje izkušnje s pretepanjem in 
prerivanjem pod vplivom alkohola kot osebe, ki so slepe in slabovidne. 
Statistično pomembna razlika se je izkazala tudi pri spremenljivki vožnja pod 

vlivom alkohola (p=0,00), kar pomeni, da so se osebe s poškodbo hrbtenice 
pogosteje vozile z motornimi vozili pod vplivom alkohola (s tem da 

upoštevamo dejstva o zmožnostih za vozniško dovoljenje pri nekaterih osebah 

s posebnimi potrebami). 

 
Motivi za uporabo alkohola 
 
V skupini oseb s posebnimi potrebami smo za potrditev notranje strukture 

motivov uporabe alkohola izbranih spremenljivk uporabili faktorsko analizo.  

 

Iz korelacijske matrike spremenljivk motivov uporabe alkohola (Tabela 126, 

Priloga 16) vidimo povezanost med spremenljivkami, ki so razmeroma zmerne 

do visoke.  
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Ustreznost vzorčenja smo ugotavljali s KMO testom, ki je pokazal rezultat 

0,938, kar kaže na velik delež skupne variance v uporabljenem sistemu 

spremenljivk. Signifikatnost smo ugotavljali s pomočjo Bartlettovega testa 

(Battlett test (210)= 23356,199 p=0,00<0,05), kar pomeni, da so spremenljivke 

v sistemu povezane med seboj.  
 
V Tabeli 127 so prikazane komunalitete za posamezno spremenljivko, ki 

predstavlja delež njihovih varianc, zajet v ekstrahiranih faktorjih. 

 

Komunalitete Začetna 
vrednost 

Ekstrakcija 
 

 Prijatelji pijejo 1 ,711 
 Nezmožnost zavrnitve 1 ,650 
 Tudi drugi ljudje pijejo 1 ,733 
 Povečanje storilnosti 1 ,330 
 Navada ob posebnih priložnostih 1 ,578 
 Sprejetost v družbi 1 ,622 
 Dober okus 1 ,639 
 Izboljšanje počutja 1 ,683 
 Žeja 1 ,503 
 Ob obroku hrane 1 ,616 
 Sprostitev 1 ,638 
 Lažje sprejemanje kritik 1 ,660 
 Uspavanje 1 ,641 
 Pozabiti na težave 1 ,784 
 Zmanjšanje napetosti/nemira 1 ,655 
 Povečanje energije in moči 1 ,718 
 Navada 1 ,553 
 Lažje soočanje s težavami 1 ,776 
 Nadzor nad situacijo 1 ,792 
 Dolgčas 1 ,598 
 Pozabiti na tel. težave in posebnosti 1 ,722 
 
Tabela 127: Komunalitete motivov uporabe alkohola. 

 

Po Kaiser-Gutmanovem kriteriju lahko zadržimo 3 faktorje, ki skupaj 

pojasnjujejo 64,7 % variance sistema (Tabela 128).  

 

Komponente 
(faktor) 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti estrahiranih 
faktorjev Rotirane lastne vrednosti 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunal. 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunal. 
 % 

1 10,426 49,646 49,646 10,426 49,646 49,646 7,266 34,598 34,598 
2 1,977 9,414 59,060 1,977 9,414 59,060 3,308 15,752 50,351 
3 1,200 5,712 64,772 1,200 5,712 64,772 3,028 14,421 64,772 
4 ,834 3,970 68,742       
5 ,776 3,694 72,436       
6 ,646 3,076 75,512       
7 ,582 2,771 78,283       
8 ,567 2,701 80,983       
9 ,519 2,474 83,457       
10 ,473 2,250 85,708       
11 ,408 1,943 87,651       
12 ,397 1,890 89,541       
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13 ,387 1,845 91,386       
14 ,328 1,563 92,949       
15 ,305 1,452 94,401       
16 ,263 1,254 95,655       
17 ,254 1,211 96,866       
18 ,212 1,007 97,873       
19 ,171 ,814 98,688       
20 ,155 ,740 99,428       
21 ,120 ,572 100,000       

 
Tabela 128: Pojasnjena skupna varianca. 

 

V Tabeli 129 je prikazana rotirana matrika komponentnih struktur.  

 

Rotirana faktorska matrika Faktorji  
1 2 3 

Nadzor nad situacijo ,860 ,058 ,224 
Lažje soočanje s težavami ,854 ,124 ,177 
Pozabiti na telesne težave in posebnosti ,814 ,087 ,228 
Pozabiti na težave ,801 ,157 ,343 
Povečanje energije in moči ,791 ,196 ,234 
Uspavanje ,754 ,201 ,180 
Lažje sprejemanje kritik ,754 ,169 ,252 
Navada ,700 ,250 -,036 
Zmanjšanje napetosti/nemira ,681 ,342 ,271 
Sprostitev ,625 ,407 ,287 
Dolgčas ,609 ,421 ,222 
Ob obroku hrane ,110 ,777 ,023 
Navada ob posebnih priložnostih -,057 ,715 ,253 
Dober okus ,313 ,705 ,208 
Izboljšanje počutja ,423 ,613 ,357 
Žeja ,430 ,532 ,187 
Povečanje storilnosti ,287 ,402 ,293 
Ljudje pijejo ,283 ,156 ,793 
Nezmožnost zavrnitve ,118 ,238 ,761 
Prijatelji pijejo ,292 ,286 ,738 
Sprejetost v družbi ,528 ,176 ,558 

 
Tabela 129: Rotirana faktorska matrika. 
 
Faktor 1 ima lastno vrednost 10,426 in pojasni 49,6 % variance sistema. Faktor 

ima najvišje povezave z enajstimi spremenljivkami: pitje alkohola zaradi 

nadzora nad situacijami in drugimi; pogum soočiti se s težavami; pozabiti na 

svoje telesne težave in posebnosti; pozabiti težave; povečanje energije in moči; 

uspavanje (da lažje zaspim); da lažje prenesem kritiko; zmanjšanje napetosti in 

nemira; sprostitev in dolgčas. Faktor pojasnjuje osebni razlog pitja alkoholnih 

pijač, zato ga poimenujemo osebni motivi uporabe alkohola in predstavlja 

dejavnik tveganja uporabe alkohola. Faktor kaže na specifičen dejavnik 

tveganja, ki je lahko značilen za izbran raziskovalni vzorec in izraža strategijo 

obvladovanja osebnih težav. 

 

Faktor 2 ima lastno vrednost 1,977 in pojasni 9,4 % variance sistema. Faktor je 

nasičen s spremenljivkami, ki pojasnjujejo socialno sprejemljive navade pitja 
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alkoholnih pijač, zato ga poimenujemo motivi socialno sprejemljive uporabe 
alkohola. Faktor bi lahko bil podoben tudi v splošni populaciji. 

 

Faktor 3 ima lastno vrednost 1,2 in pojasnjuje 5,7 % variance sistema. Faktor je 

nasičen s spremenljivkami, ki pojasnjujejo pitje alkoholnih pijač zaradi družbe, 

zato faktor poimenujemo motivi družbenega vključevanja in predstavlja 

dejavnik tvegane uporabe alkohola. Faktor izraža specifičen dejavnik tveganja, 

lahko bi bil značilen za izbran raziskovalni vzorec in predstavlja strategijo 

obvladovanja za lažje vključevanje v družbo. 
 
Latentne strukture kažejo, da je uporaba alkohola sredstvo za soočanje in 

obvladovanje osebnih in družbenih težav oz. ovir. V reprezentativnem vzorcu 

smo dobili osebne in družbene motive uporabe alkohola. Latentno strukturo 

motivov uporabe alkohola smo v nereprezentativnem vzorcu dobili bolj čisto kot 

v reprezentativnem vzorcu. Spremenljivke, ki so zastopane v posameznih 

faktorjih nereprezentativnega vzorca, bolje pojasnjujejo latentne faktorje.   

 

Dejavniki uporabe alkohola 
 
Povezanost dobljenih faktorjev motivov uporabe alkohola smo ugotavljali z 

različnimi spremenljivkami dejavnikov uporabe alkohola. V Tabeli 130 so 

izračunani povezanost osebnih motivov uporabe alkohola, motivi socialno 

sprejemljive uporabe alkohola in družbeni motivi uporabe alkohola s 

spremenljivkami, ki se nanašajo na prevalenco pitja alkoholnih pijač v zadnjem 

mesecu; pogostost škodljivega pitja alkoholnih pijač v zadnjem mesecu (pitje 

petih ali več enot alkohola zaporedoma ob eni priložnosti); pogostost opitosti v 

zadnjem mesecu; obsojanje poizkusa uporabe alkohola pijač enkrat ali dvakrat; 

obsojanje pitja ene ali dveh enot alkoholnih pijač večkrat na teden; obsojanje 

opitosti enkrat na teden; stališče o tvegani uporabi ene do dveh enot alkoholnih 

pijač skoraj vsak dan; stališče o tvegani uporabi 5 ali več enot alkoholnih pijač 

vsak konec tedna; stališče o tveganem pitju štirih do petih enot alkoholnih pijač 

skoraj vsak dan; stališče o dostopnosti alkoholnih pijač; dejavnike pitja 

alkoholnih pijač pri prijateljih. 
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Povezanost faktorjev motivov uporabe alkohola z dejavniki 
uporabe alkohola 

Osebni motiv 
uporabe 
alkohola  

Motivi socialno 
sprejemljive 

uporabe alkohola 

Motivi uporabe 
alkohola – druž. 
vključevanja 

Pogostost uporabe alkohola v zadnjem mesecu -,022 ,359** -,001 
Pogostost uporabe alkohola 5 ali več enot zap. v mesecu ,213** ,280** ,077 
Pogostost opitosti v zadnjem mesecu ,186** ,169** ,046 
Obsojanje:1-krat ali 2-krat poskusijo alkohol ,104 -,209** -,030 
Obsojanje: pitje 1 do 2 enot pijač večkrat na teden ,034 -,161* -,102 
Obsojanje: napijejo se 1-krat na teden -,052 -,044 -,059 
Stališče o tveganem pitju alkohola 1 do 2 enot na dan  -,101 -,081 -,031 
Stališče o tveganem pitju 5 ali več enot alkohola konec tedna -,126 -,105 -,027 
Stališče o tvegani uporabi 4 ali 5 enot alkohola na dan  -,160* ,022 -,096 
Stališče o dostopnosti piva -,046 ,062 -,011 
Stališče o dostopnosti vina -,065 ,121 ,000 
Stališče o dostopnosti žganih pijač -,074 ,131* -,078 
Ocena prijateljev: uporaba alkohola ,178** ,316** ,208** 
Ocena prijateljev: opije vsaj 1-krat na teden ,244** ,257** ,225** 

 
Tabela 130: Povezanost faktorjev motivov uporabe alkohola z dejavniki uporabe alkohola (* Korelacije so statistično 
pomembne pri 0,05  ** Korelacije so statistično pomembne pri 0.01). 
 

Statistično pomembne povezave med faktorji motivov uporabe alkohola in 

dejavniki uporabe alkohola so potrjene pri naslednjih spremenljivkah:  

 Osebni motivi uporabe alkohola: pogostost zaporedne uporabe 5 ali več 

enot alkohola v zadnjem mesecu; pogostost opitosti v zadnjem mesecu; 

stališče o netveganju uporabe 4 ali 5 enot alkohola skoraj vsak dan; 

ocena uporabe alkohola pri prijateljih; ocena opitosti vsaj enkrat 

tedensko pri prijateljih. Osebni motivi uporabe alkohola so povezani z 

njegovo škodljivo uporabo, uporabo alkohola pri prijateljih in stališči o 

manjšem tveganju uporabe alkohola, kar predstavlja dejavnik tveganja 

za uporabo alkohola. 

 Motivi socialno sprejemljive uporabe alkohola: pogostost uporabe 

alkohola v zadnjem mesecu; pogostost zaporedne uporabe 5 in več enot 

alkohola ob eni priložnosti v zadnjem mesecu; pogostost opitosti v 

zadnjem mesecu; obsojanje uporabe alkohola enkrat ali dvakrat; 

obsojanje uporabe ene do dveh enot alkohola večkrat na teden; stališča 

o dostopnosti alkoholnih pijač; ocena uporabe alkohola pri prijateljih; 

ocena opitosti vsaj enkrat tedensko pri prijateljih.  

 Motivi uporabe alkohola zaradi družbenega vključevanja: ocena uporabe 

alkohola pri prijateljih; ocena opitosti vsaj enkrat tedensko pri prijateljih. 
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Zaključki 

 

Alkoholne pijače je enkrat ali večkrat v življenju uporabilo 86,4 % vprašanih 

oseb nereprezentativnega vzorca (96,1 % oseb s poškodbo hrbtenice, 85,2 %, 

oseb, ki so slepe in slabovidne, in 75,6 % vprašanih oseb, ki so gluhe in 

naglušne). V nereprezentativnem vzorcu alkohol najpogosteje uporabljajo 

osebe s poškodbo hrbtenice. Če podatke primerjamo z reprezentativnim 

vzorcem, so le-ti primerljivi, razen pri osebah s poškodbo hrbtenice – življenjska 

prevalenca je višja. 

 

V primerjavi s skupinama oseb, ki so slepe in slabovidne, ter oseb, ki so gluhe 

in naglušne, osebe s poškodbo hrbtenice pogosteje uporabljajo alkoholne 

pijače, tako v življenju kot tudi v zadnjem letu in v zadnjem mesecu. Povprečna 

starost ob prvi uporabi alkohola pri raziskovalnih skupinah je v povprečju 

približno enaka, med 15 in 16 let, v reprezentativnem vzorcu 14 let, med tem ko 

je v splošni populaciji povprečna starost 11 let. 

 

Izkušnjo opitosti v življenju je imelo 70 % vprašanih oseb nereprezentativnega 

vzorca (87,3 % vprašanih oseb s poškodbo hrbtenice, 61,1 % vprašanih slepih 

in slabovidnih oseb in 53,5 % gluhih in naglušnih oseb), kar je primerljivo z 

reprezentativnim vzorcem. Od tega je bilo 18,6 % oseb (27,5 % oseb s 

poškodbo hrbtenice, 13 % oseb, ki so slepe in slabovidne, in 11,6 % oseb, ki so 

gluhe in naglušne) opitih 40-krat ali večkrat v življenju, kar je tudi primerljivo z 

reprezentativnim vzorcem. V zadnjem letu je potrdilo opitost 41 %, v zadnjem 

mesecu pa 18,6 % vprašanih oseb. Škodljiva uporaba alkohola je najpogostejša 

pri osebah s poškodbo hrbtenice, kar kaže na rizično skupino za škodljivo 

uporabo alkohola. Visoko tvegano opijanje (pet in več enot alkohola 

zaporedoma ob eni priložnosti v zadnjem mesecu) je potrdilo 42 % vprašanih 

oseb, kar je nekoliko več od reprezentativnega vzorca (31 %). Visoko tvegano 

opijanje v zadnjem mesecu nakazuje na škodljivo uporabo alkohola, to vedenje 

pa je potrdilo 50 % oseb, ki so gluhe in naglušne, 40 % oseb s poškodbo 

hrbtenice in 33 % oseb, ki so slepe in slabovidne.  

Oceno stopnje tvegane uporabe alkohola smo dobili s pomočjo presejalnega 

testa AUDIT. Ocenjujemo, da z nizkim tveganjem alkoholne pijače uporablja 
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52,6 % oseb s poškodbo hrbtenice, 51,9 % oseb, ki so slepe in slabovidne, ter 

51,2 % oseb, ki so gluhe in naglušne. Na tvegan način uporablja alkohol 25,6 % 

vprašanih oseb s poškodbo hrbtenice, 22,1 % oseb, ki so gluhe in naglušne, ter 

15 % vprašanih oseb, ki so slepe in slabovidne. Na tvegan način uporablja 

alkohol 5,8 % splošne slovenske populacije (EMCDDA, 2013). Tuje raziskave 

(Koch, Nelipovich in Sneed, 2002; SAMHSA, 2009; Smedema in Ebener, 2010; 

DiNitto in Webb, 2012) pišejo, da je tvegana in škodljiva uporaba alkohola pri 

osebah s poškodbo hrbtenice 40–50 % pogostejša ter je v primerjavi s splošno 

populacijo vsaj dvakrat pogostejša pri osebah, ki so gluhe in naglušne. Iz tega 

lahko sklepamo, da je v našem vzorcu oseb s poškodbo hrbtenice tvegana 

uporaba alkohola trikrat do štirikrat pogostejša v primerjavi s splošno slovensko 

populacijo, trikrat pogostejša pri skupini oseb, ki so gluhe in naglušne, in 

dvakrat pogostejša pri osebah, ki so slepe in slabovidne. Za potrditev domnev 

so potrebne nadaljnje raziskave. Na škodljiv način pije alkoholne pijače ena 

oseba, ki je slepa ali slabovidna, in ena oseba s poškodbo hrbtenice. Odvisnost 

od alkohola lahko z večjo verjetnostjo potrdimo pri dveh osebah. Pogostost pitja 

alkoholnih pijač je v povprečju pogostejša pri osebah s poškodbo hrbtenice. 

Količina popitega alkohola na tipičen dan pitja je prav tako v povprečju večja pri 

osebah s poškodbo hrbtenice, gluhi in naglušni pa pogosteje težko prenehajo s 

pitjem alkoholnih pijač.  
 

Anketirance smo spraševali po vrstah težav, ki so jih izkusili pod vplivom 

alkohola. Najpogosteje so poročali zmanjšano storilnost pri delu (31,8 %), prepir 

in prerekanje (25,2 %), vožnjo motornih vozil pod vplivom alkohola (25,2 %) in 

težave v odnosih z bližnjimi (17,7 %). Osebe s poškodbo hrbtenice so pogosteje 

imele izkušnje s pretepanjem in prerivanjem pod vplivom alkohola, težave z 

bližnjimi zaradi uporabe alkohola, pogostejša pa je bila izkušnja vožnje pod 

vplivom alkohola. Pogostejše težave z avtoriteto zaradi pitja alkoholnih pijač je 

imela skupina oseb, ki so gluhe in naglušne, kar je razumljivo, saj se zaradi 

omejitev v komunikaciji, ki jih imajo gluhi in naglušni, lahko pogosteje pojavijo 

nesporazumi v komuniciranju in posledično konflikti. Pod vplivom alkohola se 

nesporazumi v komunikaciji povečajo.  
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Notranjo strukturo motivov uporabe alkohola smo ugotovili s pomočjo faktorske 

analize z Hotellingovo metodo glavnih komponent, kjer smo dobili naslednje 

faktorje: osebni motivi uporabe alkohola, motivi družbene sprejemljivosti 

uporabe alkohola in motivi uporabe alkohola zaradi družbenega vključevanja. V 

nereprezentativnem vzorcu osebe uporabljajo alkohol kot strategijo soočanja in 

obvladovanja osebnih težav, da lažje nadzorujejo situacije in druge, da lažje 

pozabijo na svoje telesne težave in posebnosti, da zmanjšujejo napetosti in 

stiske ter drugo. Tudi družbeni motivi uporabe alkohola kažejo na strategijo 

lažjega vključevanja v družbo. 

 

Povezanost med dejavniki in motivi uporabe alkohola smo ugotavljali s 

korelacijskim koeficientom. Kljub šibkim povezavam, ki jih ne moremo 

zanemariti, smo statistično pomembno potrdili povezave med osebnimi motivi 

uporabe alkohola in med pogostostjo uporabe ter škodljive uporabe alkohola v 

zadnjem mesecu, stališči nizkega tveganja dnevne škodljive uporabe alkohola, 

oceno uporabe alkohola in tedensko opitostjo pri prijateljih. Navedene povezave 

predstavljajo dejavnike tveganja za škodljivo uporabo alkohola.  

 

Povezave med motivi socialno sprejemljive uporabe alkohola smo ugotovili s 

pogostostjo uporabe alkohola in škodljivo uporabo alkohola v zadnjem mesecu, 

med obsojanjem poskušanja alkohola enkrat ali dvakrat in tedensko uporabo 

alkohola ter obsojanjem tedenske opitosti. Povezanost je tudi med stališči o 

dostopnosti alkoholnih pijač in oceno uporabe alkohola ter opitosti pri prijateljih. 

Povezave med motivi uporabe alkohola zaradi družbenega vključevanja smo 

potrdili z oceno uporabe alkohola in tedensko opitostjo pri prijateljih. 

 

4.2.1.3  Uporaba prepovedanih drog 
 
Prevalenca uporabe prepovedanih drog 
 
Tabela 131 prikazuje pogostost uporabe posameznih vrst prepovedanih drog 

enkrat ali večkrat v življenju.  
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V nereprezentativnem vzorcu je enkrat ali večkrat v življenju marihuano 

uporabilo 24,3 % vprašanih oseb, protibolečinska zdravila, ki jih ni predpisal 

zdravnik 18,2 % vprašanih oseb, pomirjevala, ki jih ni predpisal zdravnik, pa 

16,1 % vprašanih oseb.  

 
Pogostost uporabe prepovedanih 
drog  v življenju 
  

Skupina posebnih potreb 
Slepi in 

slabovidni 
Gluhi in 
naglušni 

Poškodba 
hrbtenice 

Skupaj 

f  % f % f % f % 

Pomirjevala brez Rp 
16,1 % 

0/nikoli 43 79,6 77 89,5 83 81,4 203 83,9 
1–2-krat 6 11,1 6 7,0 5 4,9 17 7,0 
3–5-krat 1 1,9 2 2,3 6 5,9 19 3,7 
6–9-krat 1 1,9 0 0 0 0 41 0,4 
10–19-krat 2 3,7 0 0 2 2,0 24 1,7 
20–39-krat 0 0 0 0 2 2,0 62 0,8 
40-krat ali večkrat 1 1,9 1 1,2 4 3,9 6 2,5 
Skupaj  54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Ameftamini 
2,8 % 

0/nikoli  51 94,4 85 98,8 99 97,1 235 97,1 
1–2-krat 2 3,7 0 0 1 1,0 3 1,2 
3–5-krat 0 0 0 0 1 1,0 1 0,4 
6–9-krat 0 0 1 1,2 0 0 1 0,4 
20–39-krat 1 1,9 0 0 1 1,0 2 0,8 

Skupaj  54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Ekstazi  
4,5 % 
 

0/nikoli 53 98,1 81 94,2 97 95,1 231 95,5 
1–2-krat 1 1,9 3 3,5 2 2,0 6 2,5 
3–5-krat 0 0 1 1,2 2 2,0 3 1,2 
6–9-krat 0 0 1 1,2 0 0 1 0,4 
10–19-krat 0 0 0 0 1 1,0 1 0,4 

Skupaj  54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Gobice  
4,1 % 

0/nikoli 51 94,4 83 96,5 98 96,1 232 95,5 
1–2-krat 2 3,7 3 3,5 1 1,0 6 2,5 
3–5-krat 1 1,9 0 0 3 2,9 4 1,7 

Skupaj  54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

LSD  
1,6 % 

0/nikoli 52 96,3 85 98,8 101 99,0 238 98,3 
1–2-krat 1 1,9 1 1,2 1 1,0 3 1,2 
6–9-krat 1 1,9 0 0 0 0 1 0,4 

Skupaj  54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Kokain 
 
2,8 % 

0/nikoli 53 98,1 85 98,8 97 95,1 235 97,1 
1–2-krat 0 0 0 0 2 2,0 2 0,8 
3–5-krat 1 1,9 0 0 2 2,0 3 1,2 
10–19-krat 0 0 1 1,2 0 0 1 0,4 
40-krat ali večkrat 0 0 0 0 1 1,0 1 0,4 

Skupaj  54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Heroin 
1,6 % 
 

0/nikoli 53 98,1 83 96,5 102 100,0 238 98,3 
1–2-krat 1 1,9 1 1,2 0 0 2 0,8 
6–9-krat 0 0 1 1,2 0 0 1 0,4 
20–39-krat 0 0 1 1,2 0 0 1 0,4 

Skupaj  54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Hlapi (lepilo, aerosol, 
plin ...)  
5,4 % 

0/nikoli 52 96,3 81 94,2 96 94,1 229 94,6 
1–2-krat 0 0 3 3,5 3 2,9 6 2,5 
3–5-krat 2 3,7 1 1,2 2 2,0 5 2,1 
20–39-krat 0 0 0 0 1 1,0 1 0,4 
40-krat ali večkrat 0 0 1 1,2 0 0 1 0,4 

Skupaj  54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Marihuana  
24,3 % 

0/nikoli 44 81,5 72 83,7 67 65,7 183 75,6 
1–2-krat 6 11,1 9 10,6 14 13,7 29 12,0 
3–5-krat 1 1,9 1 1,2 6 5,9 8 3,3 
6–9-krat 0 0 0 0 3 2,9 3 1,2 
10–19-krat 0 0 0 0 3 2,9 3 1,2 
20–39-krat 0 0 0 0 2 2,0 2 0,8 
40-krat ali večkrat 3 5,6 4 4,7 7 6,9 14 5,8 
Skupaj  54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Zdravila proti 
bolečinam brez Rp 
18,2 % 

0/nikoli 47 87,0 75 87,2 76 74,5 198 81,8 
1–2-krat 2 3,7 4 4,7 4 3,9 10 4,1 
3–5-krat 0 0 0 0 5 4,9 5 2,1 
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Zdravila proti 
bolečinam brez Rp 
18,2 % 

6–9-krat 0 0 2 2,4 3 2,9 5 2,1 
10–19-krat 2 3,7 2 2,4 7 6,9 11 4,5 
20–39-krat 0 0 0 0 1 1,0 1 0,4 
40-krat ali večkrat 3 5,6 3 3,5 6 5,9 12 5,0 
Skupaj  54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Pomirjevala z Rp 
19 % 

0/nikoli 40 74,1 75 87,2 82 80,4 197 81,4 
1–2-krat 7 13,0 5 5,8 2 2,0 14 5,8 
3–5-krat 0 0 1 1,2 2 2,0 3 1,2 
6–9-krat 1 1,9 0 0 3 2,9 4 1,7 
10–19-krat 2 3,7 0 0 4 3,9 6 2,5 
20–39-krat 1 1,9 2 2,3 4 3,9 7 2,9 
40-krat ali večkrat 3 5,6 3 3,5 5 4,9 11 4,5 
Skupaj  54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

 
Tabela 131: Življenjska prevalenca prepovedanih drog glede na skupine oseb s posebnimi potrebami (Rp pomeni 
recept, ki ga predpiše zdravnik za izdajo zdravil v lekarni, f pomeni število, % pomeni odstotki, p pomeni statistična 
pomembnost, p>0,05 pomeni statistično nepomembnost razlik). 
 

Pogostost uporabe ostalih prepovedanih drog je manj kot 10 %. Glede na 

specifične posebne potrebe smo pričakovali pogostejšo uporabo 

protibolečinskih zdravil glede na splošno populacijo. 

 
Zanimala nas je tudi pogostost uporabe prepovedanih drog glede na skupine 

oseb s posebnimi potrebami. Za posamezne podvzorce smo predhodno 

izračunali povprečje uporabe prepovedanih drog. 
 

(1) Pri skupini oseb, ki so slepe in slabovidne, so v povprečju najpogosteje 
uporabljena prepovedana droga zdravila proti bolečini, ki jih ni predpisal 
zdravnik, sledi marihuana in pomirjevala brez recepta. 

(2) Pri skupini oseb, ki so gluhe in naglušne, je v povprečju najpogosteje 
uporabljena prepovedana droga marihuana, sledijo protibolečinska zdravila 
brez recepta.  

(3) Pri skupini oseb s poškodbo hrbtenice je v povprečju najpogosteje 
uporabljena marihuana, sledijo zdravila proti bolečini brez recepta in 
pomirjevala brez recepta. 
 
Z neparametričnim M-W testom smo ugotavljali razlike v povprečju pogostosti 

uporabe različnih prepovedanih drog med raziskovalnimi skupinami. 

(1) Razlike med osebami, ki so slepe in slabovidne, ter osebami, ki so gluhe in 

naglušne, niso statistično pomembne, kar pomeni, da je v skupinah uporaba 

prepovedanih drog v povprečju enako pogosta.  

(2) Razliki med osebami, ki so gluhe in naglušne, ter osebami s poškodbo 

hrbtenice sta v povprečju statistično pomembni uporaba marihuane (p=0,004) in 
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protibolečinskih zdravil, ki jih ni predpisal zdravnik (p=0,029), kar pomeni, da v 

povprečju osebe s poškodbo hrbtenice pogosteje uporabljajo marihuano in 
protibolečinska zdravila brez recepta. Razlike pri ostalih prepovedanih 

drogah niso statistično pomembne. 

(3) Razlike med osebami, ki so slepe in slabovidne, in osebami s poškodbo 

hrbtenice so statistično nepomembne, razen razlika v povprečju uporabe 

marihuane, ki je statistično pomembna (p=0,033). Pri osebah s poškodbo 
hrbtenice je v povprečju pogostejša uporaba marihuane. 
Med raziskovalnimi skupinami je v povprečju najpogostejša uporaba 
prepovedanih drog pri osebah s poškodbo hrbtenice. 
 

Dostopnost prepovedanih drog 

 

Ocene dostopnosti prepovedanih drog (Tabela 132) se razlikujejo glede na 

posamezne vrste drog. Zanimiv je podatek, da  30 % in več vprašanih oseb ne 

ve, kakšna je dostopnost drog, če bi si jih zaželele.  Samo do 10 % vprašanih 

oseb s poškodbo hrbtenice meni, da je nemogoče dostopati do posameznih 

prepovedanih drog (pri skupini oseb, ki so slepe in slabovidne, ter oseb, ki so 

gluhe in naglušne, se odstotek giblje 20–30 %).  

 

Ugotavljali smo tudi razlike v oceni dostopnosti prepovedanih drog med 

raziskovalnimi skupinami. (1) Med skupinama oseb, ki so slepe in slabovidne, 

ter osebami, ki so gluhe in naglušne, razlike niso statistično pomembne (M-W: 

p=0,738), kar pomeni, da skupini približno enako ocenjujeta dostopnost 

prepovedanih drog. (2) Med skupinama oseb, ki so slepe in slabovidne, in oseb 

s poškodbo hrbtenice razlike niso statistično pomembne (M-W: p=0,108). 

 

(3) Med skupinama oseb, ki so gluhe in naglušne, ter oseb s poškodbo 

hrbtenice so razlike statistično pomembne (M-W: p=0,021), kar pomeni, da 

imajo osebe s poškodbo hrbtenice v povprečju stališče o lažjem dostopu 
do prepovedanih drog. 
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Ocena  dostopnosti do 
prepovedanih drog  

Skupina posebnih potreb 

Slepi in slabovidni Gluhi in naglušni Poškodba 
hrbtenice Skupaj 

f  % f % f % f % 

Marihuana ali 
hašiš 

Nemogoče 16 29,6 24 27,9 6 5,9 46 19,0 
Zelo težko 6 11,1 11 12,8 8 7,8 25 10,3 
Precej težko 2 3,7 8 9,3 16 15,7 26 10,7 
Precej lahko 8 14,8 12 14,0 30 29,4 50 20,7 
Zelo lahko 8 14,8 8 9,3 11 10,8 27 11,2 
Ne vem 14 25,9 23 26,7 31 30,4 68 28,1 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Amfetamini 

Nemogoče 14 25,9 25 29,1 8 7,8 47 19,4 
Zelo težko 9 16,7 14 16,3 15 14,7 38 15,7 
Precej težko 2 3,7 7 8,1 29 28,4 38 15,7 
Precej lahko 5 9,3 7 8,1 9 8,8 21 8,7 
Zelo lahko 7 13,0 10 11,6 4 3,9 21 8,7 
Ne vem 17 31,5 23 26,7 37 36,3 77 31,8 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Pomirjevala 

Nemogoče 12 24,2 22 25,5 6 5,9 40 16,5 
Zelo težko 8 14,8 12 14,1 10 9,9 30 12,4 
Precej težko 5 9,3 9 10,6 25 24,8 39 16,1 
Precej lahko 9 16,7 11 12,9 19 18,3 39 16,1 
Zelo lahko 7 13,0 10 11,8 6 5,9 23 9,5 
Ne vem 13 24,1 22 25,9 36 35,6 71 29,3 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Kokain 

Nemogoče 16 29,6 26 30,2 10 9,8 52 21,5 
Zelo težko 12 22,2 15 17,4 29 28,4 56 23,1 
Precej težko 0 0,0 7 8,1 14 13,7 21 8,7 
Precej lahko 2 5,6 7 8,1 9 8,8 18 7,4 
Zelo lahko 6 9,3 5 5,8 3 2,9 14 5,8 
Ne vem 18 33,3 26 30,2 37 36,3 81 33,5 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Ekstazi 

Nemogoče 16 29,6 27 31,4 10 9,8 53 21,9 
Zelo težko 12 22,2 15 17,4 25 24,5 52 21,5 
Precej težko 0 0,0 6 7,0 18 17,6 24 9,9 
Precej lahko 3 5,6 6 7,0 9 8,8 18 7,4 
Zelo lahko 5 9,3 6 7,0 3 2,9 14 5,8 
Ne vem 18 33,3 26 30,2 37 36,3 81 33,5 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Heroin 

Nemogoče 16 29,6 25 29,1 11 10,8  52 21,5 
Zelo težko 12 22,2 18 20,9 32 31,4 62 25,6 
Precej težko 0 0,0 7 8,1 11 10,8 18 7,4 
Precej lahko 4 7,4 6 7,0 6 5,9 16 6,6 
Zelo lahko 4 7,4 5 5,8 2 2,0 11 4,5 
Ne vem 18 33,3 25 29,1 40 39,2 83 34,3 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Gobice 

Nemogoče 16 29,6 24 27,9 9 8,8 49 20,2 
Zelo težko 9 16,7 17 19,8 24 23,5 50 20,7 
Precej težko 1 1,9 8 9,3 13 12,7 22 9,1 
Precej lahko 4 7,4 4 4,7 13 12,7 21 8,7 
Zelo lahko 5 9,3 6 7,0 4 3,9 15 6,2 
Ne vem 19 35,2 27 31,4 39 38,2 85 35,1 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 

Snovi za 
vdihavanje 

hlapov 

Nemogoče 10 18,5 25 29,1 5 4,9 40 16,5 
Zelo težko 2 3,7 4 4,7 14 13,4 20 8,3 
Precej težko 1 1,9 7 8,1 8 7,9 16 6,6 
Precej lahko 10 18,5 9 10,5 14 13,7 33 13,6 
Zelo lahko 16 29,6 21 24,4 29 28,4 66 27,3 
Ne vem 15 27,8 20 23,3 32 31,4 67 27,7 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 
 
Tabela 132: Ocena dostopnosti prepovedanih drog glede na skupino posebnih potreb. 

 

Skupine oseb s posebnimi potrebami smo vprašali tudi o možnosti nabave in 

uporabe prepovedanih drog, če bi si jih zaželeli (Tabela 133). Mnenje, da imajo 

možnost dostopa do prepovedanih drog, ima 73,6 % vprašanih oseb, kar je več, 
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če primerjamo reprezentativni vzorec (67 %). Razlike v možnosti dostopa niso 

statistično pomembne, kar pomeni, da vse tri raziskovalne skupine potrebujejo 

približno enako pomoč pri dostopu do prepovedanih drog. 

 

Možnosti nabave in uporabe 
prepovedanih drog, povezane s 
posebnimi potrebami 

Skupina posebnih potreb 
Slepi in 

slabovidni 
Gluhi in 
naglušni 

Poškodba 
hrbtenice Skupaj 

f % f % f % f % 
Ne 37 68,5 67 77,9 74 72,6 175 73,6 
Da, potreboval bi pomoč pri nabavi/dostopu 14 25,9 15 17,4 20 19,6 49 20,2 
Da, potreboval bi pomoč pri uporabi 2 3,7 2 2,3 6 5,9 10 4,1 
Da, potreboval bi pomoč pri nabavi in uporabi 1 1,9 2 2,3 2 2,0 5 2,1 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 
 
Tabela 133: Možnost nabave in uporabe drog glede na skupino posebnih potreb. 

 
Način uporabe drog 
 
Iz Tabele 134 je razvidno, da 5,1 % vprašanih oseb uporablja le eno drogo. 

Uporabo več drog hkrati je navedlo le nekaj vprašanih oseb. 

 

Način uporabe drog 

Skupina posebnih potreb 
Slepi in 

slabovidni 
Gluhi in 
naglušni 

Poškodba 
hrbtenice Skupaj 

f % f % f % f % 
Ne jemljem drog 53 98,1 80 93,0 91 89,2 224 92,6 
Vedno uživam le eno drogo 0 0 5 5,8 7 6,9 12 5,1 
Večkrat mešam prepov. droge med seboj 0 0 0 0 2 2,0 2 0,9 
Večkrat mešam prepov. droge z alkoholom 1 1,9 1 1,2 2 2,0 4 1,7 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 
 
Tabela 134:  Način uporabe drog glede na skupino oseb s posebnimi potrebami. 
 

Razlike v načinu uporabe drog med skupinami niso statistično pomembne 

(Pearsonov Χ²: 6,799 (6), p=0,340; Razmerje verjetij (6)= 10,109, p=0,120). 

 
Starost ob prvi uporabi prepovedanih drog 
 
Tabela 135 prikazuje starost ob prvi uporabi prepovedanih drog in zdravil, ki 

vplivajo na duševnost. Glede na posamezne raziskovalne skupine razberemo 

povprečje starosti, odklon od povprečja in mediano ob prvi uporabi 

prepovedanih drog ter zdravil, ki vplivajo na duševnost. 
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Starost ob prvi uporabi prepovedanih 
drog  

Starost ob prvi uporabi 
prepovedanih drog 

Starost ob prvi uporabi 
zdravil, ki vplivajo na 

duševnost 

Slepi in slabovidni 
Povprečje 18,60 31,47 
Standardna deviacija 3,098 14,833 
Mediana 18,00 30,00 

Gluhi in naglušni 
Povprečje 18,92 17,62 
Standardna deviacija 10,300 9,456 
Mediana 16,00 17,00 

Poškodba hrbtenice 
Povprečje 19,57 25,19 
Standardna deviacija 7,509 15,390 
Mediana 18,00 22,00 

 
Tabela 135: Starost ob prvi uporabi prepovedanih drog glede na skupine oseb s posebnimi potrebami. 
 
Razlik v povprečju starosti ob prvi uporabi prepovedanih drog med 

raziskovalnimi skupinami nismo potrdili, kar pomeni, da so ob prvi uporabi drog 

v povprečju vprašani približno enako stari. 

 

Razlike v povprečju starosti med raziskovalnimi skupinami ob prvi uporabi 

zdravil, ki vplivajo na duševnost, smo statistično pomembno potrdili. Skupina 

slepih in slabovidnih je v povprečju starejša ob prvi uporabi zdravil, ki vplivajo 

na duševnost (p=0,004). 

 
Motivi uporabe nedovoljenih drog 

 
Iz korelacijske matrike (Tabela 136, Priloga 17) vidimo povezave med 

spremenljivkami. Označene so visoke korelacije med spremenljivkami, ki 

pojasnjujejo motive uporabe drog v namen izboljšanja razpoloženja in 

prenehanja misliti na težave; sprostitve; pridobitve občutka evforije in 

vznemirjenosti; uživanja v družbi; omamljenosti; izboljšanja aktivnosti; lažjega 

osredotočanja na delo; lažjega izražanja v družbi. 

 

Ustreznost uporabe faktorske analize smo testirali s KMO testom in z 

Bartlettovim testom sferičnosti (Tabela 137). Oba testa kažeta ustreznost 

vzorčenja. 

 
Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja ,777 
Bartlettov test sferičnosti Approx. Chi-Square 3795,003 

df 153 
Sig. ,000 

 
Tabela 137: KMO in Bartlett test. 
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V Tabeli 138 so prikazane komunalitete za posamezno spremenljivko. 

Komunalitete posameznih spremenljivk so visoke. 

 
Komunalitete Začetna 

vrednost Ekstrakcija  
 Dvig razpoloženja 1 ,737 
 Ne misliti na težave 1 ,820 
 Sprostitev 1 ,828 
 Vznemirjenost in evforija 1 ,808 
 Omamljenost 1 ,764 
 Budnost 1 ,680 
 Uspavanje 1 ,721 
 Prenašanje bolečine 1 ,777 
 Pozaba težav in posebnosti 1 ,760 
 Uživati v družbi prijateljev 1 ,870 
 Izražanje v družbi 1 ,853 
 Sprostitev 'zavor' 1 ,730 
 Zdrži noč v družbi prijateljev 1 ,762 
 Osredotočiti se na delo  1 ,912 
 Izboljša aktivnosti 1 ,831 
 Vztrajanje pri dolgočasni aktivnosti 1 ,735 
 PP ne vplivajo na jemanje droge  1 ,657 
 Manjše možnosti zaradi PP 1 ,823 
 
Tabela 138: Spremenljivke in pripadajoče ekstrahirane komunalitete. 

 

Tabela 139 kaže lastne vrednosti faktorjev. Lastno vrednost, večjo od 1, je 

imelo pet faktorjev, ki skupaj zajema 87 % variance sistema.  

 

Komponente 
(faktor) 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti estrahiranih 
faktorjev Rotirane lastne vrednosti 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunal. 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunal. 
 % 

1 8,553 47,515 47,515 8,553 47,515 47,515 4,710 26,167 26,167 
2 1,993 11,071 58,586 1,993 11,071 58,586 2,864 15,910 42,077 
3 1,297 7,206 65,792 1,297 7,206 65,792 2,609 14,492 56,569 
4 1,225 6,806 72,598 1,225 6,806 72,598 1,985 11,027 67,595 
5 1,000 5,553 78,151 1,000 5,553 78,151 1,900 10,556 78,151 
6 ,785 4,361 82,512       
7 ,602 3,346 85,858       
8 ,482 2,678 88,536       
9 ,411 2,284 90,820       
10 ,358 1,986 92,806       
11 ,316 1,757 94,563       
12 ,284 1,579 96,142       
13 ,198 1,098 97,241       
14 ,163 ,908 98,148       
15 ,131 ,727 98,875       
16 ,101 ,561 99,436       
17 ,072 ,399 99,835       
18 ,030 ,165 100,000       

 
Tabela 139: Pojasnjena skupna varianca. 

 

Za interpretacijo strukture faktorjev smo uporabili Varimax rotacijo, kjer smo 

dobili bolj čiste projekcije faktorjev na manifestnih spremenljivkah (Tabela 140). 
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Rotirana faktorska matrika Faktorji  
1 2 3 4 5 

 Vznemirjenost in evforija ,831 ,102 ,199 ,240 ,095 
 Da preneham misliti na svoje težave ,825 ,177 ,215 ,127 ,214 
 Sprostitev ,799 ,389 ,107 ,146 ,071 
 Omamljenost ,763 -,053 ,121 ,376 ,152 
 Razpoloženje ali tesnobnost ,725 ,387 ,167 ,099 ,155 
 Sprostitev 'zavor' ,640 -,053 ,147 ,453 ,301 
 Bolečina ,622 ,534 ,154 -,204 ,198 
 Izboljšanje aktivnosti ,167 ,816 ,302 ,197 ,089 
 Uspavanje ,320 ,754 ,065 ,142 ,160 
 Osredotočenje na delo -,020 ,699 ,628 ,170 ,035 
 Vztrajam pri stvareh in aktivnostih, ki so dolgočasne ,100 ,533 ,039 ,505 ,429 
 V družbi lažje spregovorim in se izpostavim ,176 ,269 ,844 ,184 ,065 
 Uživam v družbi svojih prijateljev ,428 ,068 ,744 ,318 ,165 
 Pozabim na svoje telesne težave in posebnosti ,229 ,150 ,711 -,065 ,419 
 Da sem buden ,225 ,238 ,190 ,723 -,117 
 Zdržim vso noč v družbi prijateljev ,435 ,165 ,163 ,683 ,229 
 PP ne vplivajo na jemanje droge  ,116 ,127 ,311 ,143 ,822 
 Manjše možnosti zaradi PP ,367 ,154 ,056 -,022 ,704 

 
Tabela 140: Rotirana faktorska matrika spremenljivk motivov uporabe prepovedanih drog. 

 

Faktor 1 ima lastno vrednost 8,553 in pojasni 47,5 % variance sistema. Faktor 

je najbolj nasičen s spremenljivkami, ki se nanašajo na uporabo drog zaradi 

doseganja občutka vznemirjenosti, evforije in omamljenosti; sprostitve in 

sprostitve 'zavor'; lažjega prenašanja bolečine; prenehanja misliti na težave; 

izboljšanja razpoloženja in tesnobe. Faktor poimenujemo izboljšanje 
razpoloženja in reševanje težav.  
 

Faktor 2 ima lastno vrednost 1,993 in pojasni 11 % variance sistema. Faktor je 

najbolj povezan s spremenljivkami, ki se nanašajo na uporabo drog zaradi 

izboljšanja določenih aktivnosti, kot so šport, igre, poslušanje glasbe; lažjega 

osredotočanja na delo v službi ali šoli ter vztrajanja pri stvareh in aktivnostih, ki 

so dolgočasne; pomoči, da lažje oseba zaspi. Faktor poimenujemo povečanje 
delovne storilnosti in uspavanje ob nespečnosti. 
 

Faktor 3 ima lastno vrednost 1,297 in pojasni 7,2 % skupne variance sistema. 

Faktor je najbolj nasičen s spremenljivkami, ki pojasnjujejo uporabo drog zaradi 

lažjega izražanja in izpostavljanja sebe v družbi; pomoči pri uživanju v družbi 

vrstnikov; pozabe na svoje telesne težave in posebnosti. Faktor poimenujemo 

vključevanje v družbo. 
 

Faktor 4  ima lastno vrednost 1,225 in pojasnjuje 6,9 % variance sistema. 

Faktor ima največje povezave s spremenljivkami, ki se nanašajo na uporabo 
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drog, ker osebi tako pomaga, da lažje zdrži vso noč v družbi vrstnikov ter da 

ostane buden. Faktor poimenujemo povečanje zmožnosti sledenju aktivnosti 
v družbi vrstnikov. 

 

Faktor 5 ima lastno vrednost 1,000 in pojasnjuje 5,5 % variance sistema. Faktor 

je najbolj nasičen s spremenljivkami, ki se nanašajo na posebne potrebe 

posameznika. Poimenujemo ga motiv zmanjšanja stisk zaradi posebnih 
potreb. 

 
 
Zaključki 

 

V nereprezentativnem vzorcu osebe s posebnimi potrebami od prepovedanih 

drog najpogosteje uporabljajo pomirjevala, marihuano in protibolečinska 

zdravila. Pri skupini oseb, ki so slepe in slabovidne, so v povprečju najpogosteje 

uporabljena prepovedana droga protibolečinska zdravila, sledijo marihuana in 

pomirjevala. Pri skupini oseb, ki so gluhe in naglušne, je v povprečju 

najpogosteje uporabljena prepovedana droga marihuana, nato sledijo 

protibolečinska zdravila. Pri skupini oseb s poškodbo hrbtenice je v povprečju 

najpogosteje uporabljena marihuana, sledijo protibolečinska zdravila in 

pomirjevala. Glede na specifičnost populacije s posebnimi potrebami smo 

pričakovali večjo uporabo protibolečinskih zdravil, kar se je tudi potrdilo. Med 

raziskovalnimi skupinami je uporaba prepovedanih drog v povprečju 

najpogostejša pri osebah s poškodbo hrbtenice. Ena četrtina vseh vprašanih 

oseb s poškodbo hrbtenice je poročala, da zaradi bolečine uporabljajo 

protibolečinska zdravila, ki pa jih ni predpisal zdravnik. Če pogledamo z 

družbenega vidika, so marihuana, protibolečinska zdravila in pomirjevala 

prepovedane droge, njihova uporaba pa je tudi v družbi najbolj sprejemljiva.  

 

Raziskovalne skupine smo povprašali o stališčih o dostopnosti prepovedanih 

drog ter o potrebi po pomoči do dostopnosti prepovedanih drog, če bi si jih 

zaželele. Pomoči ne potrebuje 73,6 % vprašanih oseb. Osebe s poškodbo 

hrbtenice so bile v povprečju mnenja, da je do prepovedanih drog lahko 

dostopati. Glede pomoči pri nabavi in uporabi prepovedanih drog se skupine 



 

256

bistveno ne razlikujejo, vse tri skupine bi potrebovale približno enako pomoč pri 

dostopu do drog, če bi si jih zaželele. 

 

Pri vseh treh raziskovalnih skupinah je starost ob prvi uporabi prepovedanih 

drog v povprečju 19 let, medtem ko je starost ob prvi uporabi zdravil, ki vplivajo 

na duševnost, 25 let. Skupina oseb, ki so slepe in slabovidne, je bila ob prvi 

uporabi zdravil, ki vplivajo na psihofizično stanje v povprečju starejša (31 let). 

Raziskovalne osebe smo vprašali po načinu uporabe prepovedanih drog. Tisti, 

ki jih uporabljajo, so poročali, da najpogosteje uporabljajo samo eno drogo 

hkrati.   

 

Motive uporabe prepovedanih drog smo dobili z metodo glavnih komponent. 

Raziskovalne osebe uporabljajo prepovedane droge iz naslednjih razlogov: 

osebni motiv zmanjšanja notranje napetosti; osebni motiv povečanja delovne 

storilnosti; motiv sproščenega vključevanja v družbo; povečanje zmožnosti 

sledenja aktivnosti v družbi vrstnikov; motiv zmanjšanja stisk zaradi posebnih 

potreb.  

 
 

4.2.2  Dejavniki uporabe drog 
 

4.2.2.1  Odnos do drog 
 
Stališča obsojanja uporabe drog 
 
V Tabeli 141 (Priloga 18)  je predstavljena osnovna korelacijska matrika, kjer 

vidimo, da so vsi korelacijski koeficienti statistično pomembni (signifikatnost 

p=0,00). Zelo visoko povezanost vidimo pri spremenljivkah, ki se nanašajo na 

stališča obsojanja uporabe prepovedanih drog. Srednje/zmerne povezave pa 

vidimo med spremenljivkami, ki se nanašajo na stališča obsojanja uporabe 

dovoljenih drog.  
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Sistem spremenljivk po obeh, KMO in Bartlettovem parametru, zadostuje 

pogojem za uporabo faktorske analize (Tabela 142). 

 
Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja ,935 
Bartlettov test sferičnosti Approx. Chi-Square 4902,867 

df 120 
Sig. ,000 

 
Tabela 142: KMO in Bartlettov test. 

 

V Tabeli 143 so prikazane vrednosti komunalitet za posamezno spremenljivko. 
Komunalitete so razmeroma visoke.  
 

Komunalitete  Začetna 
vrednost 

Ekstrakcija 
 

 Občasno kajenje cigaret 1 ,745 
 Dnevno kajenje 10 ali več cigaret 1 ,732 
 1-krat ali 2-krat poskusijo alkoholne pijače 1 ,669 
 Pitje 1 do 2 enot alkoholnih pijač večkrat na teden 1 ,692 
 Napijejo se 1-krat na teden 1 ,588 
 Poskusijo marihuano 1-krat ali 2-krat 1 ,650 
 Priložnostno kadijo marihuano 1 ,746 
 Redno kajenje marihuane 1 ,786 
 Poskusijo LSD ali drug halucinogen 1-krat ali 2-krat 1 ,878 
 Poskusijo heroin 1-krat ali 2-krat 1 ,862 
 Vzamejo pomirjevala/sedativa brez Rp 1-krat ali 2-krat 1 ,715 
 Poskusijo amfetamine 1 ,899 
 Poskusijo kokain 1-krat ali 2-krat  1 ,920 
 Poskusijo ekstazi 1-krat ali 2-krat  1 ,913 
 Jemanje ekstazija vsak konec tedna 1 ,846 
 Poskusijo vdihavati hlapljive snovi 1-krat ali 2-krat  1 ,795 
 
Tabela 143: Komunalitete stališč obsojanja uporabe drog. 

 

Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju smo zadržali dve glavni komponenti, ki skupaj 

pojasnjujeta 77,7 % variance (Tabela 144).  
 

Komponente 
(faktor) 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti estrahiranih faktorjev Rorirane lastne vrednosti 
Lastne 

vrednosti 
%  

variance 
Komunalitete 

 % 
Lastne 

vrednosti 
%  

variance 
Komunalitete 

 % 
Lastne 

vrednosti 
%  

variance 
Komunalitete 

 % 
1 10,422 65,136 65,136 10,422 65,136 65,136 8,531 53,321 53,321 
2 2,014 12,585 77,721 2,014 12,585 77,721 3,904 24,401 77,721 
3 ,746 4,664 82,385       
4 ,550 3,439 85,825       
5 ,511 3,192 89,017       
6 ,325 2,032 91,048       
7 ,284 1,775 92,823       
8 ,233 1,459 94,282       
9 ,208 1,298 95,580       
10 ,161 1,005 96,585       
11 ,151 ,945 97,530       
12 ,136 ,852 98,382       
13 ,090 ,566 98,947       
14 ,073 ,456 99,403       
15 ,065 ,405 99,808       
16 ,031 ,192 100,000       

 
Tabela 144: Pojasnjena skupna varianca sistema (uporabili smo metodo ekstrakcije po principu analize komponent).  
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V rotirani matriki komponent (Tabela 145) se kaže povezanost spremenljivk s 

faktorji. 

 
Rotirana faktorska matrika Faktorji  

1 2 
 Poskusijo kokain 1-krat ali 2-krat  ,929 ,237 
 Poskusijo ekstazi 1-krat ali 2-krat  ,927 ,229 
 Poskusijo amfetamine ,918 ,237 
 Poskusijo heroin 1-krat ali 2-krat  ,910 ,183 
 Poskusijo LSD ali drug halucinogen 1-krat ali 2-krat  ,908 ,230 
 Jemanje ekstazija vsak konec tedna ,904 ,170 
 Poskusijo vdihavati hlapljive snovi 1-krat ali 2-krat  ,853 ,260 
 Redno kajenje marihuane ali hašiša ,814 ,353 
 Vzamejo pomirjevala ali sedative brez recepta 1-krat ali 2-krat  ,802 ,269 
 Priložnostno kadijo marihuano ali hašiš ,742 ,443 
 Poskusijo marihuano ali hašiš enkrat ali dvakrat ,664 ,457 
 Občasno kajenje cigaret ,126 ,854 
1-krat ali 2-krat poskusijo alkoholne pijače ,106 ,811 
 Dnevno kajenje 10 ali več cigaret ,324 ,792 
 Pitje 1 do 2 enot alkohola večkrat na teden ,303 ,775 
 Napijejo se 1-krat na teden ,498 ,583 
 
Tabela 145: Rotirana faktorska matrika sistema stališč obsojanja uporabe drog. 

 

Faktor 1 ima lastno vrednost 10,422 in pojasnjuje 65 % variance sistema. 

Najvišje povezave ima faktor s spremenljivkami, ki se nanašajo na stališča 

obsojanja prepovedanih drog (eksperimentiranje, občasna in redna uporaba 

prepovedanih drog), zato faktor poimenujemo obsojanje uporabe 
prepovedanih drog. 
 
Faktor 2 ima lastno vrednost 2,014 in pojasnjuje 12,5 % variance sistema. 

Najvišje povezave ima faktor s spremenljivkami, ki se nanašajo na obsojanje 

uporabe dovoljenih drog (eksperimentiranje, občasna, redna in škodljiva 

uporaba dovoljenih drog), zato faktor poimenujemo obsojanje uporabe 
dovoljenih drog. 

 

Zanimale so nas razlike v stališčih skupin o obsojanju uporabe dovoljenih in 

prepovedanih drog. Pri vseh treh skupinah stališča obsojanja uporabe 

dovoljenih in prepovedanih drog niso statistično pomembna (M-W: p=0,810, 

p=0,162, p=0,350), kar pomeni, da raziskovalne osebe enako pomembno 

obsojajo uporabo dovoljenih in prepovedanih drog. 

 

V reprezentativnem vzorcu smo dobili podobne faktorje. 
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Zavedanje tvegane uporabe drog 
 
V Tabeli 146 (Priloga 19) je predstavljena  osnovna korelacijska matrika, kjer 

vidimo, da so vsi korelacijski koeficienti statistično pomembni (signifikatnost 

p=0,00). Zelo močne povezave so med spremenljivkami, ki se nanašajo na 

redno jemanje amfetaminov in LSD ter rednim jemanjem kokaina in heroina ter 

ekstazija. Visoke/močne povezave med spremenljivkami so v Tabeli 146 

označene krepko.  

 

Sistem spremenljivk po KMO in Bartlettovih parametrih zadostuje pogojem za 

uporabo faktorske analize (Tabela 147). 
 
Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja ,929 
Bartlettov test sferičnosti Approx. Chi-Square 5096,514 

df 153 
Sig. ,000 

 
Tabela 147: KMO in Bartlettov test. 
 

V Tabeli 148 so prikazane vrednosti komunalitet za posamezno spremenljivko. 
Komunalitete posameznih spremenljivk so razmeroma visoke. 
 

Komunalitete Začetna 
vednost Ekstrakcija  

Priložnostno kajenje cigaret 1 ,676 
Dnevno kajenje 1 ali 2 zavojev cigaret 1 ,690 
Pitje skoraj vsak dan 1 do 2 enot alkoholnih pijač 1 ,626 
Pitje 5 ali več enot alkoholnih pijač vsak konec tedna 1 ,715 
Pitje skoraj vsak dan 4 ali 5 enot alkoholnih pijač 1 ,792 
Poskusijo marihuano ali hašiš 1-krat ali 2-krat  1 ,790 
Priložnostno kajenje marihuane ali hašiša 1 ,730 
Redno kajenje marihuane ali hašiša 1 ,687 
Poskusijo LSD 1-krat ali 2-krat  1 ,858 
Redno jemanje LSD 1 ,893 
Poskusijo amfetamine 1-krat ali 2-krat  1 ,881 
Redno jemanje amfetaminov 1 ,868 
Poskusijo kokain ali heroin 1 ,793 
Redno jemanje kokaina ali heroina 1 ,860 
Poskusijo ekstazi 1-krat ali 2-krat  1 ,835 
Redno jemanje ekstazija 1 ,916 
Poskusijo vdihavati snovi 1-krat ali 2-krat  1 ,688 
Redno vdihavajo lepila 1 ,867 

 
Tabela 148: Komunalitete in pripadajoče spremenljivke sistema stališč o tveganju uporabe drog.  
 

Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju smo zadržali tri glavne komponente, ki skupaj 

pojasnjujejo 78,6 % variance (Tabela 149).  
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Komponente 
(faktor) 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti estrahiranih 
faktorjev Rotirane lastne vrednosti 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunal. 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunal. 
 % 

1 11,226 62,367 62,367 11,226 62,367 62,367 5,625 31,247 31,247 
2 1,523 8,461 70,828 1,523 8,461 70,828 5,345 29,693 60,940 
3 1,413 7,852 78,681 1,413 7,852 78,681 3,193 17,740 78,681 
4 ,779 4,329 83,010       
5 ,580 3,221 86,231       
6 ,434 2,409 88,640       
7 ,390 2,166 90,806       
8 ,330 1,835 92,641       
9 ,226 1,253 93,894       
10 ,211 1,170 95,064       
11 ,185 1,029 96,093       
12 ,170 ,943 97,036       
13 ,134 ,743 97,779       
14 ,113 ,627 98,406       
15 ,085 ,470 98,876       
16 ,083 ,460 99,336       
17 ,075 ,417 99,753       
18 ,045 ,247 100,000       

 
Tabela 149: Pojasnjena skupna varianca sistema (uporabili smo metodo ekstrakcije princip analize komponet).  
 

V rotirani matriki komponent (Tabela 150) se kaže povezanost spremenljivk s 

faktorji.  

 
Rotirana faktorska matrika Faktorji  

1 2 3 
Redno jemanje ekstazija ,852 ,388 ,199 
Redno jemanje LSD ,843 ,363 ,224 
Redno jemanje amfetaminov ,831 ,363 ,214 
Redno vdihavanje lepila ,824 ,372 ,222 
Redno jemanje kokaina ali heroina ,820 ,390 ,189 
Pitje skoraj vsak dan 4 ali 5 enot alkoholnih pijač ,710 ,151 ,515 
Poskusijo amfetamine 1-krat ali 2-krat  ,417 ,825 ,161 

 Poskusijo ekstazi 1-krat ali 2-krat  ,372 ,821 ,151 
Poskusijo LSD 1-krat ali 2-krat  ,404 ,812 ,187 
Poskusijo marihuano ali hašiš 1-krat ali 2-krat  ,044 ,765 ,450 
Poskusijo kokain ali heroin ,461 ,748 ,145 
Poskusijo vdihavati snovi 1-krat ali 2-krat  ,400 ,690 ,227 
Priložnostno kajenje marihuane ali hašiša ,222 ,689 ,453 
Redno kajenje marihuane ali hašiša ,508 ,531 ,383 
Priložnostno kajenje cigaret ,009 ,276 ,774 
Pitje skoraj vsak dan 1 do 2 enot alkoholnih pijač ,278 ,185 ,717 
Pitje 5 ali več enot alkoholnih pijač vsak konec tedna ,401 ,323 ,671 
Dnevno kajenje 1 ali 2 zavojev cigaret ,497 ,100 ,658 

 
Tabela 150: Rotirana faktorska matrika spremenljivk stališč o tveganju uporabe drog. 
 

Faktor 1 ima lastno vrednost 11,226 in pojasnjuje 62,3 % variance sistema. 
Faktor je nasičen s spremenljivkami, ki se nanašajo na stališča o tvegani redni 
uporabi prepovedanih drog in škodljive uporabe alkoholnih pijač, zato faktor 
poimenujemo zavedanje o tvegani redni uporabi prepovedanih drog in 
škodljivi uporabi alkohola. 
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Faktor 2 ima lastno vrednost 1,423 in pojasnjuje 8,4 % variance sistema. Faktor 

ima najvišje povezave s spremenljivkami, ki se nanašajo na stališča o 
tveganem poskušanju prepovedanih drog in redni uporabi marihuane. Faktor 
poimenujemo zavedanje o tveganem eksperimentiranju s prepovedanimi 
drogami in uporabo marihuane. 
 
Faktor 3 ima lastno vrednost 1,413 in pojasnjuje 7,8 % variance sistema. Faktor 

je nasičen s spremenljivkami, ki se nanašajo na uporabo alkohola in škodljivo 
uporabo tobaka, zato faktor poimenujemo zavedanje o tvegani uporabi 
dovoljenih drog. 
 
V reprezentativnem vzorcu smo dobili iste latentne faktorje. 
 

Porazdelitev spremenljivk v faktorje lahko vsebinsko vidimo tudi glede na oceno 
intenzivnosti tveganja uporabe drog. Faktor 1 tako predstavlja največje 
tveganje, faktor 2 zmerno tveganje in faktor 3 manjše tveganje uporabe drog. 
 

Med nereprezentativnimi skupinami smo ugotavljali statistično pomembne 

razlike v dobljenih faktorskih spremenljivkah. 

(1) Razlike v faktorskih spremenljivkah zavedanja tvegane uporabe drog med 

skupinama oseb, ki so slepe in slabovidne, ter oseb s poškodbo hrbtenice so 

statistično pomembne (M-W: p=0,015). Slepe in slabovidne osebe se v 

podajanju ocen tveganja uporabe drog zavedajo večjega tveganja uporabe 

drog. 

(2) Razlike v faktorskih spremenljivkah zavedanja tvegane uporabe drog med 

skupinama oseb, ki so gluhe in naglušne, in oseb s poškodbo hrbtenice, so 

statistično pomembne (M-W: p=0,002). Osebe s poškodbo hrbtenice so ocenile 

več škodljivih posledic uporabe drog. 

(3) Razlike v faktorskih spremenljivkah, ki se nanašajo na oceno zavedanja 

tvegane uporabe drog med skupinama oseb, ki so gluhe in naglušne, ter oseb, 

ki so slepe in slabovidne, niso statistično pomembne (M-W: p=0,756), kar 

pomeni, da se v povprečju enako zavedajo škodljivih posledic uporabe drog.  
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Osebe, ki so gluhe in naglušne, ocenjujejo manjše škodljive posledice 
uporabe drog v primerjavi z ostalima raziskovalnima skupinama. 

 
Dostopnost drog 
 

V Tabeli 151 (Priloga 20) je predstavljena osnovna korelacijska matrika 

spremenljivk ocene dostopnosti do drog. Visoke povezave so med 

spremenljivkami, ki se nanašajo na dovoljene droge, in sicer dostopnost vina in 

piva; dostopnost žganih pijač in piva; dostopnost žganih pijač in vina. Visoke so 

tudi korelacije med spremenljivkami, ki se nanašajo na prepovedane droge. 

  

Sistem spremenljivk po KMO in Bartlettovih parametrih zadostuje pogojem za 

uporabo faktorske analize (Tabela 152). 

 
Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja ,931 

Bartlettov test sferičnosti  Approx. Chi-Square 4305,981 
df 55 
Sig. ,000 

 
Tabela 152: KMO in Bartlettov test. 

 

V Tabeli 153 so prikazane vrednosti komunalitet za posamezno spremenljivko. 
Komunalitete posameznih spremenljivk so visoke. 
 

Komunalitete Začetna 
vrednost Ekstrakcija  

Pivo 1 ,877 
Vino 1 ,906 
Žgane pijače 1 ,887 
Marihuana ali hašiš 1 ,852 
Amfetamini 1 ,927 
Pomirjevala in sedativi 1 ,828 
Kokain 1 ,942 
Ekstazi 1 ,951 
Heroin 1 ,939 
Gobice 1 ,900 
Snovi za vdih. hlapov 1 ,712 

 
Tabela 153: Komunalitete posameznih spremenljivk za oceno dostopnosti drog. 

 

Po kriterijih združevanja glavnih komponent smo dobili dve komponenti, ki 

skupaj pojasnjujeta 88,3 % variance sistema (Tabela 154).  
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Komponente 
(faktor) 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti ekstrahiranih 
faktorjev Rotirane lastne vrednosti 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunal. 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunal. 
 % 

1 7,714 70,125 70,125 7,714 70,125 70,125 6,719 61,081 61,081 
2 2,008 18,254 88,379 2,008 18,254 88,379 3,003 27,298 88,379 
3 ,386 3,509 91,888       
4 ,194 1,763 93,651       
5 ,188 1,707 95,358       
6 ,164 1,494 96,851       
7 ,137 1,246 98,097       
8 ,103 ,937 99,034       
9 ,071 ,648 99,682       
10 ,021 ,190 99,872       
11 ,014 ,128 100,000       

 
Tabela 154: Pojasnjena skupna varianca sistema (uporabili smo metodo ekstrakcije po principu analize komponent).  
 

V rotirani matriki komponent (Tabela 155) se kaže povezanost spremenljivk s 

faktorji. Iste faktorje smo dobili tudi v reprezentativnem vzorcu. 

 
Rotirana faktorska matrika Faktorji  

1 2 
Ekstazi ,958 ,182 
Kokain ,955 ,172 
Heroin ,953 ,175 
Amfetamini ,940 ,206 
Gobice ,938 ,143 
Marihuana ali hašiš ,883 ,269 
Pomirjevala in sedativi ,872 ,260 
Snovi za vdihavanje hlapov ,741 ,405 
Vino ,221 ,926 
Pivo ,171 ,921 
Žgane pijače ,224 ,915 

 
Tabela 155: Rotirana matrika spremenljivk ocene dostopnosti drog. 

 

Faktor 1 ima lastno vrednost 7,714 in pojasnjuje 70 % variance sistema. 

Najvišje povezave ima faktor s spremenljivkami, ki se nanašajo na stališča o 

dostopnosti prepovedanih drog, zato faktor poimenujemo ocena dostopnosti 
prepovedanih drog. 
 
Faktor 2 ima lastno vrednost 2,008 in pojasnjuje 18,2 % variance sistema. 

Najvišje povezave ima faktor s spremenljivkami, ki se nanašajo na stališča o 

dostopnosti dovoljenih drog, zato faktor poimenujemo ocena dostopnosti 
dovoljenih drog. 
 
V reprezentativnem vzorcu smo dobili iste latentne faktorje. 
 
Razlike v povprečju dostopnosti prepovedanih drog smo med skupinami 

ugotavljali z M-W testom. Razlike med skupinama oseb, ki so slepe in 
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slabovidne, in oseb s poškodbo hrbtenice, so statistično pomembne (p=0,040). 

Prav tako so statistično pomembne razlike med skupinami oseb, ki so gluhe in 

naglušne, in oseb s poškodbo hrbtenice (p=0,004). Lažji dostop do 
prepovedanih drog ima skupina oseb s poškodbo hrbtenice. 
 
Uporaba drog pri prijateljih 
 

V Tabeli 156 (Priloga 21) je predstavljena osnovna korelacijska marika o 

mnenju uporabe drog pri prijateljih, kjer vidimo razmeroma nizke korelacije. 

Visoke korelacije so med spremenljivkami, ki se nanašajo na uporabo 

prepovedanih drog razen marihuane in sedativov. 
 

Sistem spremenljivk po KMO in Bartlettovih parametrih zadostuje pogojem za 

uporabo faktorske analize (Tabela 157). 

 
Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja ,905 
Bartlettov test sferičnosti Approx. Chi-Square 2777,659 

df 66 
Sig. ,000 

 
Tabela 157: KMO in Bartlettov test. 

 

V Tabeli 158 so prikazane vrednosti komunalitet za posamezno spremenljivko, 

ki predstavljajo delež njihovih varianc, zajetih v ekstrahiranih faktorjih po 

principu analize komponent. Vse komunalitete so razmeroma visoke. 

 

Komunalitete Začetna 
vrednost Ekstrakcija 

Kajenje cigaret 1 ,695 
Pitje alkoholnih pijač 1 ,746 
Se napije vsaj 1-krat na teden 1 ,627 
Kajenje marihuane ali hašiša 1 ,625 
Jemanje gobic 1 ,859 
Jemanje LSD-ja 1 ,884 
Jemanje amfetaminov 1 ,861 
Jemanje pomirjeval in sedativov 1 ,614 

 Jemanje kokaina 1 ,797 
Jemanje ekstazija 1 ,811 
Jemanje heroina 1 ,845 
Vdihavanje hlapov 1 ,735 

 
Tabela 158: Komunalitete in pripadajoče spremenljivke uporabe drog med prijatelji. 
 

Po kriterijih za združevanje glavnih komponent smo dobili dva faktorja, ki skupaj 

pojasnjujeta 75,8 % variance sistema (Tabela 159).  
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Komponente 
(faktor) 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti ekstrahiranih 
faktorjev Rotirane lastne vrednosti 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunal. 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunal. 
 % 

1 7,021 58,510 58,510 7,021 58,510 58,510 6,462 53,853 53,853 
2 2,076 17,304 75,814 2,076 17,304 75,814 2,635 21,961 75,814 
3 ,636 5,299 81,113       
4 ,460 3,834 84,946       
5 ,429 3,575 88,522       
6 ,355 2,956 91,478       
7 ,298 2,484 93,962       
8 ,231 1,921 95,883       
9 ,176 1,468 97,351       
10 ,154 1,286 98,637       
11 ,106 ,880 99,517       
12 ,058 ,483 100,000       

 
Tabela 159: Pojasnjena skupna varianca sistema (uporabili smo metodo ekstrakcije po principu analize komponent).  
 

V rotirani matriki komponent (Tabela 160) se kaže povezanost spremenljivk s 

faktorji. Iste faktorje smo dobili tudi v reprezentativnem vzorcu. 
 

Rotirana faktorska matrika Faktorji  
1 2 

 Jemanje LSD-ja ,931 ,131 
Jemanje amfetaminov ,921 ,113 
Jemanje heroina ,912 ,116 
Jemanje gobic ,899 ,228 
Jemanje ekstazija ,878 ,200 
Jemanje kokaina ,878 ,164 
Vdihavanje hlapov ,850 ,109 
Jemanje pomirjeval in sedativov ,772 ,133 
Pitje alkoholnih pijač ,032 ,863 
Kajenje cigaret ,068 ,831 
Se napije vsaj 1-krat na teden ,174 ,772 
Kajenje marihuane ali hašiša ,461 ,642 

 
Tabela 160: Rotirana faktorska matrika spremenljivk sistema uporabe drog pri prijateljih. 
 

Faktor 1 ima lastno vrednost 7,021 in pojasnjuje 58,5 % variance sistema. 

Najvišje povezave ima faktor s spremenljivkami, ki se nanašajo na uporabo 

prepovedanih drog pri prijateljih. Faktor poimenujemo uporaba prepovedanih 
drog pri prijateljih. 

 

Faktor 2 ima lastno vrednost 2,076 in pojasnjuje 17,3 % variance sistema. 

Najvišje povezave ima faktor s spremenljivkami, ki se nanašajo na uporabo 

dovoljenih drog in marihuane pri prijateljih. Faktor poimenujemo uporaba 
dovoljenih drog in marihuane pri prijateljih. 
 
V reprezentativnem vzorcu smo dobili iste latentne faktorje. 
Razlike v oceni uporabe dovoljenih in prepovedanih drog pri prijateljih so 

statistično pomembne med skupino oseb, ki so gluhe in naglušne, ter oseb s 
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poškodbo hrbtenice (MW: p=0,04) in skupino oseb, ki so slepe in slabovidne, 

ter oseb s poškodbo hrbtenice (MW: p=0,000). Osebe s poškodbo hrbtenice 
ocenjujejo v povprečju večjo uporabo drog pri prijateljih. 
 
Zaključki 
 
Odnos do drog smo ugotavljali s pomočjo ocene stališč obsojanja drog, 

zavedanja tveganja, ocene dostopnosti drog in uporabe drog pri prijateljih. V 

nereprezentativnem vzorcu smo s pomočjo faktorske analize dobili naslednje 

faktorje, ki pojasnjujejo odnos do drog: 

 obsojanje uporabe prepovedanih drog, 

 obsojanje uporabe dovoljenih drog, 

 zavedanje tvegane redne uporabe prepovedanih drog in škodljive 

uporabe alkohola, 

 zavedanje tveganega eksperimentiranja s prepovedanimi drogami in 

redne uporabe marihuane, 

 zavedanje tvegane uporabe dovoljenih drog, 

 ocena dostopnosti prepovedanih drog, 

 ocena dostopnosti dovoljenih drog, 

 uporaba prepovedanih drog pri prijateljih ter 

 uporaba dovoljenih drog in marihuane pri prijateljih. 

 

Ugotovimo, da skupine oseb s posebnimi potrebami v nereprezentativnem 

vzorcu ločujejo odnos do drog med dovoljene in prepovedane droge.    

 

Ugotavljamo tudi, da v zavedanju tvegane uporabe drog ločujejo med redno 

uporabo drog in eksperimentiranjem ter med zavedanjem o tvegani uporabi 

dovoljenih in prepovedanih drog. Škodljivo uporabo alkohola enačijo z 

zavedanjem tvegane redne uporabe prepovedanih drog, uporabo marihuane pa 

enačijo s tveganim eksperimentiranjem s prepovedanimi drogami.  

Razlike v odnosu do uporabe drog so se pokazale pri skupini oseb s poškodbo 

hrbtenice, kjer ocenjujejo pogostejšo uporabo drog pri prijateljih in večjo 

možnost dostopa do drog. 
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4.2.2.2  Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja 
 
Osebni dejavniki 
 
V Tabeli 161 (Priloga 22) je predstavljena osnovna korelacijska matrika, kjer 

vidimo, da so korelacijski koeficienti nizki in negativni.  

 

Kljub nizkim in negativnim korelacijam smo sistem spremenljivk testirali s KMO 

testom in Bartlettovim testom in po obeh parametrih kaže, da sistem zadostuje 

pogojem za uporabo faktorske analize (Tabela 162). 

 
Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja ,782 
Bartlettov test sferičnosti Approx. Chi-Square 2399,228 

df 465 
Sig. ,000 

 
Tabela 162: KMO in Bartlettov test. 

 

V Tabeli 163 so prikazane vrednosti komunalitet za posamezno spremenljivko. 

Komunalitete posameznih spremenljivk so razmeroma visoke razen v eni 

spremenljivki, ki ne dosega vrednosti 0,5. 

 

Komunalitete  Začetna 
vrednost  Ekstrakcija  

Vedno moram takoj vse dobiti 1 ,730 
Pomembno je, da pomisliš, preden nekaj storiš 1 ,521 

 Ko nekaj hočem, moram to dobiti takoj 1 ,761 
 Raje menjavam aktivnosti, kot da bi se držal samo ene 1 ,596 
 Stvari naredim brez premisleka o tem, kaj se bo zgodilo kasneje 1 ,544 
 Rad preizkušam, do kod jo še lahko odnesem brez posledic 1 ,554 
 Pravil, ki mi niso všeč, ne upoštevam 1 ,730 
 Naredim obratno od tega, kar mi ljudje rečejo, samo da jih razjezim 1 ,485 
V redu je, če pretepeš nekoga, ki je prvi začel 1 ,621 
Pomembno je, da si iskren, tudi če se razjezijo in zgodijo posledice 1 ,614 
V redu je, če vzameš tujo lastnino, če te le ne dobijo 1 ,687 
Včasih je v redu, če v šoli/službi goljufaš 1 ,598 
V družbi nisem nikdar povsem sproščen 1 ,513 
Le redko zardim 1 ,722 
Na splošno sem prepričan o svojih sposobnostih 1 ,699 
V družbi vrstnikov se počutim enakovrednega 1 ,696 
Rad bi spremenil mnoge stvari na sebi, če bi jih mogel 1 ,540 
Mislim, da nisem pretirano občutljiv na neodobravanje drugih 1 ,577 
Mnogo ljudi me ne mara 1 ,676 
Če me kdo pohvali, ne poskušam zanikati njegovih trditev 1 ,567 
Neprijetno mi je, kadar spoznavam nove ljudi 1 ,645 
Svoja čustva običajno skrivam, vendar mi to vedno ne uspe 1 ,611 
Večinoma sem zadovoljen 1 ,582 
Kadar mi nekaj posebno uspe, pripišem zasluge za to sebi in ne le sreči 1 ,566 
Zaupam v svoje seksualne sposobnosti 1 ,626 
Sem vsaj toliko privlačen kot večina ljudi 1 ,708 
Pogosto me skrbi, če imajo drugi ljudje zares radi mojo družbo 1 ,717 
Skrbi me, ali me pri delu drugi ocenjujejo kot (ne)uspešnega 1 ,648 
Zlahka postanem depresiven 1 ,559 
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Včasih me je sram lastnega telesnega videza 1 ,695 
Zdi se mi, da svoje delo kar v redu opravljam 1 ,516 

 
Tabela 163: Komunalitete in pripadajoče spremenljivke osebnih dejavnikov uporabe drog. 

 
Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju smo zadržali devet glavnih komponent, ki 

skupaj pojasnjujejo 62,2 % variance (Tabela 164).  

 

Komponente 
(faktor) 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti ekstrahiranih 
faktorjev Rotirane lastne vrednosti 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunal. 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunal. 
 % 

1 5,282 17,040 17,040 5,282 17,040 17,040 4,833 15,592 15,592 
2 3,920 12,646 29,686 3,920 12,646 29,686 2,634 8,497 24,089 
3 2,617 8,443 38,128 2,617 8,443 38,128 1,939 6,254 30,343 
4 1,581 5,101 43,229 1,581 5,101 43,229 1,820 5,871 36,215 
5 1,333 4,299 47,528 1,333 4,299 47,528 1,819 5,868 42,083 
6 1,241 4,004 51,532 1,241 4,004 51,532 1,739 5,611 47,694 
7 1,174 3,786 55,318 1,174 3,786 55,318 1,661 5,357 53,050 
8 1,134 3,659 58,977 1,134 3,659 58,977 1,486 4,795 57,845 
9 1,022 3,296 62,272 1,022 3,296 62,272 1,372 4,427 62,272 
10 ,947 3,055 65,328       
11 ,865 2,789 68,117       
12 ,801 2,584 70,701       
13 ,772 2,491 73,191       
14 ,743 2,398 75,589       
15 ,719 2,320 77,909       
16 ,687 2,216 80,125       
17 ,633 2,041 82,166       
18 ,576 1,858 84,024       
19 ,549 1,769 85,794       
20 ,521 1,682 87,475       
21 ,483 1,557 89,032       
22 ,461 1,489 90,521       
23 ,456 1,470 91,990       
24 ,423 1,366 93,356       
25 ,363 1,172 94,528       
26 ,340 1,096 95,623       
27 ,332 1,073 96,696       
28 ,322 1,039 97,735       
29 ,258 ,832 98,567       
30 ,245 ,789 99,357       
31 ,199 ,643 100,000       

 
Tabela 164: Pojasnjena skupna varianca sistema (uporabili smo metodo ekstrakcije po principu analize komponent).  
 

V rotirani matriki komponent (Tabela 165) se kaže povezanost spremenljivk s 

faktorji.  
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Rotirana faktorska matrika Faktorji  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Enakovrednost 
 

,776 -,010 ,111 ,186 -,050 -,124 -,079 -,152 -,025 

Kadar mi nekaj posebno uspe, 
pripišem zasluge za to sebi in ne le 
sreči 

,765 ,049 ,036 ,083 ,081 -,189 -,106 -,218 -,050 

Sem vsaj toliko privlačen kot večina 
ljudi 

,737 ,172 ,118 -,139 -,179 ,080 ,093 ,089 ,217 

Večinoma sem zadovoljen 
 

,721 ,022 -,012 ,084 -,068 -,010 -,133 ,152 ,098 

Pripisovanje zaslug 
 

,703 ,002 -,107 -,127 ,059 ,138 -,085 ,032 ,117 

Zaupam v svoje seksualne 
sposobnosti 

,672 ,095 ,037 -,227 -,229 ,147 ,149 -,129 -,020 

Zdi se mi, da svoje delo kar v redu 
opravljam 

,658 -,034 -,021 ,238 ,148 -,017 -,042 -,010 -,031 

Neodobravanje drugih 
 

,514 ,127 -,129 -,082 ,029 -,096 ,025 -,348 ,376 

Pomembno je, da pomisliš, preden 
nekaj storiš 

-,504 -,062 ,063 -,069 -,060 -,058 ,488 -,004 -,094 

Pogosto me skrbi, če imajo drugi 
ljudje zares radi mojo družbo 

,119 ,807 ,154 ,134 ,075 ,015 -,007 -,017 -,062 

Včasih me je sram lastnega telesnega 
videza 

,142 ,786 ,103 ,054 ,002 ,050 -,069 ,137 -,134 

Skrbi me, ali me pri delu drugi 
ocenjujejo kot (ne)uspešnega 

-,090 ,694 ,130 -,007 ,017 ,138 ,079 -,076 ,332 

Zlahka postanem depresiven 
 

,167 ,539 ,270 ,046 ,181 -,151 -,142 ,211 -,213 

Sprememba na sebi 
 

-,229 ,491 ,275 -,158 -,077 ,081 ,258 ,048 ,254 

Neprijetno mi je, kadar spoznavam 
nove ljudi 

,032 ,169 ,758 ,099 -,037 -,016 ,080 ,151 ,023 

V družbi nisem nikdar povsem 
sproščen 

,123 ,169 ,662 ,005 -,120 ,130 -,017 ,008 ,009 

Svoja čustva običajno skrivam, vendar 
mi to vedno ne uspe 

-,215 ,253 ,647 -,147 ,156 ,102 -,007 -,030 -,159 

V redu je, če vzameš tujo lastnino, če 
te le ne dobijo 

,105 ,062 -,057 ,790 ,032 ,052 ,177 -,093 -,038 

Včasih je v redu, če v šoli/službi 
goljufaš 

-,099 ,126 ,014 ,634 -,103 ,353 ,025 ,151 ,105 

V redu je, če pretepeš nekoga, ki je 
prvi začel 

-,050 -,175 ,330 ,462 ,406 ,032 -,065 ,214 ,223 

Vedno moram takoj vse dobiti 
 

,013 ,133 -,032 ,044 ,816 ,184 ,085 ,052 ,006 

Ko nekaj hočem, moram to dobiti takoj 
 

-,067 ,033 -,065 -,019 ,760 ,238 ,340 -,014 ,037 

Pravil, ki mi niso všeč, ne upoštevam 
 

-,059 ,048 ,186 ,064 ,132 ,797 -,037 -,098 -,150 

Rad preizkušam, do kod jo še lahko 
odnesem brez posledic 

,006 ,014 ,002 ,138 ,181 ,669 ,148 ,105 ,146 

Naredim obratno od tega, kar mi ljudje 
rečejo, samo da jih razjezim 

,124 ,098 ,044 ,423 ,200 ,476 ,045 ,009 -,106 

Raje menjavam aktivnosti, kot da bi se 
držal samo ene 

-,250 ,032 ,066 ,059 ,239 ,024 ,679 ,003 -,074 

Stvari naredim brez premisleka o tem, 
kaj se bo zgodilo kasneje 

,145 -,011 -,036 ,222 ,153 ,131 ,651 ,087 -,017 

Le redko zardim 
 

,210 -,019 ,024 ,010 -,090 -,027 ,036 -,773 ,261 

Ljudje me ne marajo 
 

,056 ,255 ,282 ,070 -,009 -,020 ,224 ,657 ,203 

Pomembno je, da si iskren, tudi če se 
razjezijo in zgodijo posledice 

-,270 -,043 ,028 -,168 -,078 ,021 ,347 ,087 -,613 

Če me kdo pohvali, ne poskušam 
zanikati njegovih trditev 

,503 -,142 -,080 -,080 ,031 -,056 ,037 -,069 ,520 

 
Tabela 165: Rotirana faktorska matrika spremenljivk sistema osebnih dejavnikov uporabe drog. 
 

Faktor 1 ima lastno vrednost 5,282 in pojasni 17 % variance sistema. Faktor je 

nasičen s spremenljivkami, ki se nanašajo na občutek enakopravnosti v družbi 
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vrstnikov; prepričanje v svoje sposobnosti; mnenje o sebi glede splošne 

privlačnosti; osebno zadovoljstvo; pripisovanje uspehov sebi; zaupanje v 

seksualne sposobnosti; zadovoljstvo z opravljenim delom; ustrezno 

sprejemanje kritike; pomembnost vnaprejšnjega premisleka o dejanjih. Faktor 

se nanaša na samospoštovanje in občutek kompetentnosti, zato ga 

poimenujemo visok občutek lastne vrednosti. 
 
Faktor 2 ima lastno vrednost 3,920 in pojasni 12,6 % variance sistema. Faktor 

je nasičen s spremenljivkami, ki se nanašajo na osebne skrbi in sram (skrb, če 

si drugi želijo njegove družbe; sramovanje lastnega telesnega videza; strah, 

kako ga drugi ocenjujejo kot uspešnega ali neuspešnega; zlahka postane 

depresiven; želja po spremembi stvari na sebi). Faktor se nanaša na nizko 

samooceno telesnega jaza, zato ga poimenujemo nezadovoljstvo s telesno 
samopodobo. 
 
Faktor 3 ima lastno vrednost 2,617 in pojasni 8,4 % variance sistema. Faktor 

ima najvišje povezave s spremenljivkami, ki se nanašajo na težave pri aktivnem 

vključevanju v družbo (neprijetno mu je, kadar spoznava nove ljudi, v družbi ni 

sproščen, težko izraža svoja čustva v družbi). Faktor se nanaša na nizko 

samooceno socialnega jaza, zato ga poimenujmo težave pri socialnem 
vključevanju.  

 

Faktor 4 ima lastno vrednost 1,581 in pojasnjuje 5,1 % variance sistema. Faktor 

je nasičen s spremenljivkami, ki se nanašajo na moralna načela (v redu je, če 

vzameš tujo lastnino, če te le ne dobijo; včasih je v redu, če v službi/šoli 

goljufaš; v redu je, če pretepeš nekoga, ki je prvi začel) in je povezan z 

neupoštevanjem norm in prestopništvom. Poimenujemo ga odklonsko 
vedenje. 
 

Faktor 5 ima lastno vrednost 1,333 in pojasni komaj 4,2 % variance sistema. 

Faktor ima najvišje povezave s spremenljivkama, ki se nanašata na 

neučakanost (vedno moram takoj vse dobiti; ko nekaj hočem, moram to dobiti 

takoj). Faktor poimenujemo impulzivnost. 
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Faktor 6 ima lastno vrednost 1,241 in pojasnjuje komaj 4 % variance sistema. 

Faktor je nasičen s spremenljivkami, ki se nanašajo na neupoštevanje socialnih 

norm (pravil, ki mi niso všeč, ne upoštevam; rad preizkušam, do kod jo še lahko 

odnesem brez posledic; naredim ravno obratno od tega, kar mi ljudje rečejo, 

samo da jih razjezim). Faktor poimenujemo uporništvo. 
 
Faktor 7 ima lastno vrednost 1,174 in pojasni 3,7 % variance sistema. Faktor 

vsebuje spremenljivke, ki se nanašajo na impulzivnost, ki so značilne za 

hiperaktivnost (raje menjavam aktivnosti, kot da bi se držal samo ene; stvari 

naredim brez premisleka o tem, kaj se bo zgodilo kasneje). Faktor 

poimenujemo impulzivnost.  
 

Faktor 8 ima lastno vrednost 1,134 in pojasni 3,6 % variance sistema. Faktor 

vsebuje spremenljivke, ki se nanašajo na lasten občutek sprejemanja drugih v 

družbi (mnogo ljudi me ne mara; občutek zardelosti v družbi), poimenujemo ga 

nizek občutek socialne vrednosti. 
 

Faktor 9 ima lastno vrednost 1,022 in pojasni še 3,2 % variance sistema. Faktor 

vsebuje spremenljivki, ki se nanašata na sprejemanje posledic in sprejemanje 

pohval. Faktor govori o asertivnosti in ga lahko vključimo v visok občutek 
lastne vrednosti. 

 

Družinski dejavniki 

V Tabeli 166 (Priloga 23) je predstavljena osnovna korelacijska matrika. Iz 

korelacijske tabele razberemo razmeroma nizke in tudi negativne povezave 

med spremenljivkami. Srednje/zmerne povezave med spremenljivkami so 

označene krepko. Visoke/močne korelacije so med spremenljivkama, ki se 

nanašata na preživljanje prostega časa; ob težavah se lahko oseba obrne po 

pomoč na očeta in mamo; bližina z očetom in preživljanje prostega časa z 

očetom. 

Kljub nizkim povezavam med spremenljivkami v korelacijski matriki smo 

ustreznost aplikacije faktorske analize merili s KMO testom in Bartlettovim 



 

272

testom sferičnosti. Sistem spremenljivk po KMO in Bartlettovih parametrih 

zadostuje pogojem za uporabo faktorske analize (Tabela 167). 

 
Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja ,851 
Bartlettov test sferičnosti Approx. Chi-Square 2448,485 

df 300 
Sig. ,000 

 
Tabela 167: KMO in Bartlettov test. 

 

V Tabeli 168 so prikazane vrednosti komunalitet za posamezno spremenljivko. 

Komunalitete so razmeroma visoke, razen ene, ki je nižja od 0,5. 

 

Komunalitete Začetna 
vrednost Ekstrakcija  

Žaljenje in kričanje v družini  1 ,617 
Starši vedo, s kom sem in kje sem  1 ,532 
Vedno znova se prepiramo okrog istih stvari 1 ,674 
Sporočam o zamudah 1 ,616 
Starši me odkrijejo, če pijem alkohol 1 ,433 
V moji družini so jasna pravila o uporabi drog in alkohola 1 ,610 
Moji starši opazijo, kdaj delam dobro in mi to tudi pokažejo 1 ,741 
Starši mi povedo, da so ponosni name zaradi narejenega 1 ,600 
O svojih razmišljanjih in čustvih se pogovarjam z očetom 1 ,520 
Všeč mi je preživljati čas s svojo mamo 1 ,625 
Všeč mi je preživljati čas s svojim očetom 1 ,778 
Če bi bil v težavah, bi lahko vprašal mamo ali očeta za pomoč 1 ,686 
Z mojim očetom sva si blizu 1 ,787 
S starši lahko počnem zabavne stvari 1 ,681 
Moja mama ima težave z alkoholom ali drogami 1 ,572 
V moji družini se prepiramo 1 ,695 
Moji starši vedo, če se domov ne vrnem pravočasno 1 ,584 
Pravila v moji družini so jasna 1 ,555 
Sodelujem pri večini družinskih odločitev 1 ,531 
Redno pijem alkohol 1 ,614 
Kadim cigarete 1 ,642 
Kadim marihuano 1 ,793 
Ukradel sem nekaj v vrednosti 20 EUR 1 ,845 
Pisal sem grafite na stenah tujih stavb 1 ,773 
Stepel bi se z nekom 1 ,775 

 
Tabela 168: Komunalitete in pripadajoče spremenljivke družinskih dejavnikov uporabe drog. 
 

Po diagramu porazdelitve faktorjev smo zadržali pet glavnih komponent, ki 

skupaj pojasnjujejo 63,4 % variance sistema (Tabela 169).  

 

Komponente 
(faktor) 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti estrahiranih 
faktorjev Rotirane lastne vrednosti 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunal. 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunal. 
 % 

1 7,937 31,749 31,749 7,937 31,749 31,749 4,580 18,321 18,321 
2 3,179 12,714 44,463 3,179 12,714 44,463 4,204 16,817 35,138 
3 2,196 8,785 53,248 2,196 8,785 53,248 4,028 16,111 51,250 
4 1,730 6,919 60,167 1,730 6,919 60,167 1,925 7,702 58,952 
5 1,238 4,953 65,120 1,238 4,953 65,120 1,542 6,168 65,120 
6 1,055 4,220 69,340       
7 ,899 3,594 72,934       
8 ,827 3,310 76,244       
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9 ,692 2,766 79,011       
10 ,616 2,464 81,475       
11 ,566 2,264 83,738       
12 ,472 1,887 85,625       
13 ,462 1,848 87,473       
14 ,446 1,782 89,255       
15 ,374 1,496 90,752       
16 ,370 1,480 92,232       
17 ,334 1,334 93,566       
18 ,317 1,269 94,835       
19 ,278 1,110 95,945       
20 ,206 ,825 96,770       
21 ,200 ,799 97,569       
22 ,184 ,736 98,305       
23 ,170 ,679 98,984       
24 ,135 ,541 99,525       
25 ,119 ,475 100,000       

 
Tabela 169: Pojasnjena skupna varianca sistema (uporabili smo metodo ekstrakcije princip analize komponent).  

 

V rotirani matriki komponent (Tabela 170) se kaže povezanost spremenljivk s 
faktorji. 
 

Rotirana korelacijska matrika Faktor 
1 2 3 4 5 

Rad preživljam čas s svojim očetom ,872 ,094 ,088 -,003 -,009 
Z očetom sva si blizu ,871 ,129 ,110 -,004 ,001 
V družini počnemo zabavne stvari ,776 ,030 ,235 -,143 ,048 
Všeč mi je preživljati čas s svojo mamo ,751 ,049 ,239 ,032 ,000 
Ob težavah se lahko obrnem na mamo ali očeta za pomoč ,724 ,179 ,331 -,070 -,123 
Delim čustva in misli z očetom ,664 -,049 ,205 ,003 ,188 

Sodelujem pri odločitvah, pravilih in dejavnostih ,524 ,287 ,401 -,104 -,045 
Ukradel bi nekaj v vrednosti 20 EUR ,072 ,907 ,107 ,046 -,054 
Stepel bi se z nekom ,098 ,862 ,070 ,080 -,105 
Kadil sem marihuano ,105 ,861 ,180 -,065 ,059 
Pisal sem grafite na stenah tujih stavb ,166 ,849 ,147 -,047 -,028 
Kadil sem cigarete ,083 ,604 ,177 -,264 ,412 
Redno (vsaj 1-krat ali 2-krat na mesec) sem pil alkohol -,077 ,509 ,269 -,173 ,496 
Sporočanje o zamudah ,195 -,022 ,735 ,136 ,135 
Opazijo dobra dela  ,419 ,150 ,690 -,149 -,210 
Pravila v moji družini so jasna ,262 ,207 ,664 -,039 -,031 
Starši vedo, s kom sem in kje sem ,249 ,189 ,643 ,054 -,130 
Starši vedo, če se ne vrnem pravočasno ,223 ,280 ,641 ,137 ,163 
Starši odkrijejo pitje alkohola ,085 -,062 ,636 -,038 ,128 
Jasna pravila v zvezi z uporabo drog ,040 ,374 ,608 ,034 -,314 

Starši so ponosni name ob dejanjih ,404 ,264 ,581 -,142 ,101 
Prepiri vedno znova zaradi iste stvari -,077 -,009 ,081 ,813 -,018 
Žaljenje in kričanje -,035 -,080 -,042 ,774 ,092 
Prepiri v družini -,063 ,041 ,049 ,619 ,551 
Mati ima težave z alkoholom ali drogami ,102 -,065 -,069 ,209 ,713 

 
Tabela 170: Rotirana faktorska matrika spremenljivk sistema družinskih dejavnikov uporabe drog. 
 

Faktor 1 ima lastno vrednost 7,937 in pojasnjuje 31,7 % variance sistema. 
Nasičen je s spremenljivkami, ki označujejo preživljanje časa z očetom; dober 
odnos z očetom; deljenje misli in občutkov z očetom; ob težavah se obrne 

oseba na očeta in mamo po pomoč; preživljanje časa z mamo. Faktor se 
nanaša na dober odnos v družini, zato ga poimenujemo dober odnos z 
očetom. 



 

274

Faktor 2 ima lastno vrednost 3,179 in pojasnjuje 12,7 % variance sistema.  

Faktor je najbolj nasičen s spremenljivkami, ki se nanašajo na odnos staršev do 
uporabe drog in odklonilnih vedenj njihovih članov, poimenujemo ga 
nenaklonjenost staršev do uporabe drog. 
 
Faktor 3 ima lastno vrednost 2,180 in pojasnjuje 11,4 % variance sistema. 
Vsebuje spremenljivke, ki se nanašajo na jasna pravila v družini; odnos staršev 

do uporabe drog pri družinskih članih; upoštevanje meja; obveščenost članov 
družine o posameznikih; možnost sodelovanja v družinskih odločitvah. Faktor 
se nanaša na funkcionalno družino z jasno strukturo in pravili, zato ga 
imenujemo družina z jasnimi pravili in pričakovanji. 
 
Faktor 4 ima lastno vrednost 1,730 in pojasnjuje 6,9 % variance sistema. Faktor 

ima največje povezave s spremenljivkami, ki se nanašajo na pogoste konflikte v 
družini, zato faktor poimenujemo družinski konflikti. 
 
Faktor 5 ima lastno vrednost 1,238 in pojasnjuje malo variance sistema (4,9 %). 
Faktor ima najvišjo povezavo s spremenljivko, ki se nanaša na uporabo drog pri 
materi. Faktor poimenujemo uporaba drog pri materi. Uporabo drog pri materi 

je poročalo deset vprašanih oseb. 
 
V reprezentativnem vzorcu smo dobili nekoliko drugačne latentne faktorje, 

podobni pa so si v nenaklonjenosti staršev do uporabe drog, družinskih 
konfliktih, jasnih pravilih in dogovorih v družini.  
 
Uporaba drog v družini 
 

Iz raziskav smo spoznali, da sta škodljiva uporaba in odvisnost od drog 

povezani z odvisnostjo od drog v družini, kar predstavlja dejavnik tveganja. 

Dejavnike tvegane uporabe drog v družini smo ugotavljali s povpraševanjem o 

članu v družini, ki ima težave zaradi uporabe drog. Iz Tabele 171 razberemo, da 

se težave, povezane z uporabo drog v družini, pojavljajo v obeh skupinah 

približno enako.  
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Težave, povezane z drogami v družini 
Slepi in 

slabovidni 
Gluhi in 
naglušni 

Poškodba 
hrbtenice 

Skupaj  

f % f % f % f % 
Nihče 35 64,8 62 72,1 60 58,8 157 64,9 

 Oče 7 13,0 9 10,5 15 14,7 31 12,8 
 Mati 3 5,6 3 3,5 4 3,9 10 4,1 
 Dedek, babica 1 1,9 4 4,7 3 2,9 8 3,3 
 Stric, teta 1 1,9 4 4,7 7 6,9 12 5,0 
 Otroci (brat, sestra) 3 5,6 0 0,0 7 6,9 10 4,1 
 Oče, stric-teta, otroci-brat-sestra 1 1,9 0 0,0 1 1,0 2 0,8 
 Oče, mati 1 1,9 3 3,5 0 0,0 4 1,7 
 Oče, dedek-babica 0 0 0 0 1 1,0 2 0,8 
 Oče, otroci-brat-sestra 0 0 1 1,2 0 0 1 0,4 
 Dedek-babica, otroci-brat-sestra 1 1,9 0 0 0 0,0 1 0,4 
 Stric-teta, otroci-brat-sestra 0 0 0 0 1 1,0 1 0,4 
 Mati, dedek-babica 0 0 0 0 1 1,0 1 0,4 
Oče, stric-teta 0 0 0 0 2 2,0 2 0,8 

Skupaj 54 100,0 86 100,0 102 100,0 242 100,0 
 
Tabela 171: Težave, povezane z drogami v družini (f pomeni število, % pomeni odstotki). 

 

Raziskovalne skupine so najpogosteje poročale težave, povezane z uporabo 

drog pri očetu, in sicer 13 % oseb, ki so slepe in slabovidne, 10,5 % oseb, ki so 

gluhe in naglušne, ter 14,7 % oseb s poškodbo hrbtenice. Zanimiv je tudi 

podatek o težavah, povezanih z uporabo drog in alkohola pri materi, kar je 

poročalo 5,6 % oseb, ki so slepe in slabovidne, 3,5 % oseb, ki so gluhe in 

naglušne, ter 3,9 % oseb s poškodbo hrbtenice. 

 

Razlike v težavah, povezanih z uporabo drog, med skupinami niso statistično 

pomembne.  

 

Dejavniki soseske 
 
V Tabeli 172 (Priloga 24) je predstavljena osnovna korelacijska matrika. Iz 

korelacijske tabele razberemo razmeroma nizke in tudi negativne povezave 

med spremenljivkami. Visoke/močne povezave so med spremenljivkami, ki se 

nanašajo na pomoč in spodbude v soseski; pomoč v soseski; pogovor o 

pomembnih stvareh ter spodbude v soseski; obsojanje drog in alkohola v 

soseski.  

 

Sistem spremenljivk smo preverili s KMO in Bartlettovim parametrom in oba 

zadostujeta pogojem za uporabo faktorske analize (Tabela 173). 
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Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja ,809 
Bartlettov test sferičnosti Approx. Chi-Square 2140,271 

df 171 
Sig. ,000 

 
Tabela 173: KMO in Bartlettov test. 
 
V Tabeli 174 so prikazane vrednosti komunalitet za posamezno spremenljivko. 

Komunalitete so razmeroma visoke, razen ene, ki je nižja od 0,5. 

 

Komunalitete Začetna 
vrednost Ekstrakcija  

Preprodaja se prepovedana droga 1 ,801 
Dogajajo se pretepi 1 ,686 
Pišejo grafite po zidovih 1 ,657 
Kraje in vlomi 1 ,628 
V moji soseski se počutim varno 1 ,591 
Sodelovanje v soseki 1 ,473 
Zadovoljstvo v soseski 1 ,818 
Ob preselitvi bi pogrešal sosesko 1 ,682 
Spodbude v soseski 1 ,690 
Pomoč v soseski 1 ,836 
Pogovor o pomembnih stvareh 1 ,748 

 Opazijo dobra dela 1 ,788 
Obsojanje uporabe drog 1 ,810 

 Obsojanje uporabe alkohola 1 ,850 
Obsojanje kajenja cigaret 1 ,686 
Kraje in vlomi 1 ,712 
Prisotnih je veliko grafitov po zidovih 1 ,828 
V soseski se veliko pretepajo 1 ,846 
V soseski pogosto preprodajajo drogo 1 ,712 

 
Tabela 174: Komunalitete in pripadajoče spremenljivke dejavnikov soseske. 

 

Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju smo zadržali pet glavnih komponent, ki skupaj 

pojasnjujejo 63,4 % variance sistema (Tabela 175).  

 

Komponente 
(faktor) 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti estrahiranih 
faktorjev Rotirane lastne vrednosti 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunal. 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunal. 
 % 

1 5,179 27,260 27,260 5,179 27,260 27,260 3,304 17,390 17,390 
2 4,753 25,017 52,277 4,753 25,017 52,277 3,069 16,152 33,542 
3 1,657 8,723 60,999 1,657 8,723 60,999 2,932 15,430 48,972 
4 1,252 6,591 67,590 1,252 6,591 67,590 2,373 12,488 61,460 
5 1,000 5,262 72,852 1,000 5,262 72,852 2,164 11,392 72,852 
6 ,786 4,136 76,988       
7 ,666 3,504 80,492       
8 ,572 3,012 83,504       
9 ,496 2,612 86,116       
10 ,437 2,299 88,415       
11 ,409 2,154 90,569       
12 ,358 1,884 92,454       
13 ,304 1,602 94,056       
14 ,290 1,527 95,583       
15 ,230 1,210 96,793       
16 ,219 1,151 97,944       
17 ,165 ,870 98,814       
18 ,122 ,642 99,456       
19 ,103 ,544 100,000       

 
Tabela 175: Pojasnjena skupna varianca sistema (uporabili smo metodo ekstrakcije po principu analize komponent).  
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V rotirani matriki komponent (Tabela 176) se kaže povezanost spremenljivk s 

faktorji. 

 

Rotirana faktorska matrika  Faktorji  
1 2 3 4 5 

Na sosesko se zanesem, ko potrebujem pomoč ,854 ,017 -,055 ,220 ,233 
Sosed opazi dobra dela ,853 -,060 -,120 ,128 ,160 
V soseski lahko govorim o pomembnih stvareh ,835 ,104 ,005 ,123 ,155 
V soseski me spodbujajo ,744 ,113 -,018 ,156 ,315 
V soseski je prisotno veliko grafitov po zidovih -,003 ,853 ,304 ,082 ,027 
V soseski se veliko pretepajo ,091 ,852 ,318 -,012 -,102 
V moji soseski je prisotno veliko kraj in vlomov ,034 ,796 ,206 ,175 ,065 
V soseski pogosto preprodajajo drogo ,031 ,689 ,457 ,134 -,101 
V soseski pogosto preprodajajo drogo -,068 ,200 ,869 ,026 -,028 
V soseski je prisotnih veliko grafitov po zidovih -,051 ,249 ,761 -,111 ,030 
Kraje in vlomi ,021 ,206 ,747 ,154 ,062 
v soseski se veliko pretepajo -,050 ,369 ,722 -,105 -,120 
Obsojanje uporabe alkohola ,192 ,134 ,031 ,889 ,068 
Obsojanje uporabe droge ,277 -,045 ,052 ,851 ,066 
Obsojanje kajenja cigaret ,048 ,308 -,106 ,715 ,258 
Všeč mi je soseska ,251 -,051 -,048 ,139 ,855 
Ob preselitvi bi pogrešal sosesko ,322 ,153 -,119 ,053 ,733 
Občutek varnosti v soseski ,265 -,231 ,109 ,344 ,581 
Možnosti sodelovanja v aktivnostih ,471 -,068 ,106 ,008 ,484 

 
Tabela 176: Rotirana faktorska matrika spremenljivk, ki se nanašajo na dejavnike soseske. 
 

Faktor 1 ima lastno vrednost 5,179 in pojasni 27,2 % variance sistema. Faktor 

je najbolj nasičen s spremenljivkami, ki se nanašajo na visoko prejemanje 

spodbud v soseski; nudenje pomoči v soseski; možnosti pogovora o 

pomembnih stvareh; prejemanje potrditve za dobra dela. Faktor poimenujemo 

povezana skupnost. 

Faktor 2 ima lastno vrednost 4,773 in pojasnjuje 25 % variance sistema. Faktor 

ima največje povezave s spremenljivkami, ki se nanašajo na prisotnost kraj in 

vlomov; grafitov; pretepov; preprodaje drog. Faktor se nanaša na dejavnike 

tveganja v soseski v smislu neupoštevanja socialnih/pravnih norm, zato ga 

poimenujemo prisotnost kriminalnih dejanj v soseski. 

Faktor 3 ima lastno vrednost 1,657 in pojasni 8,7 % variance sistema. Faktor 

ima največje povezave s spremenljivkami, ki se nanašajo na pogostost 

dogajanja kriminalnih dejanj v soseski, zato ga poimenujemo pogostost 
kriminalnih dejanj v soseski. 

Faktor 4 ima lastno vrednost 1,525 in pojasnjuje 6,5 % variance sistema. 

Najbolj je nasičen s spremenljivkami, ki se nanašajo na obsojanje uporabe 
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drog, alkohola in tobaka v soseski in ga poimenujemo obsojanje uporabe drog 
v soseski. 

Faktor 5 ima lastno vrednost 1,000 in pojasnjuje 5,2 % variance sistema. 

Povezan je s spremenljivkama, ki se nanašata na aktivno sodelovanje in dobro 

počutje v soseski, poimenujemo ga dobro počutje v soseski. 

Dejavniki šole/službe 
 
V Tabeli 177 (Priloga 25) je predstavljena osnovna korelacijska matrika. Iz 

korelacijske tabele razberemo razmeroma nizke in tudi negativne povezave 

med spremenljivkami. Visoka/močna povezava je le med spremenljivkama, ki 

se nanašata na potrdila avtoritete, da je oseba naredila nekaj dobrega in 

pohvale avtoritete.  

 

Sistem spremenljivk smo preverili s KMO in Bartlettovim parametrom in oba 

zadostujeta pogojem za uporabo faktorske analize (Tabela 178). 

 
Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja ,902 
Bartlettov test sferičnosti Approx. Chi-Square 964,835 

df 55 
Sig. ,000 

 
Tabela 178: KMO in Bartlettov test. 
 

V Tabeli 179 so prikazane vrednosti komunalitet za posamezno spremenljivko. 

Komunalitete so razmeroma visoke. 

 

Komunalitete Začetna 
vrednost Ekstrakcija  

 Počutje 1 ,544 
 Ocena lastne uspešnosti 1 ,803 
 Imam možnost odločanja o aktivnostih in pravilih 1 ,528 
 Povabijo me k sodelovanju in dodatnim  zadolžitvam 1 ,641 
 Opazijo dobro delo 1 ,680 
 Imam veliko možnosti za sodelovanje 1 ,569 
 Osebno se lahko pogovorim z avtoriteto 1 ,526 
 Počutim se varno  1 ,537 
 Potrdijo, da sem naredil nekaj dobrega 1 ,668 
 Pohvaljen sem za delo 1 ,720 
 Sodelujem v diskusijah 1 ,699 
 
Tabela 179: Komunalitete in pripadajoče spremenljivke dejavnikov šole/službe. 
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Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju smo zadržali dve glavni komponenti, ki skupaj 

pojasnjujeta 62,8 % variance sistema (Tabela 180).  

 

Komponente 
(faktor) 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti ekstrahiranih 
faktorjev Rotirane lastne vrednosti 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunal. 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunal. 
 % 

1 5,906 53,691 53,691 5,906 53,691 53,691 4,689 42,623 42,623 
2 1,009 9,176 62,867 1,009 9,176 62,867 2,227 20,244 62,867 
3 ,873 7,934 70,801       
4 ,617 5,609 76,410       
5 ,590 5,360 81,769       
6 ,518 4,707 86,476       
7 ,410 3,727 90,203       
8 ,361 3,277 93,481       
9 ,276 2,512 95,993       
10 ,230 2,088 98,081       
11 ,211 1,919 100,000       

 
Tabela 180: Pojasnjena skupna varianca sistema (uporabili smo metodo ekstrakcije po principu analize komponent).  
 
V rotirani matriki komponent (Tabela 181) se kaže povezanost spremenljivk s 

faktorji. 

 

Rotirana faktorska matrika Faktorji 
1 2 

Pohvala za delo ,842 ,102 
Potrdilo, da sem naredil nekaj dobrega ,780 ,244 
Opazi dobro delo ,775 ,282 
Veliko možnosti za sodelovanje ,736 ,164 
Možnosti različnega sodelovanja v aktivnostih in diskusijah ,717 ,431 
Osebno se lahko pogovorim z avtoriteto ,709 ,154 
Povabilo k sodelovanju in dodatnim zadolžitvam ,627 ,499 
Varno počutje ,603 ,417 
Možnosti odločanja o aktivnostih in pravilih ,575 ,444 
Ocena lastne uspešnosti ,038 ,895 
Počutje ,353 ,648 

 
Tabela 181: Rotirana faktorska matrika spremenljivk, ki se nanašajo na dejavnike šole/službe. 
 
Faktor 1 ima lastno vrednost 5,906 in pojasnjuje 53,6 % variance sistema. 

Najvišje povezave ima s spremenljivkami, ki se nanašajo na možnosti za 

aktivno sodelovanje z organizacijo; pohvale v organizaciji; možnost odločanja o 

aktivnostih in pravilih; zadovoljstvo z delom v organizaciji, zato faktor 

poimenujemo aktivno sodelovanje v organizaciji. 
 

Faktor 2 ima lastno vrednost 1,009 in pojasnjuje 9,1 % variance sistema. 

Najbolj je nasičen s spremenljivkama, ki se nanašata na oceno lastne 

uspešnosti v organizaciji in počutje v organizaciji, zato ga poimenujemo 

zadovoljstvo z uspešnostjo dela. 
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V reprezentativnem vzorcu smo dobili le latentni faktor, ki pojasnjuje aktivno 

sodelovanje in zadovoljstvo v organizaciji. 

 
Dejavniki prostega časa 
 

V Tabeli 182 (Priloga 26) je predstavljena osnovna korelacijska matrika. Iz 

korelacijske tabele razberemo nizke korelacije med spremenljivkami, ki so tudi 

negativne. Kljub nizkim korelacijam naredimo preizkus, če sistem spremenljivk 

zadostuje pogojem uporabe faktorske analize.  

Sistem spremenljivk smo preverili s KMO in Bartlettovim parametrom in oba 

zadostujeta pogojem za uporabo faktorske analize (Tabela 183). 

 
Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja ,585 
Bartlettov test sferičnosti Approx. Chi-Square 89,908 

df 15 
Sig. ,000 

 
Tabela 183: KMO in Bartlettov test. 
 

V Tabeli 184 so prikazane vrednosti komunalitet za posamezno spremenljivko. 

Komunalitete so razmeroma visoke, razen ene, ki je nižja od 0,5. 

 

Komunalitete Začetna 
vrednost 

Ekstrakcija 
 

Športne dejavnosti 1 ,505 
Umetniško-ustvarjalne dejavnosti  1 ,373 
Taborništvo, skavti ali planinsko društvo 1 ,617 
Branje revij, časopisov, knjig 1 ,533 
Ročna dela  1 ,302 
Gledanje televizije, računalnik 1 ,665 

 
Tabela 184: Komunalitete in pripadajoče spremenljivke dejavnikov prostega časa. 

 

Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju smo zadržali dve komponenti, ki skupaj 

pojasnjujeta komaj 49,8 % variance sistema (Tabela 185).  

 

Komponente 
(faktor) 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti ekstrahiranih 
faktorjev Rotirane lastne vrednosti 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunalitete 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunal. 
 % 

Lastne 
vrednosti 

%  
variance 

Komunal. 
 % 

1 1,628 27,133 27,133 1,628 27,133 27,133 1,552 25,865 25,865 
2 1,366 22,763 49,896 1,366 22,763 49,896 1,442 24,031 49,896 
3 ,892 14,870 64,766       
4 ,789 13,147 77,914       
5 ,711 11,848 89,762       
6 ,614 10,238 100,000       

 
Tabela 185: Pojasnjena skupna varianca sistema (uporabili smo metodo ekstrakcije po principu analize komponent).  
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V rotirani matriki komponent (Tabela 186) se kaže povezanost spremenljivk s 

faktorji. 

 

Rotirana faktorska matrika Faktorji  
1 2 

Branje revij, časopisov, knjig ,722 -,104 
Športne dejavnosti ,638 ,312 
Umetniško-ustvarjalne dejavnosti  ,533 ,298 
Taborništvo, skavti ali planinsko društvo ,092 ,780 
Gledanje televizije, računalnik ,545 -,606 
Ročna dela  ,182 ,518 

 
Tabela 186: Rotirana faktorska matrika spremenljivk, ki se nanašajo na dejavnike prostega časa. 
 

Faktor 1 ima lastno vrednost 1,629 in pojasni 27,1 % variance sistema. Faktor 

je nasičen s spremenljivkami, ki se nanašajo na pasivno preživljanje prostega 

časa (gledanje televizorja; uporaba računalnika; branje knjig, revij in časopisov; 

konjički in hobiji), zato ga poimenujemo pasivno preživljanje prostega časa. 
 

Faktor 2 ima lastno vrednost 1,366 in pojasni 22,7 % variance sistema. Faktor 

je nasičen s spremenljivkami, ki se nanašajo na aktivno preživljanje prostega 

časa (taborništvo; planinstvo; umetniške dejavnosti; ročna dela; športne 

dejavnosti), zato ga poimenujemo aktivno preživljanje prostega časa. 

 

Podobne faktorje smo dobili tudi v reprezentativnem vzorcu. 

 

Zaključki 
 
V nereprezentativnem vzorcu smo po istem postopku statistične obdelave kot v 
reprezentativnem dobili dejavnike uporabe drog, ki predstavljajo varovalne 

dejavnike in dejavnike tveganja za uporabo drog. 
 
Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja uporabe drog so: 

 

Osebni dejavniki: 

- visok občutek lastne vrednosti (varovalni dejavnik, ki je primerljiv s 

splošno populacijo), 
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- nezadovoljstvo s telesno samopodobo (dejavnik tveganja, lahko 

gre za specifičen dejavnik, značilen za izbrani vzorec populacije 

oseb s posebnimi potrebami), 

- težave pri socialnem vključevanju (dejavnik tveganja, lahko gre za 

specifičen dejavnik, značilen za izbrani vzorec populacije oseb s 

posebnimi potrebami), 

- odklonsko vedenje (dejavnik tveganja, ki je primerljiv s splošno 

populacijo), 

- impulzivnost (dejavnik tveganja, ki je primerljiv s splošno 

populacijo), 

- uporništvo (dejavnik tveganja, ki je primerljiv s splošno populacijo), 

- nizek občutek socialne vrednosti (dejavnik tveganja, lahko gre za 

specifičen dejavnik, značilen za izbrani vzorec populacije oseb s 

posebnimi potrebami) in 

- asertivnost (varovalni dejavnik, ki je primerljiv s splošno 

populacijo). 

 

Družinski dejavniki: 

- dober odnos z očetom (varovalni dejavnik, ki je primerljiv s 

splošno populacijo), 

- nenaklonjenost staršev do uporabe drog (varovalni dejavnik, ki je 

primerljiv s splošno populacijo), 

- družina z jasnimi pravili in pričakovanji (varovalni dejavnik, ki je 

primerljiv s splošno populacijo), 

- družinski konflikti (dejavnik tveganja, ki je primerljiv s splošno 

populacijo) in 

- uporaba drog pri materi (dejavnik tveganja, ki je primerljiv s 

splošno populacijo). 
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Dejavniki skupnosti: 

- povezana skupnost (varovalni dejavnik, ki je primerljiv s splošno 

populacijo), 

- prisotnost kriminalnih dejanj v soseski, 

- pogostost kriminalnih dejanj v soseski, 

- obsojanje uporabe drog v skupnosti (varovalni dejavnik, ki je 

primerljiv s splošno populacijo) in 

- dobro počutje v soseski (varovalni dejavnik, ki je primerljiv s 

splošno populacijo). 

 

Dejavniki šole/službe: 

- aktivno sodelovanje v organizaciji (varovalni dejavnik, lahko gre za 

specifičen dejavnik, značilen za izbrani vzorec populacije oseb s 

posebnimi potrebami) ter 

- zadovoljstvo in uspešnost dela v šoli/službi (varovalni dejavnik, 

lahko gre za specifičen dejavnik, značilen za izbrani vzorec 

populacije oseb s posebnimi potrebami). 

 

Dejavniki prostega časa: 

- pasivno preživljanje prostega časa in 

- aktivno preživljanje prostega časa. 

 

V reprezentativnem vzorcu smo dobili podobne latentne faktorje, ki pojasnjujejo 

varovalne dejavnike in dejavnike tveganja uporabe drog. 

 

V raziskavi nas je zanimalo, kakšna je povezanost osebnih dejavnikov, 

dejavnikov družine, šole/službe, skupnosti in prostega časa z uporabo drog v 
življenju. Oblikovali smo tudi komponentno spremenljivko, ki smo jo 

poimenovali indeks uporabe drog.   

 

Pomembnost povezanosti dejavnikov uporabe drog in pogostosti uporabe drog 

smo ugotavljali glede na starostna obdobja. Ugotovili smo, da s starostjo 

narašča pogostost uporabe drog, vendar na račun uporabe alkoholnih pijač. 

Najpogostejša je uporaba alkohola med 31. in 55. letom, izrazito nizka pa je 
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pogostost uporabe drog v starosti do 30. leta (podrobnejša analiza kaže na 

prepovedane droge).  

 

V starostnem obdobju do 30. leta smo dobili pomembne povezanosti med 

naslednjimi spremenljivkami in latentnimi spremenljivkami:   

(1) Težave pri socialnem vključevanju in pogostost uporabe alkohola v zadnjem 

letu (r: -0,212; p=0,042). Zaključimo lahko: Manj kot se posamezniki 
vključujejo v socialno okolje, manjša je pogostost uporabe alkohola v 
zadnjem letu. Povezanost je sicer nizka, vendar nezanemarljiva in kaže na to, 

da imajo osebe s posebnimi potrebami ob vključevanju v družbo večjo 

dostopnost do alkoholnih pijač. 

 

(2) Odklonsko vedenje in uporaba alkohola v zadnjem mesecu pred raziskavo 

(r: 0,295; p=0,004). Manj kot oseba upošteva socialna pravila in norme, 
večja je v našem vzorcu bila pogostost uporabe alkoholnih pijač v 
zadnjem mesecu pred raziskavo. Ugotovitev se ujema z raziskavami 

(Hawkins, Catalano in Miller 1992; Spooner, Hall in Lynskey 2001; Barnes idr., 

2006; Stone, Becker, Huber in Catalano, 2012), ki pravijo, da je odklonsko 

vedenje dejavnik tveganja za škodljivo uporabo drog. 

 

(3) Nizek občutek socialne vrednosti in indeks uporabe drog (r: 0,305; p=0,003) 

ter uporaba alkohola v življenju (r: 0,394; p=0,000) kaže na to, da nižji kot je 
občutek socialne vrednosti, večja je pogostost uporabe drog. Do podobnih 

ugotovitev so prišli tudi drugi raziskovalci, opisani v teoretičnih izhodiščih 

(Jessor, 1991; Jessor idr., 1995; Spooner, Hall in Lynskey, 2001). 

 

(4) Asertivnost in visok občutek lastne vrednosti, indeks uporabe drog (r:-0,239; 

p=0,023) ter uporaba alkohola v življenju (r:-0,225; p=0,031). Bolj kot je 
posameznik asertiven in ima dober občutek lastne vrednosti, manjša je 
uporaba drog. Sklepamo lahko, da posameznik ob ustrezni asertivnosti lažje 

odkloni ponujeno drogo. 

 

(5) Dober odnos z očetom in indeks uporabe drog (r:-0,303; p=0,005), uporaba 

alkohola v življenju (r:-0,254; p=0,019) in uporaba alkohola v zadnjem mesecu 
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(r:-0,244, p=0,024). Dober odnos z očetom kaže na manjšo uporabo 
alkohola. Dober odnos z očetom kaže na varovalni dejavnik pred uporabo 
alkohola, kar kažejo tudi izsledki raziskave o varovalnih dejavnikih in dejavnikih 

tveganj med mladostniki (Sande, 2003). 

 

(6) Nenaklonjenost staršev do uporabe drog in uporaba alkohola v življenju (r: 

0,224; p=0,039). Sande v raziskavi (2003) ugotavlja nenaklonjen odnos staršev 

do uporabe drog kot varovalni dejavnik pred uporabo drog. V pričujoči raziskavi 

smo tudi potrdili pomembnost statistične povezave nenaklonjenosti staršev do 

uporabe drog, ki je sicer nizka. Kaže na to, da večja kot je nenaklonjenost 
staršev do uporabe drog, večja je pogostost uporabe alkohola pri 

anketirancih. Interpretiramo lahko sledeče: (a) V naši raziskavi smo zajeli le 8,4 

% oseb, starih med 15 in 18 let, rezultati pa so primerljivi z raziskavami 

dejavnikov uporabe drog pri mladostnikih. Menimo, da odnos staršev do 

uporabe drog pomembno vpliva na odločitev uporabe drog v obdobju 

mladostništva. V kasnejših starostnih obdobjih, ko posamezniki ne živijo več s 

starši, je ta vpliv manjši. (b) S starostjo se povečuje tudi pogostost uporabe 

drog, kar vpliva na izbran način statistične obdelave podatkov. (c) Menimo tudi, 

da nenaklonjen odnos staršev do uporabe drog ne predstavlja varovalnega 

dejavnika pri raziskovalnih skupinah oseb s posebnimi potrebami. 

 

(7) Družinski konflikti in indeks uporabe drog (r: 0,293; p=0,006), uporaba 

alkohola v življenju (r: 0,302; p=0,005), uporaba alkohola v zadnjem letu 

(r:0,346; p=0,001) in pogostost uporabe tobaka v življenju (r=0,241; p=0,039). 

Pogostejši kot so konflikti v družini, večja je pogostost uporabe drog pri 
anketirancih. Družinski konflikti predstavljajo dejavnik tveganja za uporabo 

drog.  

 

(8) Uporaba drog pri materi in uporništvo (r: 0,216; p=0,047) ter impulzivnost (r: 

0,220; p=0,043). Uporaba drog pri materi lahko vpliva na uporabo drog pri 

otrocih (Hayatbakhsh idr., 2007, v Stone, Becker, Huber, Catalano, 2012;  Rus 

Makovec idr., 2010) z vplivom njenega vzgojnega stila. Pri otroku matere, ki je 

odvisna od drog, pogosteje opažajo težave pri vzdrževanju discipline otrok 

(neustrezna vedenja in neupoštevanje socialnih norm) in impulzivnosti (Engels 



 

286

in drugi, 2005). Dejavniki impulzivnosti, neustrezna vedenja in 
neupoštevanje socialnih norm pa predstavljajo tveganje za škodljivo 
uporabo in odvisnost od drog, kar se izkaže v pričujoči raziskavi kot 

pomembna povezava v starostnem obdobju 31. do 55. leta (opisano spodaj). 

 

 (9) Pogostost kriminalnih dejanj v soseski in indeks uporabe drog (r: 0,507; 

p=0,000), uporaba prepovedanih drog v življenju (r: 0,442; p=0,000), uporaba 

alkohola v življenju (r: 0,424; p=0,000), uporaba alkohola v zadnjem letu (r: 

0,396; p=0,000), uporaba tobaka v življenju (r: 0,360; p=0,002), uporaba tobaka 

v zadnjem mesecu (r: 0,392; p=0,001). Zanimiv je še podatek, da je pogostost 

kriminalnih dejanj v soseski povezana z nizkim občutkom lastne vrednosti (r:-

0,272; p=0,019) in družinskimi konflikti (r: 0,255; p=0,034). Sklepamo lahko, da 

prisotnost in pogostost kriminalnih dejanj predstavljata dejavnika 
tveganja za pogostost uporabe drog. Ob prisotnosti nizkega občutka lastne 

vrednosti (samospoštovanja) in družinskih konfliktov ter kriminalnih dejanj v 

soseski je verjetnost škodljive uporabe in odvisnosti od drog večja. 

 

(10) Zadovoljstvo z uspehom pri delu (šola/služba) in uporaba alkohola v 

življenju (r: 0,288; p=0,006). Večje kot je zadovoljstvo z uspehom pri delu, 
pogostejša je uporaba alkohola v življenju. Interpretacije se bomo vzdržali, 

saj menimo, da gre za statistično napako, ki izvira iz metodologije vzorčenja. S 

starostjo se povečuje tudi pogostost uporabe drog. 

 

(12) Pasivno preživljanje prostega časa in uporaba tobaka v življenju (r:-0,420; 

p=0,000) in v zadnjem mesecu (r:-0,322; p=0,002). Pogostejše kot je pasivno 
preživljanje prostega časa, manjša je pogostost uporabe tobaka.  

 

V starostnem obdobju 31.–55. leta smo dobili pomembne povezanosti: 

 

(1) Težave pri socialnem vključevanju in uporaba alkohola v zadnjem mesecu 

(r: 0,219; p=0,024). Večje kot so težave pri socialnem vključevanju, večja je 
pogostost uporabe alkohola v zadnjem mesecu pred raziskavo. Težave pri 

socialnem vključevanju predstavljajo dejavnik tveganja za uporabo alkohola.  

 



 

287

(2) Impulzivnost in indeks uporabe drog ter uporaba prepovedanih drog (r: 

0,197; p=0,043). Impulzivnost predstavlja dejavnik tveganja za uporabo 
drog. 

 

(3) Nizek občutek socialne vrednosti in indeks uporabe drog (r: 0,247; p=0,011). 

Nižji kot je občutek socialne vrednosti pri posamezniku, večja je 
pogostost uporabe drog. Nizek občutek socialne vrednosti je dejavnik 

tveganja za uporabo drog, kar kažejo tudi izsledki raziskav (United Nations, 

2003; Stone, Becker, Huber, Catalano, 2012). 

 

(4) Dober odnos z očetom in uporaba alkohola v zadnjem letu (r: 0,319; 

p=0,0129). Dober odnos z očetom bistveno ne vpliva na posameznikovo 

odločitev glede uporabe alkohola v zadnjem letu  pred raziskavo. 

 

(5) Družinski konflikti in uporaba alkohola v življenju (r: 0,323; p=0,011). 

Pogostost konfliktov v družini in uporaba alkohola se statistično 
pomembno povezujeta. 

 

(6) Škodljiva uporaba drog pri materi in indeks uporabe drog (r:-0,352; 

p=0,005), uporaba prepovedanih drog (r:-0,274; p=0,031), uporaba alkohola v 

življenju (r:-0,264; p=0,039) in v zadnjem letu (r:-0,372; p=0,003). Večja kot je 
škodljiva uporaba drog in odvisnost od njih pri materi, manjša je uporaba 
drog pri posamezniku. 

 

(7) Obsojanje uporabe drog v soseski in indeks uporabe drog (r:-0,242; 

p=0,024). Bolj kot je soseska nenaklonjena uporabi drog, manjša je 
uporaba drog med posamezniki. 
 

(8) Aktivni prosti čas in indeks uporabe drog (r: 0,217; p=0,025) ter uporaba 

prepovedanih drog (r: 0,227; p=0,020). Pogostejše kot je aktivno preživljanje 
prostega časa, večja je pogostost uporabe drog. Aktivno preživljanje 

prostega časa pri osebah s posebnimi potrebami predstavlja vključevanje v 

različne organizirane dejavnosti za osebe s posebnimi potrebami (prilagojena 

športna dejavnost, različne delavnice), kjer ima oseba večji dostop do drog. 
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V starostnem obdobju 56 let in več smo dobili pomembne povezanosti: 

 

(1) Visok občutek lastne vrednosti (pozitivno samospoštovanje), indeks uporabe 

drog (r: 0,361; p=0,016) in uporaba prepovedanih drog (r: 0,391; p=0,009). 

Interpretiramo lahko, da pozitivno samospoštovanje ne vpliva na 

posameznikovo odločitev uporabe prepovedanih drog v starosti 56 let in več. 

 

(2) Nezadovoljstvo s telesno samopodobo in uporaba alkohola v življenju (r: 

0,331; p=0,028). Večje kot je nezadovoljstvo s telesno samopodobo, večja 
je pogostost uporabe drog. Nizka telesna samopodoba predstavlja dejavnik 

tveganja za uporabo alkohola. 

 

(3) Nenaklonjenost staršev do uporabe drog in uporaba alkohola v življenju (r: 

0,472; p=0,030) in v zadnjem letu (r: 0,483; p=0,027). Nenaklonjenost staršev 
do uporabe drog ne vpliva na odločitev uporabe alkohola pri 
posamezniku, ki je star 56 let in več.  
 

(4) Prisotnost kriminalnih dejanj v soseski in uporaba tobaka v življenju (r:-

0,493; p=0,023). Prisotnost kriminalnih dejanj ne vpliva na odločitev 
kajenja cigaret. 
 

 V raziskavi nas je zanimalo tudi, kateri so tisti dejavniki tveganja, na podlagi 

katerih lahko govorimo o večji verjetnosti škodljive uporabe drog in kateri so 

tisti varovalni dejavniki, ki zmanjšujejo verjetnost škodljive uporabe drog. 

Dejavniki tveganja, ki so lahko povezani s škodljivo uporabo drog v 

nereprezentativni raziskovalni skupini, so: težave pri socialnem vključevanju, 

pogostost kriminalnih dejanj v soseski, nizek občutek socialne vrednosti, 

impulzivnost, družinski konflikti, škodljiva uporaba drog pri materi in uporništvo. 

Varovalni dejavniki, ki zmanjšujejo verjetnost uporabe drog v raziskovalni 

skupini, so: visok občutek lastne vrednosti (pozitivno samospoštovanje), 

povezana skupnost in nenaklonjenost staršev do drog.  

 

 V raziskovalnih vprašanjih so nas zanimale tudi skupine, ki so v raziskovalnem 

vzorcu najbolj ranljive glede škodljive uporabe in odvisnosti od drog. 
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Ugotavljamo, da je za škodljivo uporabo in odvisnost od drog najbolj ranljiva 

skupina oseb s poškodbami hrbtenice. Osebe s poškodbo hrbtenice so, v 

primerjavi z drugima skupinama nereprezentativnega vzorca, pogosteje 

uporabljale droge na tvegan način. Večja je bila količina uporabe alkohola na 

tipičen dan in pogosteje so se opile z alkoholom. Uporaba drog je povezana z 

osebnimi motivi, kot je na primer nadzor nad situacijo, telesne težave in 

zmanjševanje notranjih napetosti. 
 

Zanimala nas je tudi povezava spola, dejavnikov uporabe drog in uporaba drog 

v življenju. Glede na spol ni pomembnih razlik v značilnostih pogostosti 

uporabe drog v življenju, pogostejša pa je uporaba alkohola v zadnjem letu pri 

moških.  

 

Glede na raziskovalne skupine oseb s posebnimi potrebami so pomembne 

razlike v indeksu uporabe drog. Bistveno večja je pogostost uporabe drog pri 

osebah s poškodbo hrbtenice, najmanj pa pri osebah, ki so gluhe in 

naglušne. Osebe s poškodbo hrbtenice so v primerjavi z drugima skupinama v 

nereprezentativnem vzorcu na bolj tvegan način uporabljale droge. Pri njih je 

pogostejša uporaba tobaka v življenju, pogosteje uporabljajo alkoholne pijače v 

življenju, v zadnjem letu in zadnjem mesecu pred raziskavo, pogosteje se 

opijejo v življenju, večja je količina uporabe alkohola na tipičen dan pitja, 

pogostejša je tudi uporaba marihuane in protibolečinskih zdravil, ki jih ni 

predpisal zdravnik. V primerjavi s skupinama oseb, ki so slepe in slabovidne, ter 

oseb, ki so gluhe in naglušne, je večji delež ocene o lažji dostopnosti do drog. 

Pri osebah s poškodbo hrbtenice so tudi pogostejše posledice, povezane z 

uporabo alkohola. Motivi uporabe alkohola so povezani z osebnimi razlogi, kot 

so lažje nadzorovanje situacije ter soočanje s težavami in kritikami. Motivi za 

uporabo alkohola so povezani še s  pozabo na telesne težave in posebnosti ter 

za zmanjšanje napetosti in dolgčasa. 

Razlike v pogostosti uporabe drog smo nato preverili še glede na faktorje: 

uspešnost v šoli, učne težave v šoli, zaposlitev in izobrazba. Uporabili smo 

aposteriorno analizo variance in t-test za neodvisne vzorce (Priloga 26). 
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S faktorjem uspešnosti v šoli nismo potrdili statistične pomembnosti razlik v 

povprečju pogostosti uporabe drog. Statistično pomembne razlike v povprečju 

uporabe drog pa smo potrdili v faktorju učne težave, in sicer med skupinama 

oseb, ki so imele v šoli učne težave, in osebami, ki le-teh niso imele (t (240) 

3,691; p=0,00). Osebe, ki v času šolanja niso imele učnih težav, v povprečju 

pogosteje uporabljajo droge.  

 

Statistično pomembne razlike v povprečju pogostosti uporabe drog smo potrdili 

pri faktorju zaposlitve (nezaposlen, zaposlen, upokojen, obiskovanje šole) 

(F(3)238=14,26; p=0,00). S pomočjo aposteriorne analize variance smo 

ugotovili, da v povprečju najpogosteje uporabljajo droge upokojene osebe, 

sledijo zaposlene in brezposelne. Najmanj uporabljajo drogo osebe, ki se 

šolajo.  

 

Statistično pomembne razlike v povprečju pogostosti uporabe drog smo potrdili 

tudi pri faktorju izobrazba (nižja izobrazba, višja izobrazba) (F(2)239=4,137; 

p=0,017). Osebe nereprezentativnega vzorca, ki imajo višjo izobrazbo, v 

primerjavi z osebami z nižjo izobrazbo (osnovna šola in srednja šola) v 

povprečju pogosteje uporabljajo droge. 

 

 

4.3  Primerjava empiričnega raziskovanja  
 

Ob koncu empiričnega raziskovanja predstavljamo primerjavo empiričnih 

ugotovitev z drugimi raziskavami. Primerljivost podatkov je ovirana zaradi razlik 

v metodologiji raziskovanja. Primerjava raziskav se razlikuje po več 

značilnostih: po obdobju in času zbiranja podatkov, načinu zbiranja podatkov, v 

povprečni starosti, po izboru vzorcev raziskovanja in metodologiji ter po vrstah 

razlikovalnih skupin. Pri ocenjevanju in interpretaciji vzorcev uporabe drog je 

treba upoštevati starostno skupino, čas, namen in kontekst njihove uporabe. 

Kljub omejenosti primerjav različnih raziskav prikazujemo primerjavo naše 

raziskave s podatki EMCDDA, 2013; ESPAD, 2011; HBSC, 2010 in raziskavo o 
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uporabi drog med osebami s posebnimi potrebami, s tem da bomo pri 

interpretaciji previdni (Tabela 187). 

 
 

Primerjava raziskav uporabe 
drog  

Prevalenca (%) 
Tobak Alkohol Prepovedane droge  Marihuana 

Raziskava Yu, Huang in 
Newman (2008)  
Populacija mladostnikov s 
posebnimi potrebami  
(19–21 let)  
N=2640 
V zadnjem mesecu pred 
raziskavo 

30 % v zadnjem mesecu 
20 % redna uporaba, vsak 
dan v zadnjem mesecu 

46 %  v zadnjem 
mesecu 

V zadnjem mesecu: 
17 % katerokoli  
 
6 % kokain 
2 % ostale 
prepovedane droge  
 
 

16 % v zadnjem 
mesecu 
 
 

Primerjava z njihovo splošno 
populacijo  
(19–21 let) 
V zadnjem mesecu pred 
raziskavo 

36 % v zadnjem mesecu 56 % v zadnjem 
mesecu 

V zadnjem mesecu: 
28 % katerokoli 

27 % v zadnjem 
mesecu 

EMCDDA, 2013  
Splošna evropska populacija  
(15–65 let) 
Reprezentativni vzorec 
 

82–96 % enkrat ali večkrat 
v življenju 
28–43 % v zadnjem letu 
25–47 % v zadnjem 
mesecu 

80–90 % enkrat 
ali večkrat v 
življenju 
75–89 % v 
zadnjem letu 
65–75 % v 
zadnjem mesecu 

Enkrat ali večkrat v 
življenju: 
4,6 % kokain 
3,8 % amfetamini 
3,4 % ekstazi 
 

23,7 % enkrat ali 
večkrat v življenju 
6,8 % v zadnjem 
letu 
3,6 % v zadnjem 
mesecu 

EMCDDA, 2013  
Splošna slovenska populacija  
(15–65 let) 
Reprezentativni vzorec 
 

53 % enkrat ali večkrat v 
življenju 
24 % redna uporaba, vsak 
dan v življenju 

80,6 % v zadnjem 
letu  

 
65,5 % manj 
tvegan način 

 
5,8 % tvegan 
način uporabe 

Enkrat ali večkrat v 
življenju:  
16,2 % katerokoli  
 
2,1 % kokain 
2,1 % ekstazi 
1 % LSD 
0,9 % amfetamini 
0,5 % heroin  

15,8 % enkrat ali 
večkrat v življenju 
6,9 % v zadnjem letu 
(mladi odrasli, 15–34 
let) 

Uporaba tobaka, alkohola in 
drugih drog (Drev, Lavtar, 
2014) 
Potekala 2011 in 2012  
Splošna slovenska populacija  
(15–64 let) 
N=7514 

24 % enkrat ali večkrat v 
življenju 

80 % v zadnjem 
letu 
 
50 % manj 
tvegan načn 
 

Enkrat ali večkrat v 
življenju: 
16,1 % katerokoli  
2,1 % ekstazi 
2,1 % kokain 
1 % LSD 
0,9 % amfetamini 
0,5 % heroin 

15,8 % enkrat ali 
večkrat v življenju 
4,4 % v zadnjem letu 
2,3 % v zadnjem 
mesecu 

Raziskava dejavnikov 
uporabe drog pri osebah s 
posebnimi potrebami  
(15 let in več) 
N=476  
Reprezentativni in 
nereprezentativni vzorec 

66,2 % enkrat ali večkrat 
v življenju 
26,9 % v zadnjem mesecu 

88,7 % enkrat ali 
večkrat v življenju 
79,4 % v zadnjem 
letu 
63 % v zadnjem 
mesecu 
 
19,1 % ni 
tveganja, 
abstinenti 
 
66,8 % nizko 
tveganje, manj 
tvegan način 
 
14,5 % tvegan 
način uporabe 
(12,4 % visoko 
tveganje 
0,8 % škodljiva 
raba 
1,3 % odvisnost 
od alkohola) 

Enkrat ali večkrat v 
življenju: 
18,4 % 
protibolečinska 
zdravila 
14,5 % pomirjevala 
5,5 % hlapi 
2,3 % amfetamini 
2,9 % ekstazi 
2,3 % gobice 
2,1 % kokain 
1,5 % heroin 
1,1 % LSD 

 

24,3 % enkrat ali 
večkrat v življenju 
 

Osebe s posebnimi 
potrebami  
(15 let in več) 
N=234  
Reprezentativni vzorec 
(Zajeto je bilo 13 % celotne 
populacije oseb z motnjami v 
strjevanju krvi in živčno-
mišičnimi obolenji.) 

70 % enkrat ali večkrat v 
življenju 
24,3 % enkrat ali večkrat v 
zadnjem mesecu 

91 % enkrat ali 
večkrat v življenju 
80 % v zadnjem 
letu 
64 % v zadnjem 
mesecu 
 
14,5 % ni 
tveganja, 
abstinenti 
 
66,7 % manj 
tveganja 
 
18,8 % tvegan 

Enkrat ali večkrat v 
življenju: 
18,8 % 
protibolečinska 
zdravila 
12,8 % pomirjevala  

24,4 % enkrat ali 
večkrat v življenju 
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način uporabe 
 
1 % škodljiva 
uporaba 
1,8 % odvisnost 
od alkohola 

Osebe s posebnimi 
potrebami  
(15 let in več) 
N=242 
Nereprezentativni vzorec 

62,3 % enkrat ali večkrat 
v življenju 
29,8 % v zadnjem mesecu 

86,4 % enkrat ali 
večkrat v življenju 
78,5 % v zadnjem 
letu 
62 % v zadnjem 
mesecu 
 
23,5 % ni 
tveganja, 
abstinenti 
 
53 % manj 
tveganja 
 
26,4 % tvegan 
način uporabe 
 
0,8 % škodljiva 
uporaba 
0,8 % odvisnost 
od alkohola 

Enkrat ali večkrat v 
življenju: 
18,1 % 
protibolečinska 
zdravila  
16,1 % pomirjevala  

24,3 % enkrat ali 
večkrat v življenju 

ESPAD, 2011  
Splošna evropska populacija 
mladostnikov  
(15–16 let) 
Reprezentativni vzorec 
 

56 % enkrat ali večkrat v 
življenju  
29 % v zadnjem mesecu 

86 % enkrat ali 
večkrat v življenju 
78 % v zadnjem 
letu 
56 % v zadnjem 
mesecu 
 

Enkrat ali večkrat v 
življenju: 
18 % katerakoli  
7 % pomirjevala 
2 % ekstazi 
9 % hlapi 

17 % enkrat ali 
večkrat v življenju 
(32,5 % je najvišji 
delež uporabe 
marihuane v 
življenju v nekaterih 
državah EU) 
13 % v zadnjem letu 
7 % v zadnjem 
mesecu 

ESPAD, 2011  
Splošna slovenska populacija 
mladostnikov  
(15–16 let) 
N=3186  
Reprezentativni vzorec 
 

60 % enkrat ali večkrat v 
življenju 
32 % v zadnjem mesecu 

93 % enkrat ali 
večkrat v življenju 
87 % v zadnjem 
letu 
65 % v zadnjem 
mesecu 
 

Enkrat ali večkrat v 
življenju: 
25 % katerakoli  
20 % hlapi 
5 % pomirjevala 
3 % kokain 
2 % amfetamini 
2 % ekstazi 

23 % enkrat ali 
večkrat v življenju 
19 % v zadnjem letu 
10 % v zadnjem 
mesecu 
 

HBSC, 2010  
Splošna evropska populacija 
mladostnikov  
(11, 13 in 15 let) 
N=207334 

11 let: 
10 % enkrat ali večkrat v 
življenju  
1 % vsak dan  
13 let:  
27 % enkrat ali večkrat v 
življenju  
3 % vsak dan  
15 let: 
49 % enkrat ali večkrat v 
življenju 
13 % vsak dan  

11 let: 
1 % vsaj enkrat 
na teden 
13 let:  
3 % vsaj enkrat 
na teden  
15 let: 
8 % vsaj enkrat 
na teden 

/ 15 let: 
13 % v zadnjem letu 

HBSC, 2010  
Splošna slovenska populacija 
mladostnikov  
(11, 13 in 15 let) 
N=5429 

11 let: 
7,3 % enkrat ali večkrat v 
življenju  
0 % vsaj enkrat na teden 
ali pogosteje 
0 % vsak dan  
13 let: 
27,2 % enkrat ali večkrat v 
življenju 
3,1 % vsaj enkrat na teden 
ali pogosteje 
2 % vsak dan  
15 let:  
53,1 % enkrat ali večkrat v 
življenju  
19,4 % vsaj enkrat na 
teden ali pogosteje 
14 % vsak dan  

11 let: 
1 % vsaj enkrat 
na teden 
12,2 % v zadnjem 
mesecu 
13 let:  
3 % vsaj enkrat 
na teden  
41,3 % v zadnjem 
mesecu 
15 let: 
8 % vsaj enkrat 
na teden 
66,4 % v zadnjem 
mesecu 
 

/ 15 let: 
23,2 % enkrat ali 
večkrat v življenju 
18 % v zadnjem letu 
10 % v zadnjem 
mesecu 

 
Tabela 187: Primerjava raziskav uporabe drog. 
 

V splošni populaciji je med najpogosteje uporabljenimi prepovednimi drogami 

marihuana, v svetovnem nivoju se povečuje uporaba zdravil, ki vplivajo na 
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duševnost (UNODC, 2011, v Krek, 2012). V svoji raziskavi smo prišli do 

podobnih zaključkov, najpogosteje uporabljena prepovedana droga je 

marihuana, sledijo protibolečinska zdravila in pomirjevala.  

 

V letu 2011 in 2012 je bila na slovenski splošni populaciji narejena raziskava o 

pogostosti uporabe prepovedanih drog (Nacionalno poročilo o stanju na 

področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji, 2012) (Drev idr., 2012). 

Ugotovljeno je bilo, da je v življenju 16 % Slovencev že uporabilo katerokoli 

izmed prepovedanih drog, marihuano ali hašiš pa je uporabilo 15,8 % 

vprašanih. Primerjave kažejo, da je uporaba marihuane v raziskovalni skupini 

oseb s posebnimi potrebami višja (24,4 %) od splošne populacije. Primerjava z 

ESPAD 2011 raziskavo (Hibell, 2013) kaže, da je enkrat ali večkrat v življenju 

marihuano uporabilo 17 % šolske mladine, kar je manj kot v raziskovalni 

populaciji oseb s posebnimi potrebami. Cigarete je enkrat ali večkrat v življenju 

kadilo 54 % vprašanih mladostnikov, alkoholne pijače pa pilo 87  %, primerjave 

kažejo na podobno pogostost uporabe tobaka in alkoholnih pijač v življenju. 

Primerjava z raziskavo o uporabi tobaka, alkohola in drugih drog 2011–2012 

(Drev in Lavtar, 2014) kaže, da je v Sloveniji uporabilo katerokoli prepovedano 

drogo enkrat ali večkrat v življenju 16 % vprašanih oseb, marihuano 15,8 %, 

kokain in ekstazi 2,1 %, LSD 1 %, amfetamine in heroin pa manj kot 1 % 

vprašanih. V raziskovalni populaciji je pogostost uporabe ostalih drog, razen 

marihuane, nekoliko nižja. V nadaljnjih raziskavah bo treba pozornost posvetiti 

razširjenosti uporabe marihuane, protibolečinskih zdravil in pomirjeval med 

populacijo oseb s posebnimi potrebami. 

 

V Tabeli 188 prikazujemo latentne spremenljivke dejavnikov uporabe drog, ki 

smo jih dobili v reprezentativnem in nereprezentativnem vzorcu raziskovanja. 

Latentne spremenljivke se nanašajo na posamezne dejavnike tveganja in 

varovalne dejavnike ter predstavljajo izhodišča za nadaljnje raziskovanje 

dejavnikov uporabe drog, izhodišča za oblikovanje preventivnih programov na 

področju drog in razumevanja uporabe drog pri osebah s posebnimi potrebami.  
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Latentne spremenljivke dejavnikov uporabe drog 
Reprezentativni vzorec Nereprezentativni vzorec 

Dejavniki tveganja in varovalni dejavniki 
Osebni dejavniki 

Latentne spremenljivke % v. Latentne spremenljivke % v. 
Visok občutek lastne vrednosti  15,6 Visok občutek lastne vrednosti 17 
Uporništvo 10,4 Nezadovoljstvo z lastnim telesom 12,6 
Impulzivnost 7,2 Težave pri socialnem vključevanju 8,4 
Nezadovoljstvo z lastnim telesom 4,8 Odklonsko vedenje 5,1 
Skrb zaradi ocene drugih o sebi 4,5 Impulzivnost  4,2 
Občutek nevrednosti v družbi 4,3 Uporništvo  4 
Iskrenost 4 Impulzivnost  3,7 
Nesprejemanje norm 3,7 Občutek nevrednosti v družbi 3,6 
Menjava aktivnosti in premislek, preden nekaj storiš 3,4 Asertivnost in visok občutek lastne vrednosti 3,2 

Družinski dejavniki 
Zaupljiv odnos s starši in sodelovanje v družinskih 
aktivnostih 

26,7 Dober odnos z očetom 31,7 

Občutek varnosti in aktivno sodelovanje v družinskih 
aktivnostih 

11,8 Nenaklonjenost staršev do uporabe drog 12,7 

Obsojanje odklon. vedenja in uporabe drog v družini 8,3 Družina z jasnimi pravili in pričakovanji 11,4 
Upoštevanje pravil in dogovorov v družini 6,8 Družinski konflikti  6,9 
Konflikti in uporaba drog v družini 4,8 Uporaba drog pri materi 4,9 

Dejavniki soseske 
Povezana soseska 31,7 Povezana soseska 27,2 
Neupoštevanje socialnih in pravnih norm v soseski 20,7 Prisotnost kriminalnih dejanj v soseski 25 
Nenaklonjen odnos do uporabe drog v skupnosti 8,1 Pogostost kriminalnih dejanj v soseski 8,7 

Obsojanje uporabe drog v skupnosti 6,5 
Dobro počutje v skupnosti 5,2 

Dejavniki šole/službe 
Aktivno sodelovanje in zadovoljstvo v šoli/službi 49,0 Aktivno sodelovanje v organizaciji 53,6 

Zadovoljstvo z uspešnostjo dela  9,1 
Dejavniki prostega časa 

Aktivno preživljanje prostega časa 24,9 Pasivno preživljanje prostega časa 27,1 
Pasivno preživljanje prostega časa 21,5 Aktivno preživljanje prostega časa 22,7 

Dejavniki uporabe drog  
Dejavniki uporabe tobaka 

Tvegana uporaba tobaka 38 Pogostost uporabe tobaka 36 
Varovalno odnosni dejavnik uporabe tobaka 20 Nenaklonjen odnos do uporabe tobaka 23,2 

Motivi uporabe alkohola 
Osebni motivi uporabe alkohola 37,6 Osebni motivi uporabe alkohola 49,6 
Družbeni motivi uporabe alkohola 9,2 Motivi socialno sprejemljive uporabe 

alkohola 
9,4 

Motivi družbenega vključevanja 5,7 
Motivi uporabe prepovedanih drog 

Povečanje zmožnosti sproščenega vključevanja v 
družbo 

40 Zmanjšanje notranjih napetosti – izboljšanje 
razpoloženja in reševanje težav  

47,5 

Zmanjšanje notranjih napetosti 10,5 Povečanje delovne storilnosti 11 
Izražanje sebe in vztrajnosti pri dejavnostih 8,2 Povečanje zmožnosti sproščenega 

vključevanja v družbo  
7,2 

Zmanjšanje stisk zaradi posebnih potreb 6,5 Povečanje zmožnosti sledenju aktivnosti v 
družbi vrstnikov 

6,9 

Zmanjšanje stisk zaradi posebnih potreb 5,5 
Odnos do uporabe drog 

Obsojanje uporabe prepovedanih drog 63,4 Obsojanje uporabe prepovedanih drog 65 
Obsojanje uporabe dovoljenih drog 11,1 Obsojanje uporabe dovoljenih drog 12,5 

Ocena tveganja škode zaradi uporabe drog 
Ocena tveganega eksperimentiranja s 
prepovedanimi drogami 

42 Zavedanje o tvegani redni uporabi 
prepovedanih drog in škodljive uporabe 
alkohola 

62,3 

Ocena tvegane redne uporabe prepovedanih drog 13,3 Zavedanje o tveganem eksperimentiranju s 
prep. drogami in redni uporabo marihuane 

8,5 

Ocena tvegane uporabe dovoljenih drog 8,2 Zavedanje o tvegani uporabi dovoljenih drog  7,8 
Dostopnost do drog 

Dostopnost prepovedanih drog 63 Dostopnost prepovedanih drog 70 
Dostopnost dovoljenih drog 22,6 Dostopnost dovoljenih drog 18,2 

Uporaba drog pri prijateljih 
Uporaba prepovedanih drog 45,5 Uporaba prepovedanih drog 58,5 
Uporaba dovoljenih drog in marihuane 11,2 Uporaba dovoljenih drog in marihuane 17,3 

 
Tabela 188: Latentne spremenljivke varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja ter drugih dejavnikov uporabe drog 
glede na reprezentativni in nereprezentativni vzorec raziskovanja s pripadujočimi vrednostmi (%) pojasnjene variance 
sistema, pridobljene s faktorsko analizo. 
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Pri pregledu vidimo, da smo v obeh vzorcih dobili podobne latentne 

spremenljivke. 

 
Iz tabele razberemo, da so latentne spremenljivke v obeh raziskovalnih vzorcih 

približno enake. Največ razlik je v latentnih spremenljivkah, ki opisujejo 

družinske dejavnike tveganja in varovalne dejavnike. 

 

Primerjava dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov uporabe drog pri 

osebah s posebnimi potrebami s splošno populacijo kaže, da se izražajo 

podobni dejavniki tveganja, na primer dobri družinski odnosi, družinska 
podpora, zaupljiv odnos s starši (Rachal, 2001; Hawkins, Catalano in Miller, 

1992; Davis in Spillman, 2011), visok občutek lastne vrednosti (Hawkins, 

Catalano in Miller, 1992; Davis in Spillman, 2011), slabi odnosi in konflikti v 
družini, odvisnost od drog v družini (Alati idr., 2005, v Stone, Becker, Huber 

in Catalano, 2012), težave v socialni integraciji, uporništvo, hiperaktivnost 
ter impulzivnost (Barkley, Fischer, Smalliinsh  Fletcher, 2004, v Stone, Becker, 

Huber in Catalano, 2012). 

 

Če primerjamo ugotovljene dejavnike tveganja in varovalne dejavnike z 

raziskavami dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov splošne populacije, 

lahko zaključimo: 

(1) V izbranem vzorcu oseb s posebnimi potrebami smo dobili podobne 

dejavnike tveganja kot v splošni populaciji, razlike se kažejo predvsem v 

možnostih vključevanja v družbo in v telesni samopodobi. 

(2) Izražajo se specifični dejavniki tveganja, za katere menimo, da so 

povezani s posebnimi potrebami, vendar so potrebna nadaljnja 

proučevanja, da z zanesljivostjo potrdimo specifične dejavnike tveganja. 

(3) Varovalni dejavniki uporabe drog so v izbranem vzorcu oseb s 

posebnimi potrebami povezani z visokim občutkom lastne vrednosti, 

asertivnostjo posameznika, zaupljivim odnosom s starši, povezano 

skupnostjo, aktivnim sodelovanjem in zadovoljstvom s šolo/službo, kar je 

tudi značilno za splošno populacijo. 
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(4) Motivi za uporabo drog pri obeh vzorcih se razlikujejo glede na splošno 

populacijo in so povezani s posebnimi potrebami (telesna samopodoba 

in manjša možnost vključevanja v družbo). 

 

5  Ugotovitve raziskave 
 
V tem poglavju bomo povzeli ugotovitve raziskave. Zaradi metodologije 

vzorčenja rezultatov raziskave med seboj ne moremo zanesljivo primerjati, zato 

smo morali ugotovitve raziskave podati posebej za reprezentativni in 

nereprezentativni vzorec. Oba vzorca imata skupno značilnost, in sicer 

pripadata populaciji oseb s posebnimi potrebami, zato jih lahko, seveda z 

omejitvami, primerjamo med seboj. Ugotavljamo, da se dejavniki uporabe drog 

v obeh vzorcih bistveno ne razlikujejo. V nadaljevanju bomo predlagali 

izhodišča za nadaljnje raziskovanje, smernice za preventivno delo in oblike 

pomoči.   

 

5. 1 Reprezentativni vzorec 
 
Značilnosti uporabe tobaka 
 
Enkrat ali večkrat v življenju je cigarete kadilo 70 % vprašanih oseb s posebnimi 

potrebami, kar je več v primerjavi z raziskavo o uporabi tobaka, alkohola in 

prepovedanih drog splošne slovenske populacije (EMCCDA, 2012; Drev in 

Lavtar, 2014). Škodljivo uporabo tobaka (več kot 5 cigaret na dan) je navedlo 

11,5 % vprašanih oseb. Redno kajenje se nanaša na daljše obdobje kajenja 

(leto dni in več) in število pokajenih cigaret na dan (eno cigareto ali več na dan), 

kar je navedlo 30 % vprašanih oseb. V primerjavi s splošno slovensko 

populacijo (24 %) je rednih kadilcev cigaret manj od našega vzorca. 

 

Pogostost kajenja je večja pri osebah z živčno-mišičnimi obolenji. Starost ob 

prvi uporabi tobaka je 11 let, kar je manj v primerjavi s splošno populacijo (13 

let in manj) (ESPAD, 2011). Starostna skupina 31–55 let v povprečju pokadi 
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največ cigaret. Ugotovitve so podobne raziskavi o uporabi drog pri mladih 

odraslih osebah s posebnimi potrebami (Yu, Huang in Newman, 2008), ki je 

pokazala, da je v zadnjem mesecu kadilo 30 % oseb s posebnimi potrebami, v 

naši raziskavi pa je to potrdilo 20,8 % oseb.   

 

Dejavniki tveganja uporabe tobaka so povezani s pogostostjo uporabe tobaka v 

življenju, trajanjem rednega kajenja cigaret, pogostostjo uporabe tobaka v 

preteklem mesecu in starostjo ob prvi uporabi tobaka. Varovalni dejavniki pred 

uporabo tobaka so povezani z obsojanjem uporabe tobaka in zavedanjem 

škode, ki jo povzroči njegova škodljiva uporaba.  

 

Posebej opozarjamo na problem uporabe tobaka pri ugotovljeni rizični skupini 

oseb z živčno-mišičnimi obolenji. Njihovo zdravstveno stanje je pogosto 

povezano s slabljenjem dihalnih mišic, redno kajenje pa lahko vpliva na njihovo 

dodatno slabljenje. Pri osebah z živčno-mišičnimi obolenji naj bodo preventivne 

intervencije naravnane na ozaveščanje o škodljivih posledicah uporabe tobaka 

v povezavi s stanjem dihalnih mišic in pljuč. 

 
Značilnosti uporabe alkohola 
 
Alkoholne pijače je enkrat ali večkrat v življenju uporabilo 91 % vprašanih oseb. 

V zadnjem letu pred raziskavo je alkoholne pijače pilo 80 % vprašanih oseb, kar 

je primerljivo s splošno evropsko in slovensko populacijo (EMCCDA, 2013; Drev 

in Lavtar, 2014). V zadnjem letu pred raziskavo je vsakodnevno uporabljalo 

alkohol 4,6 % vprašanih oseb, kar je manj od slovenske splošne populacije (6,9 

%) (Zorko idr., 2013). V raziskavi smo ugotavljali trenutno pitje alkoholnih pijač 

(v zadnjem mesecu pred raziskavo), kjer je alkoholne pijače pilo 64 % 

vprašanih oseb, kar je v primerjavi s podatki raziskave o uporabi drog pri mladih 

odraslih osebah s posebnimi potrebami (Yu, Huang in Newman, 2008) več. 

Raziskava (prav tam) je pokazala, da je v zadnjem mesecu alkoholne pijače pilo 

54 % oseb s posebnimi potrebami (podatek so primerjali še z njihovo splošno 

populacijo – 44 %), kar je manj od evropske splošne populacije (88 %) ter 

slovenske splošne populacije (89 %) (Zorko idr. 2013).  
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Enkrat ali večkrat v življenju je bilo opitih 77,8 % vprašanih oseb, več moških 

kot žensk. Visoko tvegano opijanje (5 ali več enot ob eni priložnosti v zadnjem 

mesecu pred raziskavo) je navedlo 30,8 % vprašanih oseb, kar je več v 

primerjavi s splošno slovensko populacijo (7 %) in splošno evropsko populacijo 

(10 %) (Zorko idr., 2013). 

 

Moški so v zadnjem letu pogosteje uporabljali alkoholne pijače kot ženske, kar 

velja tudi za splošno populacijo (Drev in Lavtar, 2014). Osebe, stare 31–55 let, 

so v povprečju uporabljale več alkoholnih pijač.  

 

Najpogostejše težave, ki so se vprašanim osebam zgodile zaradi uporabe 

alkoholnih pijač, so bile prepir, vožnja pod vplivom alkohola, poškodba 

predmetov ali obleke, nezgoda ali poškodba, težave v odnosih z bližnjimi, 

zmanjšana storilnost v šoli ali na delu in težave v odnosih s prijatelji. Anketiranci 

v evropski raziskavi se strinjajo, da uporaba alkohola vodi v nezaželene 

socialne posledice, kot so nasilje, težave v odnosih z bližnjimi, izguba 

produktivnosti na delovnem mestu in slabši učni uspeh v šolah (TNS Opinin in 

Social, 2010, v Zorko idr., 2013). 

 

Osebe v raziskavi se odločajo za uporabo alkohola na podlagi družbenih in 

osebnih motivov. Družbeni motivi uporabe alkohola so povezani s pogostostjo 

uporabe in škodljive uporabe alkohola, z zavedanjem tveganja uporabe 

alkohola ter pogostostjo uporabe in škodljive uporabe alkohola pri prijateljih. 

Osebni motivi uporabe alkohola pa so povezani s škodljivo uporabo alkohola v 

zadnjem mesecu in učinki alkohola na telo zaradi zmanjševanja napetosti in 

notranjih konfliktov.  

 

S pomočjo AUDIT vprašalnika smo ugotavljali subjektivno oceno stopnje 
tvegane in škodljive uporabe alkohola ter odvisnosti od alkohola. 

Ugotavljamo, da 14,5 % vprašanih oseb pije alkoholne pijače na način, ki ne 

povzroča tveganja za zdravje. Med njimi so tisti, ki v življenju niso uporabili 

alkohola (primarni abstinenti) ali v zadnjem letu niso uporabili alkohola 

(sekundarni abstinenti) ali pa so uporabili alkohol enkrat ali nekajkrat v življenju. 

V slovenski populaciji je bilo leta 2008 ugotovljeno 18,6 % abstinentov, trend 
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abstinentov pa narašča (Zorko idr., 2013). Pitje alkoholnih pijač z manj tveganja 

(verjetnost, da ne bo privedlo do težav v zdravju, meja je odvisna od starosti, 

spola in zdravstvenega stanja posameznika) je navedlo 66,7 % vprašanih oseb, 

kar je manj v primerjavi s slovensko splošno populacijo (71,5 %). V splošni 

slovenski populaciji pije alkoholne pijače na tvegan in škodljiv način (čezmerni 

pivci) 10 % oseb (Zorko idr. 2013), kar je manj od naše raziskave, kjer je 20 % 

oseb navedlo, da jih pijejo na tvegan (povečano tveganje, gre za način uporabe 

alkoholnih pijač, ki bo verjetno sčasoma privedel do težav v zdravju) in škodljiv 

način (že lahko ugotavljamo posledice oziroma težave zaradi uporabe 

alkoholnih pijač, vendar še ne moremo govoriti o odvisnosti od alkohola), pri 

skoraj 2 % oseb pa smo ugotovili, da gre za veliko verjetnost odvisnosti od 

alkohola. Skupina oseb z motnjami v strjevanju krvi bolj rizično uporablja 

alkoholne pijače (na tipičen dan uporabljajo več alkohola) kot osebe z živčno-

mišičnimi obolenji.  

 

Glede na oceno stopnje tveganja uporabe alkoholnih pijač so za splošno 

populacijo oblikovane intervencije preventive in pomoči (Babor, Higgins-Biddle, 

Saunders in Monteiro, 2001; Kolšek, 2011). Za osebe, ki uporabljajo alkoholne 

pijače na tvegan način, so intervencije usmerjene v seznanitev z mejami manj 

tveganega pitja, premislek o načinu uporabe alkoholnih pijač in spodbujanje za 

zmanjševanje uporabe alkoholnih pijač. Pri osebah, ki uporabljajo alkoholne 

pijače na škodljiv način, je pomoč usmerjena v uvid, da ima posameznik težave 

zaradi škodljive uporabe alkohola ter v načrt za zmanjševanje uporabe 

alkoholnih pijač s postavitvijo mej za manj tvegano pitje ali abstinenco ali 

morebitno zdravljenje zaradi škodljive uporabe alkohola (Kolšek, 2011). Pri 

osebah s posebnimi potrebami naj bodo poleg splošne intervencije preventive 

in pomoči tudi specifične intervencije, ki so prilagojene njihovim potrebam. 

Posebna pozornost naj se nameni pogovoru o vzrokih uporabe alkoholnih pijač, 

o doživljanju sebe, o možnostih vključevanja v družbo ter oblikah preživljanja 

prostega časa. Oseba naj ima možnost izraziti svoja občutja, misli, prepričanja 

in doživetja o svoji drugačnosti in omejitvah. Izrazi naj svoja stališča, predstave 

in funkcijo uporabe alkohola. Intervencije preventive naj bodo usmerjene v 

iskanje načinov in opolnomočenje pri vključevanju v družbo ter obvladovanju 

svojih omejitev. Menimo, da je treba posebno pozornost nameniti razvijanju 
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telesne samopodobe in ozaveščanju staršev o vplivu različnih sporočil in 

ravnanj na razvoj kompetentnega, samostojnega in samozavestnega otroka s 

posebnimi potrebami.   

 
Značilnosti uporabe prepovedanih drog 
 
Najpogosteje uporabljeni prepovedani drogi v življenju oseb iz raziskave sta 

marihuana in hašiš (24,4 %), sledijo protibolečinska zdravila (18,8 %) in 

pomirjevala (12,8 %), ki jih ni predpisal zdravnik. Starost ob prvi uporabi 

prepovedanih drog je med 18. in 20. letom, kar pomeni, da so osebe s 

posebnimi potrebami ob prvi uporabi drog nekoliko starejše od splošne 

populacije (ESPAD, 2013). Glede na spol so moški bolj ranljivi za škodljivo 

uporabo in odvisnost od prepovedanih drog. Tudi v splošni evropski populaciji 

(EMCDDA, 2013) je najpogosteje uporabljena prepovedana droga marihuana, 

vendar je v naši raziskavi večja pojavnost uporabe protibolečinskih zdravil in 

pomirjeval. V svetu se povečuje uporaba zdravil, ki vplivajo na duševnost 

(UNODC, 2011, v Krek, 2012). V letih 2011 in 2012 je bila na slovenski splošni 

populaciji narejena raziskava o pogostosti uporabe prepovedanih drog 

(Nacionalno poročilo o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki 

Sloveniji, 2012). Ugotovljeno je bilo, da je enkrat ali večkrat v življenju 16 % 

prebivalcev Slovenije že uporabilo katerokoli izmed prepovedanih drog, 

marihuano ali hašiš pa je uporabilo 15,8 % vprašanih. Primerjave kažejo, da je 

uporaba marihuane v raziskovalni skupini oseb s posebnimi potrebami višja 

(24,4 %) od splošne slovenske populacije, medtem ko je primerljiva s splošno 

evropsko populacijo (23,7 %) (EMCDDA, 2013). Primerjava z ESPAD 2011 

raziskavo kaže, da je enkrat ali večkrat v življenju uporabilo marihuano 17 % 

šolske mladine, kar je manj kot v raziskovalni populaciji oseb s posebnimi 

potrebami. Primerjava raziskave o uporabi tobaka, alkohola in drugih drog 

2011–2012 (Drev in Lavtar, 2014) je pokazala, da je v Sloveniji uporabilo 

katerokoli prepovedano drogo enkrat ali večkrat v življenju 16 % vprašanih 

oseb, marihuano 15,8 %, kokain in ekstazi 2,1 %, LSD 1 %, amfetamine in 

heroin pa manj kot 1 %. V raziskovalni populaciji je pogostost uporabe ostalih 

drog razen marihuane nekoliko nižja.  
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Glede na to, da je naša raziskava prva, ki raziskuje uporabo drog pri osebah s 

posebnimi potrebami, menimo, da so potrebne nadaljnje epidemiološke 

raziskave uporabe drog pri osebah s posebnimi potrebami, saj je lahko uporaba 

protibolečinskih zdravil in pomirjeval bistveno pogostejša, kakor smo zasledili. 

Podatki temeljijo na subjektivnih ocenah sodelujočih anketirancev, ki so 

sodelovali v raziskavi, torej le najbolj motiviranih. Zaradi različnih telesnih težav, 

ki jih imajo osebe s posebnimi potrebami, so lahko protibolečinska zdravila in 

pomirjevala zanje lažje dostopna, kar lahko poveča verjetnost škodljive uporabe 

(npr. osebe, ki imajo motnje v strjevanju krvi, pogosto za lajšanje bolečin ob 

krvavitvah uporabljajo opiatna protibolečinska zdravila, ki jih sicer predpiše 

zdravnik, vendar jih lahko posameznik uporablja na škodljiv način).  

 

Ocena anketirancev o dostopnosti prepovedanih drog je različna, skoraj 30 % 

oseb meni, da je dostop nemogoč ali težak, skoraj polovica pa meni, da je 

dostop do drog lahek. Pomoč pri dostopu do drog bi potrebovala več kot ena 

četrtina vprašanih oseb.  

 

Ugotovljeni motivi uporabe drog so primerljivi z raziskavami o motivih uporabe 

drog pri mladostnikih (Cox in Klinger, 1988, Boys, Morsen in Strang, 2001), kjer 

ugotavljajo uporabo drog zaradi sproščanja napetosti in izboljšanja 

razpoloženja, želje po dokazovanju in sprejetosti v družbi, izboljšanja 

samopodobe, zmanjšanja telesnih in čustvenih bolečin in izboljšanja občutka 

lastne vrednosti. Posebnosti v motivih uporabe drog v pričujoči raziskavi pa so 

povezane s posebnimi potrebami raziskovanih oseb (telesna samopodoba, 

vključevanje v družbo). Glede na to, da smo za anketiranje pridobili podatke o 

pogostosti uporabe drog pri visoko motiviranih osebah s posebnimi potrebami, 

menimo, da je treba dodatno preučiti pogostost in motive uporabe prepovedanih 

drog, saj so raziskovane osebe navajale motive za uporabo drog, ki nam lahko 

vzbujajo skrb. Osebe se odločajo za uporabo prepovedanih drog iz osebnih 

motivov za zmanjševanje notranjih napetosti, povečanje zmožnosti 

sproščenega vključevanja v družbo, lažje izražanje sebe in vztrajnosti v 

dejavnostih ter zmanjševanje stisk zaradi posebnih potreb. Uporaba 

prepovedanih drog v namen zmanjševanja osebnih težav lahko privede do 

večje pogostosti škodljive uporabe drog. Preventiva na področju prepovedanih 
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drog naj bo usmerjena na dejavnike tveganja (uporaba prepovedanih drog 

zaradi zmanjševanja notranjih napetosti in lažjega vključevanja v družbo) in 

opolnomočenja pri vključevanju v družbo. Kljub omejitvam v primerljivosti 

raziskave z ostalimi raziskavami uporabe drog in dejavnikov uporabe drog v 

različnih populacijah bomo primerjali dobljene rezultate v svoji raziskavi.  

 

Dejavniki uporabe drog 
 

Dejavnike uporabe dovoljenih in prepovedanih drog smo ugotavljali na podlagi 

odnosa do drog, varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja. S pomočjo 

faktorske analize smo dobili latentne strukture dejavnikov uporabe drog.  

 

Glede na obsojanje uporabe drog osebe razlikujejo med uporabo dovoljenih in 

prepovedanih drog. Močneje obsojajo prepovedane droge.  

 

Na stališča o tveganju uporabe drog vplivajo različni vzorci uporabe in vrsta 

drog. Pri oceni tveganja uporabe drog izpostavljajo stališča o tveganju, ki 

nastane zaradi škode za telo in druge posledice, ki nastanejo zaradi 

eksperimentiranja s prepovedanimi drogami; škode za telo in druge posledice, 

ki nastanejo zaradi redne uporabe prepovedanih drog; škode za telo in druge 

posledice, ki nastanejo zaradi uporabe dovoljenih drog.  

 

Glede dostopnosti drog izpostavljajo razliko v dostopnosti med prepovedanimi 

in dovoljenimi drogami. Po mnenju vprašanih oseb so izmed prepovedanih drog 

najlažje dostopni marihuana, protibolečinska zdravila in pomirjevala.  

 

Uporabo drog pri prijateljih ocenjujejo anketiranci glede na to, ali so droge, ki jih 

uporabljajo, prepovedane ali dovoljene, vključno z marihuano. Osebe z živčno-

mišičnimi obolenji menijo, da njihovi prijatelji pogosteje uporabljajo prepovedane 

droge. Zanimiva je latentna spremenljivka, nasičena s spremenljivkami, ki se 

nanašajo na uporabo dovoljenih drog in marihuane pri prijateljih. Sklepamo 

lahko, da je odnos do uporabe marihuane manj načelen v ločevanju med 

dovoljenimi in prepovednimi drogami, vendar tega nismo statistično potrdili. 

Smiselno je nadaljnje raziskovanje odnosa do uporabe marihuane. Raziskovalni 
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skupini uporabo marihuane, v primerjavi z ostalimi drogami, smatrata kot 

družbeno sprejemljivejše dejanje. Ugotavljamo tudi, da na odnos do drog vpliva 

vrsta droge in družbena sprejemljivost uporabe drog. Raziskovalni skupini jih 

delita med dovoljene in prepovedane droge in takšen je tudi njihov odnos. 

Uporaba prepovedanih drog je manj sprejemljivo dejanje.  

 

Latentna struktura varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja v 

raziskovalni skupini kaže na delitev med osebne dejavnike, družinske 

dejavnike, dejavnike skupnosti, dejavnike šole/službe in dejavnike prostega 

časa. Varovalni dejavniki kažejo na manjšo verjetnost uporabe drog, dejavniki 

tveganja pa večjo verjetnost.  

 

Latentna struktura osebnih dejavnikov uporabe drog zajema latentne 

spremenljivke osebnih varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja. Med 

osebnimi varovalnimi dejavniki v raziskovalni skupini so latentne spremenljivke, 

ki se nanašajo na visok občutek lastne vrednosti in iskrenost. Med osebnimi 

dejavniki tveganja pa so latentne spremenljivke, ki se nanašajo na 

nezadovoljstvo s telesno samopodobo, impulzivnost, nesprejemanje norm, 

uporništvo in občutek nevrednosti v družbi (nizek občutek socialne vrednosti).  

 

Latentna struktura družinskih dejavnikov uporabe drog se nanaša na 
latentne spremenljivke družinskih varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja. 
Latentne spremenljivke družinskih varovalnih dejavnikov se nanašajo na 

zaupen odnos s starši in sodelovanje v družinskih aktivnostih, občutek varnosti 

v družini, obsojanje odklonskega vedenja in uporabe drog, upoštevanje pravil in 

dogovorov v družini. Latentna spremenljivka družinskih dejavnikov tveganja pa 

se nanaša na konflikte in uporabo drog v družini. 

 

Latentna struktura dejavnikov soseske se deli na dejavnike tveganja in 

varovalne dejavnike. Latentne spremenljivke varovalnih dejavnikov soseske se 

nanašajo na zaupljivo in povezano sosesko ter nenaklonjen odnos do drog v 

njej. Latentne spremenljivke dejavnikov tveganja v soseski pa se nanašajo na 

neupoštevanje socialnih in pravnih norm v skupnosti. 
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Latentna struktura dejavnikov šole/službe se je izkazala z latentnimi 

spremenljivkami, ki se nanašajo na aktivno sodelovanje in zadovoljstvo z delom 

v šoli/službi.  

 

Latentna struktura dejavnikov prostega časa se nanaša na latentne 

spremenljivke dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov. Latentne 

spremenljivke dejavnikov tveganja se nanašajo na aktivno preživljanje prostega 

časa, kar se je v dosedanjih raziskavah v splošni populaciji izkazalo kot 

varovalni dejavnik. Pri interpretaciji smo upoštevali dejavnike posebnih potreb. 

Menimo, da aktivno preživljanje prostega časa, ki ga z vidika vključevanja v 

družbo vsekakor spodbujamo, predstavlja dejavnik za lažji dostop do drog. 

Preživljanje prostega časa se pri osebah s posebnimi potrebami razlikuje od 

splošne populacije. Pasivno preživljanje prostega časa zanje z vidika posebnih 

potreb in njihove omejene gibalne zmožnosti dejansko pomeni aktivno 

preživljanje prostega časa (obiskovanje fizioterapije, razne oblike ročnih del in 

delo za računalnikom). V nadaljnjih raziskavah je v vprašalniku lestvico 

prostega časa smiselno prilagoditi posebnim potrebam raziskovalnih skupin.  

 

Zaključimo lahko, da zaupljiv odnos s starši, povezana skupnost ter aktivno 

sodelovanje in zadovoljstvo z delom v šoli/službi predstavljajo manjšo verjetnost 

uporabe drog v starostnem obdobju do 30. leta. Dejavnik tveganja, ki 

predstavlja večjo verjetnost uporabe alkohola, je nefunkcionalna družina in 

družinski konflikti v starostnem obdobju med 31. in 54. letom.  

 

5.2 Nereprezentativni vzorec 
 
Rezultate raziskave reprezentativnega vzorca smo primerjali z raziskavami o 

uporabi drog med splošno populacijo. Ker v nereprezentativni vzorec spada ista 

osnovna populacija oseb s posebnimi potrebami, jo bomo primerjali le z 

reprezentativnim. Ugotavljamo, da smo v obeh raziskovalnih vzorcih dobili 

podobne rezultate. 
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Značilnosti uporabe tobaka 
 
Enkrat ali večkrat življenju je že kadilo cigarete 62,3 % vprašanih oseb s 

posebnimi potrebami, kar je manj od reprezentativnega vzorca (70 %). Škodljivo 

uporabo tobaka (več kot 5 cigaret na dan) je navedlo 11,5 % vprašanih oseb. 

Redno je v zadnjem mesecu cigarete kadilo (eno cigareto ali več na dan) 23,1 

% oseb s posebnimi potrebami, eno leto in več jih je redno kadilo 40,4 %. 

Podobne podatke o uporabi tobaka smo dobili tudi v reprezentativnem vzorcu.  

 

Pogostejša uporaba tobaka je pri osebah s poškodbo hrbtenice. Starost ob prvi 

uporabi tobaka je bila 15 let, kar je več v primerjavi z reprezentativnim vzorcem 

(11 let) in ESPAD-ovo raziskavo (13 let) (ESPAD, 2011). Dejavnik tveganja za 

uporabo drog je pogostost uporabe tobaka. Varovalni dejavnik pred uporabo 

tobaka pa predstavlja nenaklonjen odnos do uporabe tobaka. Dejavniki 

tveganja in varovalni dejavniki so v nereprezentativnem vzorcu enaki 

reprezentativnemu. 

 
Značilnosti uporabe alkohola 
 
Alkoholne pijače je enkrat ali večkrat v življenju poskusilo 86,3 % vprašanih 

oseb, kar je primerljivo z reprezentativnim vzorcem. Enkrat ali večkrat v življenju 

je bilo opitih 69,4 % vprašanih ljudi, več moških kot žensk (reprezentativni 

vzorec 78 %). Alkoholne pijače pogosteje uporabljajo osebe s poškodbo 

hrbtenice.  

 

Glede na stopnjo tvegane, škodljive uporabe alkohola in odvisnosti od alkohola 

ugotavljamo, da 23,5 % vprašanih oseb pije alkoholne pijače na način, ki ne 

povzroča tveganja za zdravje (reprezentativni vzorec 14,5 %). Pitje alkoholnih 

pijač z nizkim tveganjem je navedlo 53,7 % vprašanih oseb (reprezentativni 

vzorec 67 %), 26 % oseb pije alkoholne pijače na tvegan način in škodljiv način 

(reprezentativni vzorec 19 %), pri 2 osebah pa smo ugotovili, da gre za veliko 

verjetnost odvisnosti od alkohola. Ugotavljamo, da je v nereprezentativnem 

vzorcu večji delež tistih, ki na tvegan in škodljiv način uporabljajo alkoholne 

pijače, in sicer je to skupina oseb s poškodbo hrbtenice.  
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Pomoč pri dostopnosti do alkoholnih pijač potrebuje 12 % vprašanih oseb, kar 

je primerljivo z reprezentativnim vzorcem. Najpogostejše težave, ki so se 

vprašanim osebam zgodile zaradi uporabe alkoholnih pijač, so bile zmanjšana 

storilnost pri delu, sledi vožnja pod vplivom alkohola, prepir in prerekanje, 

težave v odnosih z bližnjimi in poškodba ter izguba predmetov. Pogostejše so 

bile težave zaradi uporabe alkohola pri osebah s poškodbo hrbtenice. 

 

Raziskovane osebe se odločajo za uporabo alkohola na podlagi družbenih 

(družbenega vključevanja) in osebnih motivov ter socialno sprejemljive uporabe 

alkoholnih pijač. Motivi uporabe alkohola so podobni kot v reprezentativnem 

vzorcu. 

 

Na podlagi ugotovitev raziskave predlagamo preventivne intervencije za osebe 

s poškodbo hrbtenice. Ugotovili smo, da pogosteje uporabljajo alkoholne pijače 

na škodljiv način. Intervencije naj bodo usmerjenje v podrobnejšo oceno 

rizičnosti uporabe alkoholnih pijač v družinski medicini in rehabilitacijskih centrih 

(npr. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča, obnovitvene rehabilitacije). Na 

območnih društvih je smiselno organiziranje pogovornih delavnic o mejah manj 

tvegane uporabe alkoholnih pijač in posledic škodljive uporabe alkohola za telo. 

Glede na to, da osebe s posebnimi potrebami sodijo v skupino ranljivih oseb in 

imajo težave predvsem na področju telesne oviranosti, priporočamo 

upoštevanje mej manj tveganega pitja, ki veljajo za zdravo odraslo žensko 

splošno populacijo, če se že odloči za uporabo alkohola (do 7 enot na teden, 

npr. do 1 dl vina na dan; ne več kot 3 enote ob eni priložnosti uporabe alkohola; 

in eden do dva dneva na teden povsem brez alkohola). Menimo, da imajo 

osebe z gibalnimi ovirami nižjo toleranco do alkohola in se zaradi svojih telesnih 

posebnosti hitreje opijejo in utrpijo večjo škodo zaradi škodljive uporabe 

alkohola oz. ostalih drog. Posebno pozornost je smiselno nameniti razvijanju 

telesne samopodobe v že obstoječih športnih programih v območnih Društvih 

paraplegikov po Sloveniji.   
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Značilnosti uporabe prepovedanih drog 

 

Najpogosteje uporabljena prepovedana droga je marihuana – v življenju jo je 

uporabilo 23 % vprašanih oseb, sledijo protibolečinska zdravila (18 %) in 

pomirjevala, ki jih ni predpisal zdravnik (16 %), kar je primerljivo z 

reprezentativnim vzorcem. Moški so bolj ranljivi za škodljivo uporabo in 

odvisnost od drog, kar je primerljivo s splošno populacijo. Osebe s poškodbo 

hrbtenice pogosteje uporabljajo prepovedane droge od oseb, ki so gluhe in 

naglušne, ali oseb, ki so slepe in slabovidne. Povprečna starost ob prvi uporabi 

drog je 18 let. Večja kot je izobrazba, večja je pogostost uporabe drog. Menimo, 

da je pojav povezan z vključevanjem v družbo in s tem večjo dostopnostjo drog.  

 

Mnenje o lažjem dostopu do prepovedanih drog imajo osebe s poškodbo 

hrbtenice v primerjavi z osebami, ki so slepe in slabovidne, ali osebe, ki so 

gluhe in naglušne. Anketiranci so odgovorili, da jih več kot 73 % ne bi 

potrebovalo pomoči pri nabavi in uporabi prepovedanih drog, kar je primerljivo z 

reprezentativnim vzorcem (67 %). 

 

Osebe se odločajo za uporabo prepovedanih drog iz osebnih motivov – za 

zmanjševanje notranjih napetosti in povečanje delovne storilnosti, zaradi 

sproščenega vključevanja v družbo ter zmanjševanja stisk zaradi posebnih 

potreb. Podobne podatke smo dobili v reprezentativnem vzorcu. 

 

Dejavniki uporabe drog 
 

Dejavnike uporabe drog smo delili na odnos do uporabe drog ter na varovalne 

dejavnike in dejavnike tveganja.  

 

Ugotovili smo, da skupine oseb s posebnimi potrebami v nereprezentativnem 

vzorcu ločujejo droge na dovoljene in prepovedane. Podobno droge med seboj 

ločujejo v reprezentativnem vzorcu.  

 

Ugotavljamo tudi, da v zavedanju tvegane uporabe drog ločujejo med uporabo 

drog in eksperimentiranjem z drogami ter med zavedanjem o tvegani uporabi 
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dovoljenih in prepovedanih drog. Škodljivo uporabo alkohola enačijo z 

zavedanjem o tvegani redni uporabi prepovedanih drog. Redno uporabo 

marihuane pa enačijo s tveganim eksperimentiranjem s prepovedanimi 

drogami. Podobne ugotovitve smo dobili v reprezentativnem vzorcu. 

 

Latentno strukturo varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja smo 

ugotavljali po enakem postopku kot v reprezentativnem vzorcu, kjer smo prišli 

do podobnih ugotovitev. 

 

Osebni varovalni dejavniki v raziskovalni skupini kažejo na latentne 

spremenljivke, ki se nanašajo na visok občutek lastne vrednosti in asertivnost. 

Osebni dejavniki tveganja pa kažejo na latentne spremenljivke, ki se nanašajo 

na nezadovoljstvo s telesno samopodobo, težave pri socialnem vključevanju, 

nizek občutek lastne vrednosti, odklonsko vedenje in uporništvo ter 

impulzivnost. 

 

Latentna struktura družinskih dejavnikov kaže na družinske varovalne 

dejavnike z latentnimi spremenljivkami, ki se nanašajo na dober odnos z 

očetom, nenaklonjenost staršev do uporabe drog ter družino z jasnimi pravili in 

pričakovanji. Družinski dejavniki tveganja pa kažejo na latentne spremenljivke, 

ki se nanašajo na družinske konflikte. 

 

Latentna struktura dejavnikov soseske kaže na varovalne dejavnike soseske z 

latentnimi spremenljivkami, ki se nanašajo na povezano sosesko in dobro 

počutje v njej ter obsojanje uporabe drog v soseski. Dejavniki tveganja pa se 

kažejo v latentnih spremenljivkah, ki se nanašajo na pogostost kriminalnih 

dejanj v soseski, kar je dejavnik tveganja tudi v splošni populaciji (Couty idr., 

2006). 

 

Latentna struktura dejavnikov uporabe drog, ki se nanašajo na delo v šoli 
ali službi, je podobna kot v reprezentativnem vzorcu (zadovoljstvo in uspešnost 

z delom). Prav tako je podobna latentna struktura dejavnikov uporabe 
prostega časa. 
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Zaključimo lahko, da so asertivnost, dober odnos z očetom, povezana skupnost 

in aktivno sodelovanje ter zadovoljstvo z delom tisti varovalni dejavniki, ki 

zmanjšajo verjetnost uporabe drog v starostnem obdobju do 30. leta. Dejavniki 

tveganja, ki povečajo možnost uporabe drog, pa so v starostnem obdobju do 

30. leta težave pri socialnem vključevanju, odklonsko vedenje, nizek občutek 

socialne vrednosti in družinski konflikti.  

 

Dejavniki tveganja, ki predstavljajo večjo verjetnost uporabe drog v starostnem 

obdobju med 31. in 55. letom, so težave v socialnem vključevanju, impulzivnost, 

nizek občutek socialne vrednosti in družinski konflikti. Varovalni dejavniki, ki 

zmanjšajo verjetnost uporabe drog, pa so dober odnos z očetom in obsojanje 

uporabe drog v soseski.  

 

V starostnem obdobju od 56. leta in več je pomemben varovalni dejavnik visok 

občutek lastne vrednosti, nezadovoljstvo s telesno samopodobo pa predstavlja 

dejavnik tveganja. 

 

V obeh raziskovalnih vzorcih smo poleg splošnih dejavnikov tveganja in 

varovalnih dejavnikov dobili tudi specifične dejavnike tveganja, ki so značilni za 

osebe s posebnimi potrebami (nezadovoljstvo s telesno samopodobo, občutek 

nevrednosti v družbi oz. nizek občutek socialne vrednosti, težave pri socialnem 

vključevanju). V nadaljnjih raziskavah je smiselno dodatno preučiti zgoraj 

omenjene specifične dejavnike tveganja. Preventivne intervencije naj poleg 

splošnih upoštevajo tudi prilagojene programe posameznim ciljnim skupinam, ki 

vključujejo specifične dejavnike tveganja.  

 

5.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje, preventivno delo in 
intervencije pomoči na področju drog pri osebah s posebnimi 
potrebami 
 

Empirične ugotovitve raziskave o značilnostih uporabe, škodljive uporabe in 

odvisnosti od drog pri osebah s posebnimi potrebami so prvi doprinos znanosti 

pri nas. Študija prispeva nova izhodišča, praktična in znanstveno-teoretična 

spoznanja ter empirične sklepe o skupinah in podskupinah oseb s posebnimi 
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potrebami, ki se pri nas soočajo z uporabo drog in njihovimi dejavniki. Pričujoča 

raziskava je kljub številnim raziskavam na splošni slovenski populaciji prvič 

izvedena na populaciji oseb s posebnimi potrebami in predstavlja okvir za 

nadaljnja raziskovanja. Raziskava dokazuje, da je redno spremljanje uporabe 

drog in njihovih dejavnikov pomembno tudi pri populaciji oseb s posebnimi 

potrebami. Raziskava ima sicer metodološke pomanjkljivosti. Vprašalnik 

Dejavniki uporabe in odvisnosti od drog je treba še bolj prilagoditi osebam s 

posebnimi potrebami – vprašanja, namenjena ugotavljanju prostega časa, je 

treba prilagoditi njihovim aktivnostim v prostem času. Vključiti je treba 

vprašanja, ki ugotavljajo težave pri vključevanju v družbo. Več vprašanj je treba 

nameniti družinskim dejavnikom, saj posebne potrebe družinskega člana 

vplivajo na funkcioniranje celotne družine. Bistvene podatke o dejavnikih 

uporabe drog pa je treba poenotiti do te mere, da so primerljive s splošno 

populacijo. Smiselnost raziskave dejavnikov uporabe drog pri osebah s 

posebnimi potrebami bi bila tudi v ugotavljanju trenda uporabe drog. Vzporedna 

študija ob npr. ESPAD ali EMCDDA raziskavi bi pripomogla k sistematičnemu 

proučevanju uporabe drog s standardnim vprašalnikom med slovensko 

populacijo oseb s posebnimi potrebami. V ESPAD-ovo raziskavo bi se lahko 

vključili tudi mladostniki, ki se izobražujejo v srednješolskih prilagojenih 

programih z enakovrednim standardom, npr. Zavod za gluhe in naglušne, 

Zavod za slepe in slabovidne, CIRIUS Kamnik. Nekatera ESPAD-ova vprašanja 

(npr. Na kakšen način jemljete droge (če jih sploh jemljete), z odgovorom Ne 

jemljem drog) bi bilo potrebno spremeniti, saj kažejo na različno razumevanje 

anketirancev (npr. trenutno ne jemljem droge, drogo sem poskusil le enkrat do 

dvakrat, torej ne jemljem drog).  

 

V raziskavi smo se soočali s težavo pridobivanja anketirancev v vzorcih, saj v 

Sloveniji nimamo poenotenih registrov oseb s posebnimi potrebami. Zaradi 

načina metodologije raziskave so sodelovali le najbolj motivirani posamezniki, 

kar pomeni, da vseh skupin, ki bi dale zanesljiv vpogled v dejansko stanje 

uporabe drog in njihovo zakonitost med osebami s posebnimi potrebami, nismo 

zajeli. 
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H kakovosti raziskovanja bi pripomogel raziskovalni multidisciplinarni tim 

različnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s posebnimi potrebami in odvisnostjo od 

drog. Le tako bi lahko zajeli kar največje število oseb s posebnimi potrebami in 

ugotovili dejanske zakonitosti uporabe drog pri njih. 

 

Na podlagi ugotovitev raziskave menimo, da so pomembna tudi nadaljnja 

kvalitativna raziskovanja npr. v obliki študij primerov individualne zakonitosti 

oseb, ki uporabljajo droge. 

 

Preventivne intervencije temeljijo na osnovi zanesljivo ugotovljenih podatkov o 

razširjenosti uporabe drog in njihovih zakonitostih. Glede na to, da je naša 

raziskava prva, ki ugotavlja le oceno pogostosti uporabe drog med osebami s 

posebnimi potrebami, bomo podali le nekatere smernice pomoči in predloge 

preventivnih dejavnosti. 

 

Na podlagi dobljenih rezultatov ugotavljamo, da je pogostost uporabe drog v 

življenju pri raziskovalnih osebah s posebnimi potrebami nekoliko večja od 

splošne slovenske populacije. Manj tvegana uporaba alkohola (polovica 

vprašanih oseb s posebnimi potrebami) je primerljiva s splošno slovensko 

populacijo. Ocenjujemo pa, da ena četrtina oseb s posebnimi potrebami 

uporablja alkoholne pijače na tvegan in škodljiv način, kar lahko prestavlja 

problem. V raziskavi smo namreč ugotovili, da je uporaba drog povezana s 

specifičnimi dejavniki tveganja, ki lahko povečajo verjetnost uporabe drog, kot 

so nezadovoljstvo s telesno samopodobo, občutek nevrednosti v družbi oz. 

nizek občutek socialne vrednosti ter težave pri socialnem vključevanju. Na 

podlagi ugotovitev menimo, da so potrebne preventivne intervencije za osebe s 

posebnimi potrebami, ki naj se oblikujejo v že obstoječe programe preventive 

na področju uporabe drog s poudarkom na zmanjševanju ugotovljenih 

dejavnikov tveganja ter promociji zdravega življenjskega sloga kljub telesnim in 

drugim omejitvam.  

 

Za zmanjševanje dejavnikov tveganja, ki lahko napovedujejo tvegano in 

škodljivo uporabo drog, je potreben celovit pristop, ki vključuje resorje na več 

ravneh, tako v šolskem, socialnem in zdravstvenem resorju. Bistvenega 
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pomena pri oblikovanju specifičnih preventivnih intervencij je poznavanje 

zakonitosti in potreb oseb s posebnimi potrebami, njihove kulture in raznolikosti. 

Izsledki naše raziskave kažejo, da je v preventivne programe smiselna 

vključitev razvijanja občutka lastne vrednosti, asertivnosti in socialnih spretnosti, 

sprejemanja sebe kot drugačnega, razvijanja telesne samopodobe in načinov 

soočanja z drugačnostjo ter opolnomočenje pri socialnem vključevanju v 

splošno populacijo. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti razvijanju 

življenjskih spretnosti, psihični odpornosti in opolnomočenju za samostojno 

življenje kljub telesnim omejitvam, ki jih imajo osebe s posebnimi potrebami. 

Pozornost naj bo namenjena tudi zmanjševanju osredotočanja na diagnoze in 

motnje, kar je v našem prostoru še močno prisotno. Osredotočanje na 

zmožnosti in prožnosti (rezilientnost) ter zdrav življenjski slog bistveno prispeva 

k aktivni vlogi udejstvovanja oseb s posebnimi potrebami v družbi.  

 

Že obstoječim organizacijam in društvom za pomoč osebam s posebnimi 

potrebami predlagamo razvijanje programov aktivnega preživljanja prostega 

časa skupaj s splošno populacijo ter razvijanje asertivnosti, ki bo v pomoč pri 

odločanju o uporabi droge. Organizirane oblike aktivnega preživljanja prostega 

časa in rehabilitacije v organizacijah in društvih za osebe s posebnimi 

potrebami (obnovitvena rehabilitacija, športne aktivnosti, slikarske aktivnosti in 

druge oblike) so za nekatere osebe s posebnimi potrebami edini vir socialnega 

druženja in sproščanja, kjer se lahko uporabljajo droge, predvsem alkohol. Zato 

ob teh oblikah priporočamo vključitev pogovorov s temami soočanja s stiskami 

ter informiranje o manj tvegani uporabi drog. Obstoječi programi aktivnega 

preživljanja prostega časa v organizacijah za pomoč osebam s posebnimi 

potrebami so namenjeni večinoma samo njim. Glede na izsledek raziskave, da 

imajo osebe vedno težave pri vključevanju v socialno okolje, predlagamo 

vključitev v programe tudi splošni populaciji.     

 

V raziskavi smo ugotovili, da so varovalni dejavniki v družinah (zaupen odnos s 

starši, varnost in aktivno sodelovanje v družinskih aktivnostih) tisti, ki 

zmanjšujejo verjetnost uporabe drog. Glede na to, da so družine, ki imajo 

družinske člane s posebnimi potrebami, permamentno stresno obremenjene, 

predlagamo podporne oblike pomoči. Znanstveno je dokazano, da krepitev 
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družin na področju preprečevanja zasvojenosti vpliva na opolnomočenje družin 

za soočanje z družinskimi izzivi (Foxcrolf, 2000, v Drev idr., 2013). Pomoč 

profesionalnih asistentov priporočamo ne samo posamezniku s posebnimi 

potrebami, ampak tudi njegovi družini. V okviru različnih organizacij za osebe s 

posebnimi potrebami predlagamo organizacijo podpornih samopomočnih skupin 

za starše oseb s posebnimi potrebami, kjer naj se obravnavajo teme o načinih 

soočanja s stresom, osamosvajanja in samostojnega življenja oseb s posebnimi 

potrebami.  

 

Strokovne službe, ki delajo na področju posebnih potreb, naj posebno 

pozornost namenijo vključevanju oseb s posebnimi potrebami v družbo. 

Razvijajo naj se programi aktivnega preživljanja prostega časa skupaj s splošno 

populacijo. V šolstvu naj se pri osebah s posebnimi potrebami razvijajo 

življenjske spretnosti in psihična odpornost, ki lahko pripomorejo k uspešnemu 

samostojnemu vključevanju oseb s posebnimi potrebami v družbo. Pri rizičnih 

skupinah šolarjev naj se vključijo pogovori o motivih uporabe drog ter 

informiranje o manj tveganih oblikah uporabe drog. 

 

Pri osebah s posebnimi potrebami, ki uporabljajo droge na tvegan in škodljiv 

način, predlagamo informiranje o mejah manj tvegane uporabe ter posledicah 

nadaljnje tvegane in škodljive uporabe. Priporočamo motivacijske postopke za 

spreminjanje vzorcev uporabe drog ter napotitev k strokovnim službam, ki se 

ukvarjajo s težavami na področju uporabe drog. 

 

Strokovne službe, ki se ukvarjajo s področjem škodljive uporabe in odvisnosti 

od drog, so pogosto manj usposobljene za delo z osebami s posebnimi 

potrebami. Pogosto nimajo ustreznega znanja o osebah s posebnimi potrebami, 

zato ob obravnavi priporočamo vključitev strokovnjakov, ki se ukvarjajo z njimi. 

Na področju odvisnosti od drog so organizirana številna izobraževanja, zato 

predlagamo, da se organizirajo tudi izobraževanja, ki vključujejo pridobitev 

znanj o osebah s posebnimi potrebami ter oblikujejo smernice za delo s to 

populacijo. Skupina oseb, ki so gluhe in naglušne, se v programih zdravljenja 

odvisnosti od drog srečuje s komunikacijskimi ovirami, saj je vključena v 

programe pomoči, kjer je možnost komunikacije s pomočjo tolmača z 
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znakovnim jezikom omejena. Gluhe in naglušne osebe za uspešnost zdravljenja 

odvisnosti od drog potrebujejo nadomestno komunikacijo z znakovnim jezikom, 

saj imajo sicer omejen dostop do osebja in informacij. Prav tako pa imajo 

zmanjšane možnosti za interakcije z drugimi osebami v različnih oblikah 

dejavnosti v terapevtskem procesu zdravljenja, ki pa so ključni za proces 

zdravljenja. Strokovne skupine, ki delajo v različnih organizacijah za zdravljenje 

odvisnosti od drog, običajno nimajo znanja o kulturi gluhih in naglušnih ter 

vplivu okvar sluha na posameznikovo komunikacijo in aktivno vključevanje v 

družbo, zato se osebe, ki so gluhe in naglušne, v programih pomoči pogosto 

počutijo odtujene. Programi pomoči, namenjeni gluhim in naglušnim (in seveda 

tudi drugim skupinam oseb s posebnimi potrebami) bi morali biti posebej 

zasnovani za potrebe gluhih, kar pomeni, da bi določena skupina strokovnjakov, 

ki dela na področju odvisnosti od drog, imela aktivno znanje znakovnega jezika 

(tekoče govoriti z znakovnim jezikom), ter poznala kulturo gluhih in naglušnih 

(Moore, 1998). Taka skupina strokovnjakov bi lahko nudila celotno in 

učinkovitejšo pomoč, prilagojeno individualnim potrebam. K uspešnosti 

programa pomoči pripomore tudi natančna ocena sluha in komunikacijskih 

spretnosti gluhih in naglušnih. Le tako se na podlagi ocene komunikacijskih 

spretnosti pripravi individualiziran program pomoči, prilagojen razumevanju 

komunikacije. Tako kot za splošno populacijo, je tudi za osebe s posebnimi 

potrebami, kot so npr. gluhi, pomembno izobraževanje o številnih temah, 

povezanih z uporabo drog, ki običajno potekajo v skupinski terapiji. Za osebe s 

komunikacijskimi omejitvami je potrebno prilagoditi načine podajanja informacij 

v obliki različnih učnih kanalov (po slušni, vidni poti, taktilni poti, z različnimi 

video in slikovnimi gradivi). V tujini so pripravljena različna video učna gradiva, 

ki so prilagojena osebam, ki so gluhe in naglušne, ter drugim skupinam oseb s 

posebnimi potrebami (Priloga 26).  

V pomoč pri preventivi in intervencijah pomoči bi bile tudi različne oblike gradiv 

(zloženke, zvočni posnetki …) za informiranje o škodljivi uporabi drog in 

posledicah škodljive uporabe, ki bi bila prilagojena ciljni skupini oseb s 

posebnimi potrebami. Tako so npr. na spletni strani Minnesota Chemical 

Dependency Program for Deaf and Hard of Hearing Individuals 
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(http://www.mncddeaf.org/) različna informativna gradiva za gluhe in naglušne 

osebe, ki imajo težave z drogami. 

 

6  Razprava in sklepne ugotovitve 
 

V raziskavi smo proučevali razširjenost ter pogostost uporabe in škodljive 

uporabe drog pri izbranih skupinah oseb s posebnimi potrebami (skupina oseb 

z dolgotrajno boleznijo – motnje v strjevanju krvi, skupina oseb z gibalno 

oviranostjo – živčno-mišična obolenja in poškodbe hrbtenice, skupina oseb, ki 

so gluhe in naglušne, ter skupina oseb, ki so slepe in slabovidne). Ugotavljali 

smo tudi razloge za uporabo drog ter varovalne dejavnike in dejavnike tveganja 

za njihovo uporabo pri osebah s posebnimi potrebami. Ker raziskava izhaja s 

področja vzgoje in izobraževanja, smo za opis raziskovalne populacije uporabili 

pojem 'osebe s posebnimi potrebami' (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v 

RS, 1995). To so posamezniki, ki imajo različne primanjkljaje in ovire oziroma 

motnje na področju telesnega ali/in duševnega razvoja in potrebujejo 

prilagoditve in/ali pomoč, da se lahko aktivno vključijo v družbeno okolje. Po 

oceni Svetovne zdravstvene organizacije naj bi 15 % svetovne populacije živelo 

z različnimi oblikami posebnih potreb (WHO, 2011, str. 7). Gre sicer za manjše 

in tudi specifične skupine populacij, ki jih uvrščamo med ranljivejše skupine ljudi 

v družbi (Ule, 1998; WHO, 2011, str. 8), kar pa lahko predstavlja dejavnik 

tveganja za škodljivo uporabo in odvisnost od drog. V raziskavo smo vključili 

specifične skupine populacije z različnimi telesnimi težavami, ki so lahko tudi 

razlogi za uporabo drog. Dobljenih izsledkov raziskav zaradi specifičnih skupin 

oseb s posebnimi potrebami ne moremo primerjati in posplošiti na ostale 

skupine, zato bi bile nadaljnje raziskave o uporabi drog med različnimi 

skupinami oseb s posebnimi potrebami zelo dobrodošle.  

 

Ugotovitve tujih raziskav o razširjenosti uporabe drog med osebami s posebnimi 

potrebami so namreč različne. Nekatere raziskave ugotavljajo, da je uporaba 

drog med osebami s posebnimi potrebami podobna ali nižja kot med splošno 

populacijo (Moore in Siegal, 1989; McGillicuddy, 2006; Pinquart in Pfeiffer, 

2015), med tem ko druge študije kažejo višjo razširjenost uporabe drog med 
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osebami s posebnimi potrebami (Gilson, Chilcoat in Stapleton, 1996; Milberger 

idr., 1997; Hogan, McLellan in Bauman, 2000; Blum, Kelly in Ireland, 2001; 

Washington State Department of Health, 2008; The Office on Disability – 

Substance Abuse and Disability, 2010; The Substance Abuse and Mental Healt 

Services Administration, 2011; DiNitto in Webb, 2012). Raziskave navajajo tudi, 

da ima 20 % oseb s posebnimi potrebami težave z uporabo drog ali pa so 

odvisni od njih (Schwab in DiNitto, 1993, v Guthmann in Graham, 2004). 

Takšne ugotovitve lahko zavajajo, saj so raziskave narejene le na nekaterih 

posameznih skupinah oseb s posebnimi potrebami, pogosto na malih 

raziskovalnih vzorcih, večina na mladostnikih in mlajših odraslih (omejena 

variabilnost), uporabljena je nedodelana in neenotna metodologija raziskovanja 

in subjektivne ocene anketirancev, kar zmanjša možnost posplošitve in 

primerljivost na ostale skupine oseb s posebnimi potrebami in s splošno 

populacijo.  

 

Na svetovni ravni še vedno ni točnih in primerljivih empiričnih podatkov o 

pogostosti uporabe drog med osebami s posebnimi potrebami, obstaja le 

približna ocena (Sprong, 2011). Na voljo so ocene o tem, da imajo osebe s 

katerokoli obliko posebnih potreb dvakrat do štirikrat pogostejše izkušnje s 

škodljivo uporabo drog v primerjavi s splošno populacijo (US Department of 

Health and Human Services Office on Disability, 2006, v NARIC, 2011). S 

pričujočo raziskavo smo želeli opozoriti tudi na neraziskano področje uporabe 

drog med skupinami oseb s posebnimi potrebami. Dejstvo je, da osebe s 

posebnimi potrebami droge uporabljajo, vendar do sedaj nismo imeli informacij 

o tem, kako pogosto, v kakšnem obsegu in na kakšen način. V Sloveniji 

nimamo razvitih sistemov epidemiološkega raziskovanja uporabe drog med 

različnimi skupinami oseb s posebnimi potrebami, nimamo oblikovanih smernic 

pomoči osebam s posebnimi potrebami, ki škodljivo uporabljajo droge ali so 

odvisne od njih, prav tako nimamo oblikovanih smernic preventivnih intervencij, 

ki bi različnim organizacijam omogočale okvir pri oblikovanju preventivnih 

programov. 
 

Osrednji nameni raziskovanja dejavnikov uporabe in odvisnosti od drog pri 

skupinah oseb s posebnimi potrebami so bili (1) ugotoviti razširjenost, pogostost 
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in značilnost uporabe drog; (2) preučiti odnos do drog; (3) ugotoviti dejavnike 

tveganja in varovalne dejavnike uporabe drog. Dodatni namen raziskave je bil 

predlagati vsebine preventivnih programov, ki bodo usmerjene na specifične 

skupine oseb s posebnimi potrebami. Cilji naše raziskave so bili naslednji: (1) 

ugotoviti prevalenco uporabe tobaka, alkohola in prepovedanih drog pri izbranih 

skupinah oseb s posebnimi potrebami; (2) ugotoviti odnos in stališča do drog; 

(3) identificirati dejavnike tveganja, ki vplivajo na škodljivo uporabo in odvisnost 

od drog v izbranih skupinah oseb s posebnimi potrebami; (4) identificirati 

varovalne dejavnike, ki lahko zmanjšujejo verjetnost uporabe drog pri skupinah 

oseb s posebnimi potrebami; (5) v izbranem vzorcu identificirati rizične skupine 

oseb s posebnimi potrebami, ki najpogosteje na škodljiv način uporabljajo 

droge; (6) ugotoviti razlike v uporabi in škodljivi uporabi drog glede na različne 

izbrane skupine oseb s posebnimi potrebami glede na starost in spol; (7) 

poiskati in oblikovati smernice za preventivne intervencije, ki se nanašajo na 

uporabo drog za izbrane skupine oseb s posebnimi potrebami.  

 

V raziskovalni vzorec smo zajeli 476 oseb s posebnimi potrebami, starih 15 let 

in več. V vzgoji in izobraževanju se opredelitev posameznih skupin oseb s 

posebnimi potrebami določa na podlagi Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 

12/1996, 11. člen) in Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. 

RS št. 58/2011, 2. člen). Oba zakona opredeljujeta naše raziskovalne skupine 

oseb s posebnimi potrebami kot slepe in slabovidne osebe oz. osebe z okvaro 

vidne funkcije, gluhe in naglušne osebe, gibalno ovirane osebe in dolgotrajno 

bolne osebe. Raziskava izhaja s področja vzgoje in izobraževanja, natančneje 

specialne in rehabilitacijske pedagogike, zato smo skupine oseb s posebnimi 

potrebami določili s pomočjo Kriterijev za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami Komisije za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki so nastali na podlagi Zakona o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Zavod za šolstvo Republike Slovenije, 

2015). Skupine oseb s posebnimi potrebami, določene po Kriterijih za 

opredelitev in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami (leto), so primerljive z Mednarodno statistično klasifikacijo bolezni in 

sorodnih zdravstvenih problemov (MKB-10) (Moravec Berger, 1995), zato smo 
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opredelitev posameznih skupin upoštevali tako za mladostnike kot za odrasle 

udeležence v raziskavi.  

 

Pri vzorčenju smo imeli težave z zagotavljanjem reprezentativnosti, zato smo 

poiskali razpoložljive skupine oseb s posebnimi potrebami, pri katerih smo lahko 

dosegali kriterije reprezentativnega vzorca. Vzorce smo izbrali glede na (1) 

razpoložljive evidentirane podatke o celotni populaciji skupin oseb s posebnimi 

potrebami; (2) dobro urejene registre in sezname članstev pri posameznih 

organizacijah, kamor se vključujejo osebe s posebnimi potrebami iz celotne 

Slovenije – tako smo lahko zajeli kar se da največji obseg populacije v Sloveniji; 

(3) izbiro tistih organizacij, ki so se strinjale s sodelovanjem v raziskavi – 

potrebovali smo njihovo pomoč pri pregledu evidenc oseb s posebnimi 

potrebami, vzorčenju, obveščanju anketirancev o raziskavi, pošiljanju 

vprašalnikov, odgovarjanju anketirancev na vprašalnik ter zbiranju rešenih 

vprašalnikov; (4) zmožnosti samostojnega odgovarjanja anketirancev na 

anketna vprašanja, s katerimi lahko zagotavljamo zanesljivost in veljavnost 

odgovorov; (5) starost 15 let in več.  

 

V slovenskem prostoru na nacionalnem nivoju nimamo enotnih registrov za vse 

skupine oseb s posebnimi potrebami. Obstajata le dva nacionalna registra, in 

sicer za osebe z motnjami v strjevanju krvi (register vodi Center za hemofilijo pri 

Pediatrični kliniki Ljubljana in zajema celotno populacijo oseb z motnjami v 

strjevanju krvi) in za osebe, ki imajo živčno-mišična obolenja (register vodi 

Klinični center Ljubljana, Inštitut za klinično nevrofiziologijo, ta zajema večino 

celotne populacije pri nas). Pri raziskavi smo potrebovali take registre ali 

evidence različnih skupin s posebnimi potrebami, ki bi omogočili 

reprezentativnost vzorca raziskave. Zaradi neenotnih registrov in evidenc oseb 

s posebnimi potrebami nismo mogli zagotoviti enakega in naključnega izbora 

vzorca po zgoraj določenih kriterijih, zato smo v raziskavi uporabili dva načina 

vzorčenja. (1) Prvi način vzorčenja v slovenski populaciji je zajel reprezentativni 

vzorec celotne skupine oseb s posebnimi potrebami, ki imajo živčno-mišična 

obolenja in motnje v strjevanju krvi. S pomočjo metodologije slučajnostnega 

vzorčenja smo zajeli vsako peto osebo v registru, staro 15 let in več. (2) Druge 

skupine oseb s posebnimi potrebami, ki so bile zajete v raziskavi, nimajo 
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nacionalnih registrov, evidenca pa je urejena preko članstev posameznih 

organizacij, toda ne zajema celotne populacije skupin oseb s posebnimi 

potrebami. Na podlagi zgoraj opisanih kriterijev izbire vzorcev smo izbrali 

nereprezentativni vzorec oseb s poškodbo hrbtenice (vzorec anketirancev smo 

pridobili s seznama članstev Društva paraplegikov Slovenije, ki zajema večino 

celotne populacije, a ne dosega kriterijev reprezentativnosti), slepih in 

slabovidnih (vzorec anketirancev smo pridobili s seznama članstev Zveze 

društev slepih in slabovidnih Slovenije, zajema del populacije, ki ne dosega 

kriterijev reprezentativnosti) ter gluhih in naglušnih (vzorec anketirancev smo 

pridobili iz članstev Zveze gluhih in naglušnih Slovenije, ki je organizirana tako, 

da ima po Sloveniji več lociranih društev, zajeli smo del populacije, ki ne dosega 

kriterija reprezentativnosti). Uporabili smo anketiranje preko poslanega 

vprašalnika po pošti, osebno anketiranje in spletno anketiranje. 

 

Pri izbiri in oblikovanju merskega instrumentarija smo upoštevali posebne 

potrebe posameznih skupin oseb s posebnimi potrebami, zato smo izbirali in 

oblikovali takšnega, pri katerem so vprašanja enako razumljiva za vse 

udeležence. Želeli smo tudi primerjati dobljene izsledke s splošno populacijo, 

zato smo uporabili vprašalnik ESPAD 03, vprašalnik 2006 MISSOURI in AUDIT 

vprašalnik. Kljub dobremu premisleku o vsebini vprašalnika, prilagoditvi 

vprašalnika, izvedbi anketiranja ter uspešno izvedeni pilotski študiji, ki je potrdila 

zanesljivost in veljavnost vprašalnika, smo v raziskavi naleteli na težave in 

omejitve pri raziskovanju problema: (1) Gluhi in naglušni imajo komunikacijske 

ovire in za komunikacijo nekateri uporabljajo znakovni jezik s svojo jezikovno 

strukturo, ki so se je naučili v času šolanja, zato so težje razumeli običajno 

strukturo jezika v vprašalniku, kar je vplivalo na naše raziskovanje. Pri 

anketiranju so potrebovali tolmača, ki je prilagodil vprašanja znakovnemu 

jeziku. (2) Nekateri slepi in slabovidni so za pisno komuniciranje uporabljali 

Braillovo pisavo, prilagojen tisk ali ustno sporočanje. Anketiranci so se z 

osebnim anketiranjem pogosto počutili preveč izpostavljene, zato se za 

anketiranje niso odločali. Tiska in pisave vprašalnika za to skupino nismo 

posebej prilagodili.  
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Uporabili smo (1) deskriptivno analizo podatkov za pridobitev osnovnih 

socialno-demografskih podatkov, podatkov o razširjenosti in pogostosti uporabe 

drog, škodljivi uporabi in o odvisnosti od drog, poznavanju drog, odnosu in 

stališč do drog, (2) korelacijsko in regresijsko analizo, s katero smo ugotavljali 

povezave med različnimi dejavniki uporabe drog in (3) multivariatno analizo 

(faktorsko analizo) za odkrivanje latentnih struktur dejavnikov uporabe drog, 

motivov za uporabo drog ter varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja. 

 

Raziskava o uporabi drog med različnimi izbranimi skupinami oseb s posebnimi 

potrebami je v slovenskem prostoru prva do sedaj. V raziskavi smo ugotovili, da 

je raziskovanje pogostosti uporabe drog, zgodnje odkrivanje in ukrepanje na 

področju škodljive uporabe drog in odvisnosti od njih pri osebah s posebnimi 

potrebami težavno in dolgotrajno delo. Na izbiro, vzorčenje in velikost 

reprezentativnega vzorca so vplivali številni dejavniki, kot so dostopnost oseb s 

posebnimi potrebami, zavrnitev sodelovanja, prilagoditve anketiranja glede na 

njihove posebne potrebe, odnos do anketiranja in raziskovalnega problema, 

strah pred razkritjem, prilagoditev instrumentarija in komunikacijske ovire oseb s 

posebnimi potrebami. Na primerljivost podatkov vplivajo še različni načini 

pridobivanja vzorcev in anketiranja, subjektivna ocena (kritičnost in iskrenost 

anketirancev do lastne uporabe drog, sodelovanje v raziskavi le najbolj 

motiviranih posameznikov), individualni pogled v različne vzorce uporabe drog 

in metodologija raziskovanja. S podobnimi težavami so se soočali tudi drugi 

avtorji študij raziskovanja uporabe drog med osebami s posebnimi potrebami 

(Córdova, Parra-Cardona, Blow, Jonson, Prado in Fizgerald, 2013; Brooks, 

DiNitto, Schaller in Choi, 2014). Menimo, da je zaradi omejitev v komuniciranju 

problematiko uporabe drog med osebami s posebnimi potrebami treba odkrivati 

sistematično, z ekipnim pristopom različnih strokovnjakov, ki bi lahko pripravili 

učinkovit in primerljiv raziskovalni instrument. Ustrezna izbira prilagojene 

komunikacijske poti raziskovalnega vprašalnika namreč vpliva na uspešnost 

izvedbe raziskav in primerljivost izsledkov raziskovalnega problema. 

 

Kljub metodološkim pomanjkljivostim in omejitvam v raziskovanju ter slabši 

primerljivosti z drugimi raziskavami smo s študijo dobili nekatere pomembne 

izsledke o uporabi drog, ki so izhodišče za nadaljnje študije in preventivne 
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intervencije. V nadaljevanju na podlagi analize rezultatov raziskave podajamo 

ugotovitve in sklepe.  

 

Epidemiološki kazalniki in dejavniki uporabe drog pri izbranih vzorcih 

(reprezentativni in nereprezentativni vzorec) oseb s posebnimi potrebami kažejo 

naslednje značilnosti:  

 

(1) Uporabo tobaka enkrat ali večkrat v življenju je potrdilo 66,2 % vprašanih 

oseb in v zadnjem mesecu pred raziskavo 27 % vprašanih oseb. Primerljiva 

raziskava, ki se nanaša na osebe, ki so slepe in slabovidne (N=69), je potrdila 

uporabo tobaka pri 30 % vprašanih oseb (Brooks, DiNitto, Schaller in Choi, 

2014), kar je primerljivo z našim vzorcem oseb, ki so slepe in slabovidne. 

Redno uporabo tobaka (eno ali več cigaret na dan) je potrdilo 21,6 % vprašanih. 

Več kot 10 let kadi cigarete 16,4 % vprašanih oseb s posebnimi potrebami. 

Raziskave, ki so bile opravljene na vzorcih oseb s posebnimi potrebami, 

ugotavljajo podoben delež (30 %) uporabe tobaka v zadnjem mesecu (Yu, 

Huang in Newman, 2008, Brooks, DiNittro, Schaller in Choi, 2014). Po podatkih 

EMCDDA (2013) (podatki se nanašajo za leto 2012) je v življenju cigarete 

kadilo 53 % splošne slovenske populacije, redno uporabo tobaka pa je potrdilo 

24 % vprašane splošne populacije.  

 

Dejavniki tveganja škodljive uporabe tobaka so povezani s pogostostjo uporabe 

tobaka v življenju in trajanjem rednega kajenja tobaka v življenju, pogostostjo 

kajenja tobaka v zadnjem mesecu, zgodnjo starostjo ob prvi uporabi tobaka in 

uporabo tobaka med prijatelji. Varovalni dejavniki uporabe tobaka so povezani z 

odnosom do uporabe tobaka (obsojanjem občasne in redne uporabe tobaka) in 

zavedanjem tveganja za zdravje.  

 

Uporaba tobaka ima dokazane škodljive posledice na telo, zato je preventiva 

bistvena za ohranitev zdravja, še posebej pri osebah s posebnimi potrebami. 

Glede na predpostavko o škodljivih posledicah uporabe tobaka, ki je povezana 

z redno uporabo, v povezavi s pogostostjo (časovnim trajanjem kajenja) in 

količino uporabe tobaka, smo potrdili, da sta skupini oseb z živčno-mišičnimi 

obolenji in poškodbo hrbtenice bolj rizični za škodljive posledice kajenja. 



 

322

Zdravstveno stanje oseb z živčno-mišičnimi obolenji je pogosto povezano s 

slabljenjem dihalnih mišic, redno kajenje pa lahko vpliva na njihovo dodatno 

slabljenje. Preventivne intervencije naj bodo naravnane na ozaveščanje o 

škodljivih posledicah uporabe tobaka v povezavi s stanjem dihalnih mišic in 

pljuč pri osebah z živčno-mišičnimi obolenji ter večjo verjetnostjo hitrejšega 

propadanja le-teh ob škodljivi uporabi tobaka. Za potrditev omenjene trditve so 

smiselna nadaljnja raziskovanja povezave uporabe kajenja pri osebah z živčno-

mišičnimi obolenji. Preventivne intervencije in oblike pomoči so v splošni 

populaciji dobro razvite (CINDI programi). Osebam s posebnimi potrebami je 

smiselna prilagoditev preventivnih CINDI programov na področju komunikacije 

in telesnih posebnosti. Pri osebah z gibalnimi ovirami (npr. slabša dihalna 

funkcija) naj se predstavi vpliv kajenja na telesne posebnosti. Priporočamo, da 

se pri pripravi preventivnih programov sodeluje z rehabilitacijskim inštitutom in 

Inštitutom za živčno-mišična obolenja.    

 

(2) Uporabo alkohola enkrat ali večkrat v življenju je potrdilo 88,7 % vprašanih 

oseb s posebnimi potrebami, v zadnjem letu 79,4 % in v zadnjem mesecu 63 % 

vprašanih oseb. Če podatek primerjamo s podatkom o uporabi alkohola v 

splošni slovenski populaciji za leto 2012, ugotovimo, da je le-ta podoben 

(uporaba alkohola enkrat ali večkrat v življenju 93 %, v zadnjem letu 80,6 %, v 

zadnjem mesecu 67,1 % ljudi) (EMCDDA, 2015).  

 

Eden od epidemioloških pokazateljev stalne uporabe alkohola je uporaba 

alkohola v zadnjem mesecu. Ocenjujemo, da 63 % vprašanih oseb redno 

uporablja alkoholne pijače. Vsakodnevno uporabo alkohola je v zadnjem letu 

potrdilo 6,9 % Slovencev splošne populacije (podatek zaradi različne 

metodologije težje primerjamo) (Lovrenčič in Lovrenčič, 2014). Yu in Huang in 

Newman (2008) so navedli, da je v zadnjem mesecu uporabilo alkohol 46 % 

mladostnikov s posebnimi potrebami, vendar ga zaradi nizke variabilnosti 

(starost) ne moremo primerjati. Tuje študije o uporabi alkohola pri osebah s 

posebnimi potrebami zanesljivo ugotavljajo, da osebe s posebnimi potrebami 

uporabljajo alkohol vsaj toliko kot osebe splošne populacije (Moore in Li, 1994), 

kar se je izkazalo tudi v naši raziskavi. Ugotovitev, da je pogostost uporabe 

alkohola pri izbranih osebah s posebnimi potrebami podobna pogostosti 



 

323

uporabe alkohola pri splošni slovenski populaciji, nam lahko daje lažen občutek, 

da izbrane skupine oseb s posebnimi potrebami nimajo težav z uporabo 

alkohola. Poudariti moramo, da pogostost uporabe alkohola med temi 

skupinami sega v sam vrh pogostosti uporabe alkohola med državami Evropske 

unije. 

 

Ocena škodljive uporabe alkohola kaže, da je enkrat ali večkrat v življenju že 

bilo opitih 75,2 % vprašanih oseb, v zadnjem letu 66,3 % in v zadnjem mesecu 

19,7 % vprašanih oseb. Visoko tvegano opijanje (uporaba 5 enot in več 

alkohola zaporedoma ob eni priložnosti v zadnjem mesecu) je potrdilo 36,5 % 

vprašanih oseb, kar je pogosteje v primerjavi s splošno populacijo. Po podatkih 

Lovrenčič in Lovrenčič (2014) je 10 % Evropejcev popilo 5 ali več alkoholnih 

pijač ob eni priložnosti, med Slovenci je bilo takih 7 %. Škodljiva uporaba 

alkohola je po oceni tujih raziskav 40–50 % pogostejša pri osebah s poškodbo 

hrbtenice in okvaro vidne funkcije (Moore in Li, 1994). Nas je zanimalo, katera 

izbrana skupina oseb s posebnimi potrebami je najbolj rizična za škodljivo 

uporabo alkohola, ugotovili pa smo, da je to skupina oseb s poškodbo 

hrbtenice, ki je v naši raziskavi potrdila pogostejšo uporabo alkohola (enkrat ali 

večkrat v življenju, v zadnjem letu in v zadnjem mesecu) v primerjavi z ostalimi 

raziskovalnimi skupinami. Prav tako smo pri skupini oseb s poškodbo hrbtenice 

potrdili pogostejšo škodljivo uporabo alkohola. Osebe s poškodbo hrbtenice so 

potrdile tudi, da popijejo več alkoholnih pijač na tipični dan, ko uporabljajo 

alkohol, prav tako so potrdile pogostejšo opitost v življenju kot ostale 

raziskovalne skupine oseb s posebnimi potrebami. Osebe s poškodbo hrbtenice 

so navajale tudi pogostejše visoko tvegano opijanje, pogosteje so poročale o 

težavah, povezanih z uporabo alkohola, kot so težave z bližnjimi, vožnja pod 

vplivom alkohola in prerekanje, prerivanje in pretep. Za potrditev dejavnika 

tveganja (poškodba hrbtenice) priporočamo nadaljnja raziskovanja škodljive 

uporabe alkohola pri osebah s poškodbo hrbtenice. V slovenskem prostoru še 

nimamo raziskav, ali je škodljiva uporaba alkohola povezana s poškodbami 

hrbtenice, prav tako nimamo raziskav o trendu uporabe alkohola pri osebah s 

poškodbo hrbtenice, kar bi lahko zanesljivo razjasnile dejavnike tveganja.  
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Glede na AUDIT vprašalnik ocenjujemo tvegano ali škodljivo uporabo alkohola 

pri 20,7 % anketiranih oseb, odvisnost od alkohola pa je potrdilo 1,2 % 

vprašanih. Delež škodljive uporabe alkohola pri izbranih skupinah oseb s 

posebnimi potrebami je primerljiv s splošno slovensko populacijo; število 

odvisnih od alkohola v Sloveniji dosega skoraj petino prebivalstva (Čuček 

Trifkovič, 2014: 2), v Evropi je 5 % moških in 1 % žensk odvisnih od alkohola 

(Anderson in Baumberg, 2006). S statistično pomembnostjo smo potrdili 

pogostejšo škodljivo uporabo alkohola pri osebah s poškodbo hrbtenice, kar 

kažejo tudi tuje raziskave (Moore in Li, 1994; Csiernik in Brideau, 2013).  

 

Ocenjujemo, da je lahko skupina oseb z motnjami v strjevanju krvi tudi rizična 

za škodljivo uporabo alkohola, vendar z gotovostjo tega ne moremo potrditi 

(omejitve v metodologiji raziskovanja). V raziskavi namreč ugotavljamo, da 

osebe, ki imajo motnje v strjevanju krvi, uporabljajo več enot alkohola na tipični 

dan uporabe, kot je ta sprejemljiva, da ne povzroči škode za zdravje1, ob tem 

pa osebe prepoznavajo več tveganih vedenj in težav, povezanih z uporabo 

alkohola, kot so prepir, prepiranje in pretepanje, kar pa je dejavnik tveganja za 

nastanek krvavitev. Smiselne so nadaljnje raziskave vpliva škodljive uporabe 

alkohola pri osebah z motnjami v strjevanju krvi. Priporočamo, da se v 

preventivnih intervencijah na različnih nivojih zdravstvenega preventivnega 

izobraževanja oseb z motnjami v strjevanju krvi ozavešča vpliv škodljive 

uporabe alkohola na zdravje oseb z motnjami v strjevanju krvi.   

 

Zanimali so nas tudi razlogi za uporabo alkohola. Motivi za uporabo alkohola pri 

osebah s posebnimi potrebami v svetovnem merilu še niso raziskani, medtem 

                                                
1 Meja manj tvegane uporabe alkohola je določena na podlagi znanstvenih raziskav in pove, kolikšna je količina 
alkohola, ki je s stališča medicinske stroke še nekako sprejemljiva za večino zdravih odraslih ljudi, tako da najverjetneje 
ne bo povzročila škode za zdravje. To ne pomeni, da je priporočljiva, ampak le sprejemljiva (CINDI, 2015). Uporaba 
alkohola v mejah manj tveganega pitja pomeni manjše tveganje, da bo imel posameznik težave zaradi pitja alkoholnih 
pijač. Če pije več, kot je ta meja, se začne tveganje za škodo zaradi pitja bistveno povečevati (prav tam). V Sloveniji je 
sprejeta meja manj tvegane uporabe alkohola, kot je priporočilo SZO in kakor velja v mnogih državah (Babor idr., 2001; 
Čebašek Travnik, 1999; Kolšek, 2002): za zdrave odrasle moške ne več kot 5 enot ob eni pivski priložnosti oz. ne več 
kot 14 enot na teden; za zdrave odrasle ženske ne več kot 3 enote ob eni pivski priložnosti oz. ne več kot 7 enot na 
teden. 
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ko so motivi za uporabo alkohola v splošni populaciji znani. Motivi namreč 
vplivajo na ravnanje posameznika in so vzrok za njihove odločitve. Pri 

izbranih skupinah oseb s posebnimi potrebami nas je zanimalo, kakšni so vzroki 

za uporabo alkohola in kaj imajo skupnega neposredno merjene spremenljivke 

vzrokov uporabe alkohola ter kakšna je njihova povezanost. Ker smo lestvico 

stališč o motivih uporabe alkohola pri osebah s posebnimi potrebami uporabili 

prvič, so nas zanimale latentne dimenzije med stališči vprašanih oseb. Za 

poenostavitev kompleksnosti povezav in določitev povezanosti med danimi 

spremenljivkami smo uporabili faktorsko analizo, s katero smo dobili vpogled v 

notranjo strukturo motivov uporabe alkohola ter določili njihovo povezanost.  

 

S pomočjo faktorske analize smo ugotovili, da osebe s posebnimi potrebami 

uporabljajo alkohol iz osebnih in družbenih razlogov. Tako osebni kot družbeni 

razlogi so povezani z obvladovanjem (ang. 'coping') osebnih in družbenih težav, 

ovir oz. primanjkljajev. Notranja struktura motivov uporabe alkohola nakazuje, 

da izbrane raziskovalne skupine uporabljajo alkoholne pijače kot strategijo za 

soočanje in obvladovanje stresa ter lažje vključevanje v družbo in kot družbeno 

navado, ki pa je značilna za slovenski kulturni prostor.  

 

S faktorjem, ki smo ga poimenovali 'osebni motivi', so najbolj korelirala stališča, 

ki izražajo željo po uporabi alkohola v namen lažjega soočanja in obvladovanja 

čustvenih napetosti ter stresa. Faktor je bil nasičen s spremenljivkami, ki 

opisujejo naslednje osebne motive za uporabo alkohola: lažji nadzor nad 

situacijo in ljudmi, več poguma pri soočanju s težavami, pozabiti na telesne 

težave in posebnosti, pozabiti na težave, povečanje energije in moči, v namen 

uspavanja, zmanjšanje napetosti in nemira ter lažje sprejemanje kritike. 

 

S faktorjem, ki pa smo ga poimenovali 'družbeni motivi', so najbolj korelirala 

stališča, ki izražajo željo po uporabi alkohola v namen lažjega soočanja in 

obvladovanja težav, povezanih z vključevanjem v družbo. Faktor je bil nasičen s 

spremenljivkami, ki opisujejo naslednje družbene motive za uporabo: 

nezmožnost zavrniti ponujeno alkoholno pijačo v družbi, uporaba alkohola v 

družbi in uporaba alkohola zaradi sprejetosti v družbi. V družbenih motivih 
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uporabe alkohola se kaže pomemben vpliv socialno sprejemljive navade pitja 

alkoholnih pijač v slovenskem kulturnem prostoru. 

 

Faktorske solucije sicer potrjujejo obstoj vzrokov za uporabo alkohola v namen 

soočanja in obvladovanja neprijetnih čustev in stresa (ang. 'coping'), kar se 

ujema s študijami motivov uporabe alkohola na splošni populaciji (Cox in 

Klinger, 2004; Kuntsche, Knibbe, Gmel in Engels, 2005). Moramo pa poudariti, 

da se faktor močno povezuje tudi s spremenljivko 'pozabiti na telesne težave in 

posebnosti', ki je lahko specifičen dejavnik za osebe s posebnimi potrebami. 

Izbrane osebe v vzorcu namreč zaradi zdravstvenih težav, dolgotrajne bolezni, 

gibalnih ovir ali senzornih ovir verjetno uporabljajo alkohol zaradi lažjega 

soočanja in obvladovanja posebnih potreb. Avtorji tujih raziskav (Moore in Li, 

1994; Brooks, DiNitto, Schaller in Choi, 2014) menijo, da se lahko uporaba 

alkohola povezuje s telesnimi ovirami (prav tam), za reševanje neprijetnih 

čustev (Brooks, DiNitto, Schaller in Choi, 2014) in težavami v družinskih 

odnosih (Moore in Li, 1994), kar nakazujejo tudi naši izsledki, vendar tega z 

gotovostjo ne moremo potrditi. Predlagamo nadaljnje raziskovanje motivov 

uporabe alkohola pri osebah s posebnimi potrebami. Uporaba alkohola, ki je 

povezana s težavami soočanja in obvladovanja stresa ter socialne vključenosti, 

lahko namreč predstavlja dejavnik tveganja za škodljivo uporabo alkohola in 

odvisnost od njega. Pri tem lahko gre za slabo socialno podporo, nezaposlenost 

ali težave v komunikaciji, kar vpliva na slabšo vključenost v socialno okolje. 

Vprašanje, ki se nam ob ugotovljenih izsledkih poraja, je, ali se pri osebah s 

posebnimi potrebami poveča tveganje za uporabo alkohola, če ima posameznik 

težave pri socialnem vključevanju in sprejemanju svoje telesne drugačnosti 

oziroma ali se sooča s socialnim nesprejemanjem in izolacijo zaradi svoje 

telesne drugačnosti. Osamljenost je namreč lahko težava, ki jo pogosto 

navajajo osebe s hudo izgubo vida (Unite for Sight, neznano leto) in lahko 

vpliva na uporabo alkohola. Dejavnik tveganja za uporabo alkohola pa je lahko 

tudi neučinkovito obvladovanje stresnih okoliščin. V prihodnje bi bilo smiselno 

preučiti vpliv različnih oblik posebnih potreb in strategij obvladovanja težav in 

stresa na škodljivo uporabo alkohola. 
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Menimo, da so za preprečevanje oz. zmanjševanje škodljive uporabe alkohola 

učinkovite tiste oblike pomoči, ki vključujejo etiologijo uporabe alkohola, 

razvijajo varovalne dejavnike, potenciale in psihočno odpornost. Tako kot v 

splošni populaciji je treba tudi starše oseb s posebnimi potrebami ozaveščati o 

negativnem vplivu družbeno spodbujene uporabe alkohola in prepričanjih o 

blagodejnih učinkih alkohola na telo ter izrazito pozitivnega odnosa do uporabe 

alkohola na odločitev za njegovo uporabo. Izobraževanje staršev oz. skrbnikov 

oseb s posebnimi potrebami naj bo usmerjeno v ozaveščanje o naravi in vplivu 

alkohola na telo in izobraževanje o ohranjanju zdravja in zdravega življenjskega 

sloga. Za osebe s posebnimi potrebami je priporočena abstinenca, zato naj se 

naučijo zavzemati in uveljavljati osebno stališče do uporabe alkohola v družbi. 

Menimo, da so starši oz. skrbniki tisti, ki prvi oblikujejo primeren odnos do 

uporabe alkohola, zato jih je smiselno opolnomočiti, kako bodo svojim otrokom 

s posebnimi potrebami določili pravila uporabe alkohola ter kako naj izobrazijo 

svoje otroke v duhu dialoga o uporabi alkohola. Torej, starši oz. skrbniki naj 

naučijo osebe s posebnimi potrebami manj tvegane uporabe alkohola in naj 

bodo tisti, ki jih spodbujajo k socialnemu življenju, da si pridobijo lastne izkušnje 

glede socialne uporabe alkohola. Preventivne intervencije naj bodo usmerjene v 

razvijanje strategij vključevanja v družbo ter strategij obvladovanja stresa. 

Programi naj bodo usmerjeni v razvijanje virov moči, socialnih in asertivnih 

spretnosti za lažje vključevanje v družbo. Razvijajo naj se tudi spretnosti 

vzpostavljanja odnosov, ki bodo omogočale učinkovito socialno komuniciranje 

tako v družini kot v družbi. Ob premagovanju njihovih težav in potreb je 

smiselno razvijati še tiste potenciale in zmožnosti, ki omogočajo učinkovito 

obvladovanje težav kljub drugačnim in pogosto težkim okoliščinam, razvija naj 

se psihična odpornost. Preventivne programe je smiselno izvajati v okviru 

različnih organizacij za osebe s posebnimi potrebami (npr. Društvo za gluhe in 

naglušne, Društvo distrofikov, CIRIUS Kamnik, Društvo paraplegikov …), kamor 

so vključeni tako starši kot otroci s posebnimi potrebami. Organizacije naj 

podpirajo in razvijajo socialno življenje oseb s posebnimi potrebami na način, da 

vabijo v njihove t. i. prostočasne programe (npr. likovne delavnice …) tudi 

splošno populacijo. Pomoč osebam s posebnimi potrebami, ki škodljivo 

uporabljajo alkohol ali pa so odvisni od njega, je v slovenskem prostoru slabo 

organizirana. V Sloveniji nimamo posebnih programov pomoči za osebe s 
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posebnimi potrebami, ki imajo težave z uporabo alkohola (v tujini najdemo 

SARDI program, DODA program in druge programe pomoči, ki so namenjeni 

različnim skupinam oseb s posebnimi potrebami). Glede na majhnost 

slovenskega prostora si lahko dovolimo, da predlagamo sklic posveta na temo 

'Uporaba in odvisnost od alkohola in drugih drog pri osebah s posebnimi 

potrebami'. Namen posveta naj bi bil sodelovanje različnih strokovnjakov pri 

oblikovanju slovenskega programa pomoči za različne skupine oseb s 

posebnimi potrebami. Na posvetu naj sodelujejo strokovnjaki, ki se ukvarjajo s 

škodljivo uporabo in odvisnostjo od alkohola ter drugih drog in strokovnjaki, ki 

se ukvarjajo s posameznimi skupinami oseb s posebnimi potrebami. Menimo 

namreč, da uvajanje tujih programov pomoči zaradi več dejavnikov (različna 

kultura, drugačen odnos do uporabe alkohola, različne oblike pomoči osebam s 

posebnimi potrebami idr.) ne nudi dovolj prilagojenih intervencij pomoči za 

osebe s posebnimi potrebami na področju škodljive uporabe alkohola.   

 

(3) Epidemiološki pokazatelji uporabe prepovedanih drog kažejo, da je enkrat 

ali večkrat v življenju marihuano uporabilo 24,3 % vprašanih oseb s posebnimi 

potrebami. Po podatkih EMCDDA (2015), ki se nanašajo za leto 2013, je enkrat 

ali večkrat v življenju marihuano uporabilo 23,3 % odrasle splošne populacije 

Evropske unije, kar je primerljivo z našim izbranim vzorcem oseb s posebnimi 

potrebami. Če podatek primerjamo še s splošno slovensko odraslo populacijo 

(15,8 %), je uporaba marihuane manjša v primerjavi z oceno našega vzorca 

oseb s posebnimi potrebami. Uporabo protibolečinskih zdravil brez 

zdravniškega predpisa je potrdilo 18,4 % vprašanih oseb s posebnimi 

potrebami, uporabo pomirjeval brez nasveta zdravnika pa 14,5 % vprašanih. 

Uporaba ostalih prepovedanih drog enkrat ali večkrat v življenju je bila redka 

(hlapila 5,5 %, kokain 2,1 % in heroin 1,5 %). Menimo, da bo treba v nadaljnjih 

raziskavah posvetiti več pozornosti razširjenosti uporabe marihuane, 

protibolečinskih zdravil in pomirjeval, s katerimi bi se z gotovostjo potrdila ocena 

uporabe navedenih prepovedanih drog. Na podlagi izkušenj strokovnjakov v 

praksi sklepamo, da je uporaba protibolečinskih zdravil in pomirjeval brez 

zdravnikovega navodila bistveno pogostejša, kakor smo zasledili, vendar je 

potrebno v prihodnje le-to preučiti. Navedeni podatki namreč temeljijo na 

subjektivnih ocenah najbolj motiviranih sodelujočih anketirancev. Zaradi 
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različnih telesnih težav, ki jih imajo osebe s posebnimi potrebami, so lahko 

protibolečinska zdravila in pomirjevala lažje dostopna (npr. uporaba 

protibolečinskih zdravil za lajšanje bolečine ob krvavitvah pri osebah z motnjami 

v strjevanju krvi ali za lajšanje telesnih bolečin pri osebah s poškodbo 

hrbtenice), kar pa povečuje verjetnost za škodljivo uporabo drog. Kot rizična 

skupina oseb s posebnimi potrebami za uporabo prepovedanih drog je bila 

statistično potrjena skupina oseb s poškodbo hrbtenice. 

 

V raziskavi smo prav tako ugotavljali motive za uporabo prepovedanih drog. 

Notranja struktura motivov uporabe prepovedanih drog nakazuje, da izbrane 

raziskovalne skupine uporabljajo prepovedane droge kot strategijo druženja in 

sproščanja ter kot strategijo soočanja in obvladovanja osebnih ter družbenih 

težav in ovir (zmanjševanje notranjih napetosti in izboljšanje razpoloženja, 

izboljšanje delovne produktivnosti in boljše izražanje v dejavnostih, lažje 

vključevanje ter udejstvovanje v družbi) ter kot strategijo zmanjševanja stisk 

zaradi posebnih potreb.  

 

(4) Eden izmed osrednjih namenov raziskave je bil v izbranih vzorcih oseb s 

posebnimi potrebami raziskati dejavnike tveganja in varovalne dejavnike, ki 

povečujejo oz. zmanjšujejo verjetnost, da bi posameznik uporabil drogo. 

Poudariti moramo, da raziskovanja dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov 

uporabe drog med osebami s posebnimi potrebami v slovenskem prostoru še ni 

bilo, zato jih z gotovostjo ne moremo pojasniti, nakazana pa je smer, s katero 

lahko kljub temu oblikujemo smernice preventivnih programov in programov 

pomoči.  

Pri pojasnjevanju dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov smo jih razdelili 

v pet področij, in sicer na osebne dejavnike, družinske dejavnike, dejavnike 

skupnosti/soseske, dejavnike šole/službe in dejavnike prostega časa. S 

pomočjo faktorske analize smo ugotavljali, kaj imajo skupnega neposredno 

merjene spremenljivke o različnih dejavnikih tveganja oz. varovalnih dejavnikih 

z uporabo drog, kakšna je njihova povezanost ter kakšne so latentne dimenzije 

dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov, povezane z uporabo drog. 

Zanimalo pa nas je tudi, kako dobro te spremenljivke lahko napovedujejo 

(ne)uporabo drog. Za ugotavljanje dejavnikov tveganja oz. varovalnih 
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dejavnikov smo uporabili lestvice stališč za ugotavljanje dejavnikov tveganja 

uporabe drog, ki so bile uporabljene v splošni populaciji. Dodali smo tudi nekaj 

specifičnih spremenljivk, za katere smo menili, da so značilne za osebe s 

posebnimi potrebami.  

 

V nadaljevanju opisujemo dobljene rezultate analiz merjenih spremenljivk 

osebnih dejavnikov, družinskih dejavnikov, dejavnikov skupnostni, 

šolskih/službenih dejavnikov in dejavnikov prostega časa, povezanih z uporabo 

drog.  

 

Z analizo rezultatov faktorske analize smo iz merjenih spremenljivk, ki 

opredeljujejo osebne varovalne dejavnike in osebne dejavnike tveganja za 

uporabo drog, dobili pet novih dimenzij oz. faktorjev. Prva dimenzija opredeljuje 

osebne varovalne dejavnike, in sicer so rezultati pokazali, da je visok občutek 

lastne vrednosti tisti, ki najbolj napoveduje verjetnost, da se posameznik v 

izbranem vzorcu oseb s posebnimi potrebami ne bo odločil za uporabo drog. 

Vse spremenljivke, ki označujejo visok občutek lastne vrednosti, namreč 

predstavljajo petino odstotkov celotne variance sistema. Menimo, da je visok 

občutek lastne vrednosti eden izmed najbolj pomembnih kazalcev varovalnih 

dejavnikov, ki zmanjšuje verjetnost uporabe drog pri osebah s posebnimi 

potrebami, zato naj bodo preventivni programi usmerjeni v iskanje virov moči, ki 

potrjujejo in razvijajo pozitiven občutek lastne vrednosti. Osebni dejavniki 

tveganja pa predstavljajo impulzivnost (predstavlja eno šestnajstino variance 

sistema), odklonsko vedenje (predstavlja eno desetino variance sistema), 

nezadovoljstvo s telesno samopodobo (predstavlja eno osmino variance 

sistema) in težave pri socialnem vključevanju (predstavlja skoraj eno desetino 

variance sistema). Impulzivnost in odklonsko vedenje sta se v različnih 

raziskavah o dejavnikih tveganja, povezanih z uporabo drog, pokazala tudi v 

splošni populaciji (Sande, 2005). Nakazujeta pa se specifična dejavnika 

tveganja, značilna za izbrane skupine oseb s posebnimi potrebami, in sicer 

nezadovoljstvo s telesno samopodobo in težave pri socialnem vključevanju, 

vendar z gotovostjo tega ne moremo potrditi. Potrebne so nadaljnje raziskave 

dejavnikov tveganja, povezane z uporabo drog.  
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Iz faktorske analize družinskih dejavnikov uporabe drog je razvidno, da so 

varovalni dejavniki povezani s pozitivnim družinskim odnosom. Te ugotovitve so 

skladne z raziskavami o dejavnikih tveganja za tvegana vedenja v zvezi z 

zdravjem pri slovenskih mladostnikih (Tomori, Stergar, Pinter, Rus Makovec in 

Stikovič, 1998). Družinski varovalni dejavniki, ki najbolj napovedujejo verjetnost, 

da se posameznik v izbranem vzorcu oseb s posebnimi potrebami ne bo odločil 

za uporabo drog, je dober in zaupljiv odnos s starši (predstavlja več kot eno 

četrtino celotne variance sistema), dober in zaupljiv odnos z očetom 

(predstavlja eno tretjino variance sistema), občutek varnosti v družini z jasnimi 

pravili, dogovori in pričakovanji ter aktivno sodelovanje v družinskih aktivnostih 

(predstavlja eno osmino variance sistema).  

 

Zanimalo nas je tudi, kakšna je povezava družine z uporabo drog pri izbranih 

osebah s posebnimi potrebami. Z raziskavo smo potrdili, da na uporabo drog 

zelo vpliva povezanost varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja na 

področju družine, in sicer zaupljiv odnos z jasnimi pravili, dogovori in 

pričakovanji v družini. Bolj kot ima oseba s posebnimi potrebami v izbranem 

vzorcu povezan, zaupljiv in pozitiven odnos s starši oz. družino, manjša je bila 

izražena pogostost uporabe drog v življenju. Bolj kot ima družina jasna pravila 

in pričakovanja do družinskih članov, manjša je bila izražena pogostost uporabe 

alkohola v življenju. V raziskavi smo potrdili pomembno povezanost dobrega 

odnosa z očetom in uporabo alkohola v življenju ter v zadnjem mesecu. 

Povezanost pa smo potrdili tudi med škodljivo uporabo drog pri materi in 

uporabo drog, in sicer večja kot je škodljiva uporaba drog pri materi, manjša je 

uporaba drog pri izbranem vzorcu oseb s posebnimi potrebami. Kot pomembna 

povezava se v raziskavi izkažejo družinski konflikti s pogostejšo uporabo 

alkohola v zadnjem letu in mesecu. Pomemben družinski dejavnik, ki vpliva na 

manjšo pogostost uporabe drog, se v izbranem raziskovalnem vzorcu izkaže 

aktivno sodelovanje v družinskih aktivnostih.  

 

Rezultati faktorske analize, ki bi lahko pojasnili vpliv skupnosti na uporabo drog, 

so pokazali, da spremenljivke, povezane s skupnostjo, najbolj napovedujejo 

varovalne dejavnike uporabe drog. Vse te spremenljivke namreč kot celota 

predstavljajo skoraj eno tretjino skupne variance sistema. Neupoštevanje 
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socialnih in pravnih norm v skupnosti pa predstavlja možen dejavnik tveganja 

za odločitev za uporabo drog, saj predstavlja petino skupne variance sistema. 

Prav tako nas je zanimalo tudi, kakšna je povezava soseske z uporabo drog. 

Povezana soseska in obsojanje uporabe drog v njej se je pokazalo kot 

pomemben dejavnik za manjšo pogostost uporabe drog v življenju. 

 

Menimo, da je v izbrani skupini oseb s posebnimi potrebami eden izmed najbolj 

pomembnih kazalcev varovalnih dejavnikov šole/službe, povezanih z uporabo 

drog, aktivno sodelovanje v šoli/službi in zadovoljstvo z njo. Rezultati so namreč 

pokazali, da spremenljivke, ki opisujejo aktivno sodelovanje in zadovoljstvo s 

šolo/službo, kot celota predstavljajo polovico odstotkov variance sistema, kar 

kaže na varovalni dejavnik. Izkazalo se je namreč, da je posameznik s 

posebnimi potrebami bolj zadovoljen z delom oz. uspehom v službi ali šoli, če 

ima možnosti aktivnega sodelovanja v organizaciji, tako pa obstaja manjša 

pogostost uporabe prepovedanih drog v življenju.  

 

Latentne strukture dejavnikov prostega časa so se s pomočjo faktorske analize 

oblikovale v dejavnike aktivnega in pasivnega preživljanja prostega časa. 

Analiza je potrdila, da je aktivno preživljanje prostega časa pomembno 

povezano s pogostostjo kajenja v zadnjem letu v izbranem vzorcu oseb s 

posebnih potreb. Torej, več kot ima posameznik možnosti vključitve v aktivni 

prosti čas (različne organizirane skupinske dejavnosti), pogostejša je uporaba 

tobaka v zadnjem letu. Domnevamo, da gre za specifični dejavnik tveganja. 

Aktivno preživljanje časa lahko pomeni socialno druženje, kjer je večja 

verjetnost uporabe drog. Za potrditev ugotovitve so potrebna nadaljnja 

raziskovanja in prilagojen raziskovalni instrumentarij. 

 

Ugotavljali smo tudi, katera izbrana skupina oseb s posebnimi potrebami je 

najbolj ranljiva glede škodljive uporabe in odvisnosti od drog. V izbranih vzorcih 

skupin s posebnimi potrebami smo potrdili, da so osebe s poškodbo hrbtenice 

ranljivejše za škodljivo uporabo in odvisnost od drog. Osebe s poškodbo 

hrbtenice so v primerjavi z drugimi pogosteje uporabljale droge na škodljiv 

način. Večja je bila količina uporabe alkohola na tipičen dan uporabe in 

pogosteje so se opile z njim. Uporaba drog je povezana predvsem z osebnimi 



 

333

motivi, kot so npr. lažji nadzor nad situacijo, telesne težave in zmanjševanje 

notranjih napetosti. 

 

Pri interpretaciji dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov uporabe drog je 

potrebno biti previden. Poleg dejavnikov tveganja na uporabo namreč vplivajo 

še številni drugi dejavniki, kot so npr. različni načini uporabe drog in pogostost 

njihove uporabe. Pri nekajkratni tvegani uporabi drog kljub prisotnim dejavnikom 

tveganja še ne moremo govoriti o tveganju za zdravje, medtem ko prepletanje 

dejavnikov tveganja s pogosto in škodljivo uporabo drog lahko le napoveduje, 

da bo posameznik odvisen od drog, ni pa to nujno. Zato je smiselno dejavnike 

tveganja, ki napovedujejo škodljivo uporabo drog in odvisnost od njih, 

opredeljevati individualno. Znano je namreč, da kar pri enem posamezniku 

predstavlja dejavnik tveganja, pri drugem ne oz. lahko pri drugem predstavlja 

varovalni dejavnik. Prav tako pa je treba upoštevati vpliv družine, vrstnikov, 

družbenega konteksta, psiholoških in genetskih dejavnikov, odpornosti in 

prilagodljivosti posameznika ter ne nazadnje vpliv posebnih potreb, torej 

zdravstvenih težav, ovir in primanjkljajev, ki jih ima posameznik. V nadaljnjih 

raziskavah dejavnikov uporabe drog pri osebah s posebnimi potrebami je 

smiselno prilagoditi nabor spremenljivk dejavnikov tveganja glede na značilnosti 

oseb s posebnimi potrebami. Nedavne študije kažejo, da pri posameznikih, ki 

imajo različne primanjkljaje, ovire in motnje, le-te že same po sebi predstavljajo 

dejavnik tveganja za škodljivo uporabo drog (Csiernik in Brideau, 2013). Iz 

pregleda literature je razvidno, da se osebe s posebnimi potrebami pogosto 

odločajo za uporabo drog kot sredstvo za soočanje s težavami ali kot način 

obvladovanja svojih težav (Heineman in Rawal, 2005; Titus, Schiller in 

Guthmann, 2008; Csiernik in Brideau, 2013), kar se je izkazalo tudi v naši 

raziskavi. Tuji strokovnjaki kot pomemben dejavnik tveganja za škodljivo 

uporabo drog pripisujejo tudi negativen vpliv diskriminacije oseb s posebnimi 

potrebami pri vključevanju v družbo (Csiernik in Brideau, 2013). V naši raziskavi 

se je kot pomemben dejavnik tveganja izkazala težava socialnega vključevanja 

oseb s posebnimi potrebami, kar lahko razumemo kot pomanjkanje udejanjenja 

inkluzije oseb s posebnimi potrebami, vendar zaradi metodoloških omejitev tega 

z gotovostjo ne moremo potrditi. Kot preventivno na področju uporabe drog 

lahko potemtakem razumemo 'inkluzivno družbo', ki učinkovito uresničuje 
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koncept inkluzije brez diskriminacije oseb s posebnimi potrebami. V nadaljnjih 

raziskavah je smiselno poglobiti in prilagoditi instrumentarij spremenljivk 

dejavnikov tveganja osebam s posebnimi potrebami. S tem bi zanesljivejše 

dobili vpogled v specifične dejavnike tveganja, značilne za skupine oseb s 

posebnimi potrebami.  

 

Glede na številne povezane dejavnike uporabe drog ter pogosto tudi 

potencialno zavajajočo naravo dejavnikov tveganja je smiselno oblikovati 

priporočila za oblikovanje preventivnih programov v smeri razvijanja psihične 

odpornosti (prožnosti, prilagodljivosti, vzdržljivosti, proaktivnosti), 

opolnomočenja in iskanja virov moči. Zakaj ravno razvijanje psihične 

odpornosti? V zadnjem desetletju se je v specialni in rehabilitacijski pedagogiki 

ter v inkluzivni pedagogiki spremenila paradigma raziskovanja težav oseb s 

posebnimi potrebami, od modela deficita oz. usmerjenosti v težave k modelu 

razvoja psihične odpornosti, ki poudarja potenciale, močna področja in uspehe 

oseb s posebnimi potrebami (Magajna idr., 2005: 17; Kiswarday in Valenčič 

Zuljan, 2015). Nenehno poudarjanje tveganja in težav se do sedaj ni izkazalo 

kot učinkovito pri delu z osebami s posebnimi potrebami. Magajna s sodelavci 

(Magajna idr., 2005) sicer navaja, da so raziskave dejavnikov tveganja in 

varovalnih dejavnikih prispevale k »ozaveščanju interaktivnih in kumulativnih 

učinkov različno delujočih vplivov na bolj ali manj ugoden izid« (prav tam, str. 

17), zato je smiselno programe pomoči oblikovati tako, da spodbujajo razvoj 

osebne moči in pozitivnih možnosti. Pojem psihične odpornosti razumemo kot 

sposobnost posameznika za prilagoditev, premagovanje in upravljanje osebnih, 

socialnih, materialnih in kulturnih virov, ki ohranjajo njegovo psihosocialno 

ravnovesje ob različnih težavah, tudi najtežjih. Ključni dejavniki, ki omogočajo 

razvoj psihične odpornosti, pa so razvoj želene osebne identitete, osebni cilji, 

izkušnje moči in nadzora, vezi v socialnih mrežah, izkušnje socialne pravičnosti, 

dostop do podpornih oblik pomoči, varno in stabilno družinsko okolje, izkušnje 

občutka povezanosti ter podpore v družini in skupnosti, spoštovanje kulturnih 

tradicij in dostop do materialnih virov (Ungar idr., 2008). Nove oblike 

načrtovanja preventive in pomoči naj izhajajo iz preučevanja notranjih in 

zunanjih procesov, ki pomagajo graditi in krepiti psihično odpornost (Maganja 

idr., 2005) ter tako omilijo vpliv dejavnikov tveganja. Menimo, da ranljive 
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skupine oseb s posebnimi potrebami potrebujejo individualne preventivne 

programe, prilagojene njihovim potrebam z upoštevanjem njihovih socialnih 

izkušenj in kulturnega konteksta. Ne samo pri osebah s posebnimi potrebami, 

ampak tudi pri njihovih družinah (starših) in strokovnih sodelavcih, ki delujejo na 

programih pomoči osebam s posebnimi potrebami, naj se razvija psihična 

odpornost in se ozavešča o škodi za zdravje zaradi škodljive uporabe drog. 

Izsledki naše raziskave namreč kažejo pomembnost razvijanja varovalnih 

dejavnikov, kot so pozitiven občutek lastne vrednosti, pozitivni družinski odnosi 

z jasnimi pričakovanji in mejami, aktivno vključevanje v različna okolja, aktivno 

sodelovanje in zadovoljstvo v šoli/službi, zato naj bodo preventivne intervencije 

usmerjane v le-te. Magajna (prav tam, str. 21) poudarja, da so se izkazale kot 

pomembni varovalni dejavniki oseb s posebnimi potrebami v odrasli dobi dobre 

komunikacijske spretnosti, samozavedanje, razvoj proaktivnih kompenzacijskih 

strategij in ustrezen poklic, kar vključuje tudi koncept psihične odpornosti. 

Številne študije koncepta psihične odpornosti se usmerjajo v napoved 

abstinence (Kumpfer in Bluth, 2004; Davis in Spillman, 2011), manj pa je študij, 

ki bi koncept psihične odpornosti raziskovale preko osebnih dejavnikov, 

dejavnikov družine in okolja na uporabo drog. Menimo, da lahko raziskave v tej 

smeri obetajo učinkovitejše preventivne programe. 

 

V Sloveniji nimamo preventivnih programov za preprečevanje in zmanjševanje 

škode uporabe drog, ki bi bili prilagojeni različnim skupinam oseb s posebnimi 

potrebami, prav tako nimamo posebnih programov pomoči.  

 

Informacije in ozaveščanje o uporabi drog so redko vključene v različne 

programe pomoči osebam s posebnimi potrebami, kot so npr. zdravstveni, 

socialni in rehabilitacijski programi ter druge oblike pomoči. Menimo, da je 

ozaveščanje o uporabi drog med osebami s posebnimi potrebami nujna. Prav 

tako je slabša povezanost različnih področij pomoči oseb s posebnimi 

potrebami (zdravstvo in rehabilitacijsko področje, socialno področje, šolsko 

področje, društva), ki bi lahko učinkoviteje prispevala k oblikovanju programov 

pomoči in preventive. Na področju uporabe drog pri osebah s posebnimi 

potrebami je nujno medsektorsko sodelovanje. Osebe s posebnimi potrebami, 

ki potrebujejo programe pomoči na področju uporabe drog, se običajno 
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vključujejo v ustaljene programe, namenjene splošni populaciji. Strokovnjaki, ki 

izvajajo programe pomoči, imajo redko vsa potrebna znanja o specifikah 

različnih oblik posebnih potreb, primanjkljajev in ovir. Menimo, da je pri 

obravnavi škodljive uporabe in odvisnosti od drog oseb s posebnimi potrebami 

informiranje o posebnih potrebah in sodelovanje različnih strok nujno. V 

slovenskem prostoru različni programi pomoči nimajo poenotenih standardov 

pomoči, namenjenih osebam s posebnimi potrebami, ki bi pripomogli k 

uspešnosti programov. V tujini tako obstaja protokol pomoči s področja škodljive 

uporabe drog za osebe s posebnimi potrebami (Moore, 1998). S pomočjo 

protokola se oblikuje prilagojen program pomoči glede na potrebe posameznika 

(prav tam). Aktivno sodelovanje osebe s posebnimi potrebami v programih 

pomoči bistveno pripomore k uspešnosti izvedbe programa. Največjo oviro v 

slovenskih programih pomoči običajno predstavlja komunikacija, sploh za tiste 

osebe s posebnimi potrebami, ki imajo komunikacijske ovire. Večina slovenskih 

zdravstvenih programov pomoči, ki so ustanovljeni v okviru psihiatričnih 

ustanov, je oblikovanih na podlagi različnih oblik individualne in skupinske 

psihoterapije, kjer je pomembna komunikacijska pot. Osebe s posebnimi 

potrebami, ki imajo komunikacijske ovire, imajo običajno drugačne oblike 

razmišljanja in življenjskih izkušenj, zato menimo, da uporaba tolmača ni dovolj, 

potrebujejo tudi prilagojene oblike pomoči. Programi pomoči naj bodo usmerjeni 

v sodelovanje različnih strokovnjakov in individualno prilagojeni glede na 

njihove posebne potrebe. Predlagamo oblikovanje skupin oseb s posebnimi 

potrebami, ki potrebujejo pomoč na področju uporabe drog npr. samopomočne 

skupine za posamezne skupine oseb s posebnimi potrebami v okviru 

zdravstvenega in socialnega področja.  

 

Preventivne intervencije naj bodo usmerjene v ozaveščanje o visoko tvegani 

uporabi alkohola in njegovega vpliva na zdravje oseb s posebnimi potrebami. 

Preventivne vsebine je osebam s posebnimi potrebami smiselno prilagoditi 

glede na njihova stvarna znanja o škodljivosti uporabe alkohola in preostalih 

drog, poznavanje trendov uporabe drog in poznavanje njihovih posebnih potreb 

ter okolja, iz katerega izhajajo. Menimo, da so učinkovitejši tisti preventivni 

programi, ki so usmerjeni v psihično odpornega odraslega posameznika (starši, 

strokovni delavci). Strokovni delavci in starši, ki so informirani o trenutnem 



 

337

stanju drog (še posebej o stanju škodljive uporabe alkohola v slovenskem 

področju) in upoštevajo socialni kontekst (sporočila o uporabi drog v kulturi; 

slovenska kultura je že ponotranjila odvisnost od alkohola kot nekaj običajnega) 

ter se vedejo psihično odporno, bodo učinkoviteje skupaj z osebami s 

posebnimi potrebami soustvarjali preventivne programe.  

 

V nadaljevanju podajamo nekatere predloge smernic preventivnih intervencij na 

področju uporabe drog. Preventivni programi s področja uporabe drog, 

namenjeni različnim skupinam oseb s posebnimi potrebami, se lahko oblikujejo 

na podlagi varovalnih dejavnikov in razvijanja psihične odpornosti. Pri 

oblikovanju preventivnega programa je pomembno, da se opredelijo potrebe 

posameznih skupin oseb s posebnimi potrebami, raziščejo naj se njihovo okolje 

in življenjske izkušnje, prav tako pa naj se raziščejo izkušnje in vedenja s 

področja uporabe drog. Izsledki naše raziskave kažejo, da je smiselno 

oblikovati preventivne programe, ki vključujejo opolnomočenje treh dejavnikov: 

(1) 'Dejavniki osebne odpornosti', ki se nanašajo na osebne značilnosti 

posameznika, kot so npr. percepcija sveta, osebna prepričanja o sebi, 

drugih in svetu, katere pripomorejo, da posameznik obvladuje življenjske 

težave. Osebe s posebnimi potrebami je smiselno opolnomočiti na 

področju vzdržljivosti življenjskega stresa, občutka lastne vrednosti, 

postavljanja in stremenja k življenjskim ciljem in različnih kompetenc 

(učne, komunikacijske, socialne, življenjske spretnosti, ustrezna poklicna 

kariera, aktivno vključevanje v okolje …). 

(2) 'Družinski dejavniki odpornosti' naj se nanašajo na zaupljiv odnos, 

zaznavanje podpore in pomoči osebam s posebnimi potrebami in članom 

družine, družinska sporočila o uporabi drog (navado v zvezi z uporabo 

drog, oblikovanje odnosa do uporabe alkohola), znanje in spretnosti 

reagiranja ob škodljivi uporabi drog. 

(3) 'Skupnostni dejavniki odpornosti' pa naj se nanašajo na podporo in 

zaupanje sorodstvenih vezi, priložnosti in sprejemanje oseb s posebnimi 

potrebami, izobraževalne priložnosti, programe ozaveščanja v obliki 

predavanj in predstavitev programov pomoči. 
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V zaključku še odgovorimo na vprašanje, zakaj ravno raziskava o uporabi drog 

pri osebah s posebnimi potrebami na področju specialne in rehabilitacijske 

pedagogike. Specialna in rehabilitacijska pedagogika »izvaja kontinuum 

programov inkluzivno vzgojno-izobraževalnega in rehabilitacijskega dela za 

osebe s posebnimi potrebami v različnih organizacijskih oblikah, institucionalnih 

in neformalnih okoljih ter v vseh življenjskih obdobjih« (Pedagoška fakulteta, 

2010), zato menimo, da lahko glede na zaključke raziskave informiranje in 

ozaveščanje strokovnih delavcev in staršev o škodljivi uporabi drog pri osebah s 

posebnimi potrebami pomembno pripomore k zmanjševanju dejavnikov 

tveganja, povezanega z uporabo drog v vseh razvojnih obdobjih posameznika.  

Pričujoča raziskava je prva tovrstna raziskava v slovenskem prostoru. Njen 

glavni prispevek je v poglobitvi osnovnega razumevanja dejavnikov uporabe 

drog in značilnosti škodljive uporabe drog pri izbranih skupinah oseb s 

posebnimi potrebami. Prispevek raziskave omogoča apliciranje prve sinteze 

pridobljenih spoznanj o dejavnikih uporabe drog pri osebah s posebnimi 

potrebami v programe pomoči in preventivnega delovanja na področju drog. Na 

podlagi ocene razširjenosti uporabe drog in dejavnikov uporabe drog smo tako 

podali smernice za preventivno delo in izhodišča za nadaljnje raziskovanje 

uporabe drog pri osebah s posebnimi potrebami, ne samo na področju 

specialne in rehabilitacijske pedagogike, tudi širše, na drugih strokovnih 

področjih, ki se ukvarjajo s škodljivo uporabo drog in z osebami s posebnimi 

potrebami. Dognanja glede dejavnikov uporabe drog pri osebah s posebnimi 

potrebami je treba še naprej proučevati, saj prispevajo k razumevanju in 

oblikovanju preventivnih programov in priporočil za delo na področju drog. V 

nadaljnjem raziskovanju bi bilo smiselno raziskavo razširiti še na ostale skupine 

oseb s posebnimi potrebami. Opazovane spremenljivke dejavnikov uporabe 

drog pri osebah s posebnimi potrebami so konstrukt kvantitativnega 

raziskovanja na splošni populaciji, zato jih je treba prilagoditi različnim 

skupinam oseb s posebnimi potrebami. V raziskavi pa se je izkazala nujnost 

sodelovanja različnih strok v raziskovanju uporabe drog pri osebah s posebnimi 

potrebami.  
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Raziskovanje razširjenosti uporabe drog in dejavnikov uporabe drog v Sloveniji 

 
Leto raziskave 
v slovenskem 

prostoru 

Raziskovalni vzorec populacije 
osnovnošolcev 

Raziskovalni vzorec populacije 
srednješolcev 

Raziskovalni vzorec populacije 
študentov Raziskovalni vzorec populacije odraslih 

1830–1834 

   Odrasli ljubljanske regije in okolice  
Epidemiologija 
Značilnosti 
Alkohol 
(Lipič, 1934, 2005) 

1975 

   Reprezentativni vzorec 
2059 polnoletnih prebivalcev Slovenije 
Tobak 
Slovensko javno mnenje 1975 
Mednarodna raziskava 
(Toš idr., 1976) 

1978 

   Reprezentativni vzorec 
2064 polnoletnih prebivalcev Slovenije 
Tobak 
Slovensko javno mnenje 1978 
Mednarodna raziskava 
(Toš idr., 1978) 

1979 

 Reprezentativni vzorec  
300 dijakov, 
100 mladostnikov, uporabnikov drog,  
50 odraslih, odvisnih od alkohola  
Epidemiologija 
Motivi uporabe 
Značilnosti uporabe drog  (Tomori, 1979) 

  

1981 

   Reprezentativni vzorec 
Polnoletni prebivalci Slovenije 
Tobak  
Slovensko javno mnenje 1981 
Mednarodna raziskava 
(Toš idr., 1982) 

1983 
  527 študentov ljubljanske univerze  

(Gosar, Kuzman, Perharič, Petrič in 
Pšenica, 1984)  

 

1988 

   Reprezentativni vzorec 
Polnoletni prebivalci Slovenije 
Tobak 
Slovensko javno mnenje 1988 
Mednarodna raziskava 
 (Toš idr., 1988) 



 

 

1990  Reprezentativni vzorec 
1310 dijakov (Stergar, 1992)  

  

1991 
800 učencev 7. in 8. razreda 
ljubljanskih osnovnih šol 
(Bulič in Vesel, 1992) 

2300 dijakov ljubljanskih srednjih šol 
(Gradišnik in Kovšek, 1991) 

  

1992 

 1029 dijakov ljubljanskih srednjih šol 
(Bulič in Vesel, 1992) 

 Reprezentativni vzorec 
1035 polnoletnih prebivalcev Slovenije 
Stališča do uporabe alkohola in škodljive 
uporabe alkohola 
Slovensko javno mnenje 1992 
Mednarodna raziskava (Toš idr., 1993) 

1994 

   Reprezentativni vzorec 
1037 polnoletni prebivalci Slovenije 
Kava 
Alkohol 
Tobak 
Prepovedane droge 
Slovensko javno mnenje 1994 
Mednarodna raziskava 
(Toš, N. In Mlinar, Z. In skupina: 
Slovensko javno mnenje 1994/1, 
Fakulteta za družbene vede, CJMMK, 
Ljubljana, 1994) 

1995 

 Reprezentativni vzorec 
3306 dijakov 
ESPAD 1995 
Longitudinalna mednarodna raziskava 
Epidemiologija 
(Stergar, 1995) 

  

1531 dijakov ljubljanskih srednjih šol, po 
vprašalniku ESPAD 
(Jerman  idr., 1995) 

1996 

 Reprezentativni vzorec 
4706 dijakov  
Dejavniki tveganja 
(Tomori, Stergar, Pinter, Rus Makovec 
in Stikovič, 1998) 

  

1998  1343 dijakov ljubljanskih srednjih šol 
(Dekleva, 1998) 

  

1999 

 Reprezentativni vzorec 
3306 dijakov 
ESPAD, 1999 
(Stergar idr., 2001) 

 Reprezentativni vzorec 
1001 polnoleten prebivalec Slovenije 
Kajenje  
Alkohol 
Slovensko javno mnenje 1999 
Mednarodna raziskava (Toš idr., 2004) 



 

 

  ESPAD Gorenjska 1999 
(Hafner in Stergar, 2000) 

  

2000 Pogostost pitja alkohola in pivske 
navade v osnovni šoli (Kolšek, 2000) 

   

2001 

   Reprezentativni vzorec 
9034 oseb, starih 25–64 let  
Kajenje 
Alkohol 
Prva CINDI raziskava 'Z zdravjem 
povezan vedenjski slog' 
 (Zaletel-Kragelj, Fran, Maučec Zakotnik 
idr., 2004) 
Reprezentativen vzorec 
1008 polnoletnih prebivalcev Slovenije 
Kajenje  
Alkohol 
Slovensko javno mnenje 2001 
 (Toš idr., 2004) 

2002 

Reprezentativni vzorec 
3956 mladostnikov 
11 let, 13 let in 15 let 
Tobak 
Alkohol 
Marihuana 
HBSC 2002  
(Stergar, Scagnetti in Pucelj, 2006) 

1368 dijakov iz gorenjske regije 
Po metodologiji ESPAD 
(Hovnik-Keršmanc, Hafnerin Stergar, 
2005) 

  

2003 

 Reprezentativni vzorec 
3306 dijakov 
ESPAD, 2003 (Stergar idr., 2005) 

  

Varovalni dejavniki  
Dijaki ljubljanskih srednjih šol (Sande, 2003) 

Dijaki ljubljanskih srednjih šol 
Tri leta kasneje (Dekleva idr, 2003) 
Dijaki ljubljanskih srednji šol (Jerman, 2004) 

Dijaki ptujskih srednjih šol (Gerl, 2004) 

2004 

 Razširjenost alkohola in drugih drog med 
dijaki gorenjskih srednjih šol 
Po ESPAD metodologiji 
(Hafner in Hovnik-Keršnavc, 2004) 

 Reprezentativni vzorec 
8528 odraslih oseb,  
Starih 25–64 let  
Kajenje, Alkohol 
Druga CINDI raziskava 'Z zdravjem 
povezan vedenjski slog' 
(Djomba, Zaletel-Kragelj, Maučec 
Zakotnik, Fran idr., 2010) 



 

 

2006 

Reprezentativni vzorec 
5119 mladostnikov 
11, 13 in 15 let oz. 
6. in 8. razred osnovne šole  
1. letnik srednje šole 
Tobak 
Alkohol 
Marihuana 
HBSC 2006 (Jeriček, Lavtar in Pokrajac, 2007) 

  
EUROBAROMETER 2006 

2007 

Reprezentativni vzorec 
1353 mladostnikov 
710 učencev 8. razreda osnovne šole 
634 dijakov 3. letnika srednje šole  
Projekt 'Zloraba alkohola med 
Slovensko mladino' 
(Zalta idr., 2008) 

Reprezentativni vzorec 
3306 dijakov 
ESPAD 2007 
(Stergar idr., 2010) 

MOND 2007 
 
Uporaba alkohola med udeleženci 
maturantskih izletov 
 
(Sande, 2008) 
 

Reprezentativni vzorec 
3400 oseb, starih 15 let in več 
Kajenje 
Alkohol 
Prepovedane droge 
EHIS 2007 
Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu 
(Statistični urad republike Slovenije in 
Inštitut za varovanje zdravja republike 
Slovenije, 2009) 

Dijaki ljubljanskih srednjih šol 
(Jerman, 2008) 

2008 

   
 
 
 

Reprezentativni vzorec 
6072 oseb,  
Starih 25–64 let  
Kajenje 
Alkohol  
Tretja CINDI 2008 raziskava 'Z zdravjem 
povezan vedenjski slog' 
(Hlastan-Ribič, Djomba, Zaletel-Kragelj, 
Maučec Zakotnik, Fran idr., 2010) 

 

   1251 oseb, starih 18 in več  
Prepovedane droge 
Javnomnenjska raziskava o uporabi 
prepovedanih drog v splošni populaciji 
polnoletnih prebivalcev Slovenije 
(Stergar, 2010) 

2009    EUROBAROMETER 2009 

2010 

Reprezentativni vzorec 
5436 mladostnikov 
11, 13 in 15 let oz. 
6. in 8. razred osnovne šole  
1. letnik srednje šole 
HBSC 2010 
Tobak 
Alkohol 
Marihuana 
(Jeriček Klanšček idr, 2011) 

Ciljna skupina  
Raziskavo o uporabi kokaina in drugih 
drog v nočnem življenju 
V Sloveniji 
(Sande, 2013) 

 



 

 

2011 

 Reprezentativni vzorec 
3306 dijakov 
ESPAD, 2011 
(Hibell idr, 2012) 

 Reprezentativni vzorec 
7200 odraslih oseb, starih 15-64 let  
Tobak 
Alkohol 
Prepovedane droge 
Po EMCDDA metodologiji raziskava 
'Anketa o uporabi tobaka, alkohola in 
drugih drog med prebivalci, starimi 15 in 
64 let' 
(Lavtar idr., 2014) 

2012 

   Reprezentativni vzorec 
8000 odraslih oseb, starih 15–64 let 
Tobak 
Alkohol 
Prepovedane droge 
Po EMCDDA metodologiji raziskava 
'Anketa o uporabi tobaka, alkohola in 
drugih drog med prebivalci, starimi 15 in 
64 let' 
(Lavtar idr., 2014) 
Reprezentativni vzorec 
16000 odraslih oseb, starih 25–64 let 
Tobak 
Alkohol 
Četrta raziskava CINDI 2012  'Z zdravjem 
povezan življenjski slog' 
(Tomšič idr., 2014) 

2013     

2014 

Reprezentativni vzorec 
4997 mladostnikov 
11, 13 in 15 let oz. 
6. in 8. razred osnovne šole  
1. letnik srednje šole 
HBSC 2014 
Tobak 
Alkohol 
Marihuana 
(Jeriček Klanšček idr., 2015) 

  

2015 

 Reprezentativni vzorec 
Mladostniki 
ESPAD, 2015 
(še poteka) 

  

Tabela 1: Pregled raziskovanja uporabe drog v slovenskem prostoru glede na leto raziskave. 



 

 

Priloga 2: Vprašalnik Dejavniki rabe in odvisnosti od drog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VPRAŠALNIK 
Dejavniki uporabe in odvisnosti od drog  

 
 
Spoštovani! 
 
Pred vami je vprašalnik, s katerim želimo ugotoviti značilnosti uporabe in 
odvisnosti od dovoljenih in prepovedanih drog pri skupinah oseb s 
posebnimi potrebami. Dosedanje raziskave so bile skoraj izključno narejene 
na splošni populaciji. Na področju oseb s posebnimi potrebami se o teh 
zadevah veliko govori, vendar točnih informacij nimamo, zato se moramo 
še mnogo naučiti o vaših dejanskih izkušnjah in stališčih vaše generacije. 
Na podlagi vaših odgovorov in izsledkov raziskav želimo pripraviti ciljne 
preventivne programe pred škodljivo uporabo dovoljenih in prepovedanih 
drog.  
 
Z iskreno željo, da bi dobili resničen vpogled v stanje raziskovane problematike, 
vas prosimo za sodelovanje. Na vprašanje odgovarjate kar se da skrbno in 
iskreno, saj so vaši odgovori za nas izjemno dragoceni. V vprašalniku ni 
pravilnih in napačnih odgovorov. Če med ponujenimi možnostmi odgovora 
ne najdete tistega, ki velja za vas, označite tistega, ki je vašemu odgovoru 
najbližji. Vprašalnik je namenjen različnim skupinam oseb različnih starosti, zato 
vam bodo nekatera vprašanja za vas morda nepomembna. To vprašanje 
preprosto preskočite. Če na katero od vprašanj ne želite odgovoriti, to ni 
potrebno. 
 
Za lažje izpolnjevanje smo vprašalnik vsebinsko razdelili na več sklopov. Ob 
vsakem sklopu vprašanj so podana navodila za izpolnjevanje. Prosimo vas, da 
jih pred izpolnjevanjem skrbno preberete in upoštevate. 
 
Anketiranje je prostovoljno in anonimno, zato nikjer ne zapisujte imen in 
priimkov ali kakšnega koli drugega podatka, s katerim bi vas razkrili.  
 
Za izpolnjevanje vprašalnika boste porabili predvidoma 30 minut, zato vas 
prosimo, da si vzamete čas za razmislek in odgovorite nanj v mirnem prostoru.  
 
Prosimo vas, da izpolnjeni vprašalnik vložite v priloženo kuverto in ga 
odpošljete na že zapisani naslov. 
 
 
Veselimo se sodelovanja z vami, vnaprej se vam najlepše zahvaljujemo za 
vložen trud in vas lepo pozdravljamo! 

 
Mojca Kralj 
 

 
 

VAŠA ANONIMNOST, VAROVANJE ZASEBNOSTI IN TAJNOST VAŠIH ODGOVOROV JE 
ZAGOTOVLJENA.  

 



 

 

I. SPLOŠNI PODATKI 
 
Naslednja vprašanja se nanašajo na splošne informacije o vas.  
Obkrožite črko pred odgovorom, ki velja za vas ali zapišite odgovor na črto. 
 

 
1.  Spol:  
 

 
2.  Starost: 

       a) Moški                                                   
b) Ženski                                                 

 
          Star/-a sem ………… let. 

 
3. Katera za vas od spodaj naštetih trditev 

velja za vas?  
 

 
4.  Stopnja izobrazbe: 

 
    Imam/sem: 
 

a) Motnjo v strjevanju krvi                     
b) Živčno-mišično obolenje                    
c) Slep ali slaboviden                            
d) Gluh ali naglušen                              
e) Poškodbo hrbtenice                          
f) Drugo:………………………………….. 

 
a) Nedokončana osnovna šola              
b) Osnovna šola                                     

Nedokončana srednja šola                
c) Srednja šola                                      
d) Poklicna šola                                     
e) Višja šola                                            
f) Visoka ali univerzitetna 

izobrazba      
g) Podiplomska izobrazba                       

  
 
5. Status in zakonski stan, družina, sestava         

gospodinjstva: 
 

  
6.  Delovna aktivnost in zaposlitev: 
 

 
a) Samski, živim s starši 
b) Samski, živim sam, brez otrok 
c) Samski, živim v bivalni skupnosti 
d) Partner, izvenzakonska skupnost, brez 

otrok 
e) Partner, izvenzakonska skupnost, z 

otroki 
f) Poročen, brez otrok 
g) Poročen, z otroki 
h) Ločen, razvezan, brez otok 
i) Ločen, razvezan, z otroki 
j) Ovdovel 

  
a) Redno zaposlen 
b) Brezposeln 
c) Občasno, priložnostno delo 
d) Samozaposlen, podjetnik, 

samostojni obrtnik 
e) Obiskujem srednjo šolo 
f) Obiskujem visoko ali 

univerzitetno šolo 
g) Upokojenec (vrsta: invalidski, po 

starših, delovni, starostni …) 
h) Drugo (zakon o družbenem 

varstvu …) 
   

 
7.  Katera od spodaj naštetih trditev velja za 

vas? 
 

 
8. Ali ste imeli v času šolanja katero 

od navedenih težav spodaj? 

 
     V   času šolanja sem bil: 
 

a) Nadpovprečno uspešen učenec 
b) V povprečju uspešen učenec 
c) Manj uspešen učenec 
 

 
a) Ne, nisem imel 
b) Da, na splošno sem imel učne 

težave ves čas šolanja  
c) Da, imel sem učne težave na 

posameznih področjih učenja 
(težave pri računanju, branju, 
pisanju in pravopisu) 

d) Da, imel sem čustvene težave 
(strah pred neuspehom, 
potrtost, občutke nemoči) 

e) Da, imel sem vedenjske težave  



 

 

V naslednjem sklopu vprašalnika so vprašanja, ki so povezana s cigaretami, 
alkoholom in različnimi drugimi drogami.  
 
 
II. KAJENJE CIGARET  
 
Obkrožite črko pred odgovorom, ki velja za vas. 
 
 
9. Kolikokrat v življenju ste kadili cigarete? 
 
 

a) 0 
b) 1–2 
c) 3–4 
d) 5–9 
e) 10–19 
f) 20–39 
g) 40-krat ali večkrat 

 
 
 
10. Koliko let kadite? 
 
 

a) 0 let 
b) 1–2 leti 
c) 3–4 let 
d) 5–6 let 
e) 7–8 let 
f) 9–10 let 
g) Več kot 10 let 
h) Kadim občasno 
 

 
 
11. Kako pogosto ste kadili cigarete v preteklih 30 dneh? 
 
 

a) Sploh nisem kadil 
b) Manj kot 1 cigareto na teden 
c) Manj kot 1 cigareto na dan 
d) 1–5 cigaret na dan 
e) 6–10 cigaret na dan 
f) 11–20 cigaret na dan 
g) Več kot 20 cigaret na dan 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

III. PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ  
 
Naslednja vprašanja se nanašajo na alkoholne pijače (pivo, vino in žgane 
pijače). 
 
V vsaki vrstici izberite in označite eno od možnosti, ki velja za vas (označite z X 
ali ).  
 
 
12.  Kolikokrat ste pili alkoholne pijače? 
 

 
0 

nikoli 

 
1–2 
krat 

 
3–5 
krat 

 
6–9 
krat 

 
10–19 
krat 

 
20–39 
krat 

 
40 

krat 
ali več 

a) Do zdaj v življenju sem pil alkoholne pijače        
b) V zadnjih 12 mesecih sem pil alkoholne pijače        
c) V zadnjih 30 dneh sem pil alkoholne pijače        

 
Obkrožite črko pred odgovorom, ki velja za vas. 
 
 
13.  Pomislite na zadnjih 30 dni. Kolikokrat (če sploh kdaj) ste spili 5 ali več enot 

alkoholne pijače zaporedoma?   'Ena enota alkoholne pijače' je kozarec 1 decilitra 
vina, steklenica 2,5 decilitra piva, šilce (štamperle) 0,3 decilitra žgane pijače. 

 
 

a) Nobenkrat                                    
b) 1 krat                                           
c) 2 krat  
d) 3–5 krat 
e) 6–9 krat 
f)  10 ali večkrat                         

 
V vsaki vrstici označite eno od možnosti, ki velja za vas. 
 
 
14.  Kolikokrat (če sploh kdaj) ste bili 

opiti zaradi alkoholnih pijač? 
 

 
 
0 

nikoli 

 
 

1–2 
krat 

 
 

3–5 
krat 

 
 

6–9 
krat 

 
 

10–19 
krat 

 
 

20–39 
krat 

 
 

40 krat  
ali več 

a) Do zdaj v življenju sem bil opit        
b) V zadnjih 12 mesecih sem bil opit        
c) V zadnjih 30 dneh sem bil opit        

 
 
 
15.  Ali ste že kdaj imeli katero od naštetih 

težav zaradi pitja alkohola? 

 
 

Nikoli 
 

 
 

Enkrat  
 

 
 

Dvakrat  

 
 

Trikrat  
ali več 

a) Prepir ali prerekanje     
b) Prerivanje ali pretep     
c) Nezgoda ali poškodba     
d) Izguba denarja ali kakšne druge vredne stvari     
e) Poškodba predmetov ali obleke     
f) Težave v odnosih s starši ali z 
ženo/možem/partnerjem 

    

g) Težave v odnosih s prijatelji     
h) Težave v odnosih z učitelji ali delodajalcem     
i) Zmanjšana storilnost v šoli ali na delu     



 

 

j) Nezaželena spolna izkušnja      
k) Nezaščiten spolni odnos     
l) Vozil sem motorno kolo/avto pod vplivom alkohola     
m) Oropali oziroma okradli so me     
n) Težave s policijo     

 
16. V vsaki vrstici označite eno od možnosti, ki velja za vas (kvadrat pod 
izbranim odgovorom prekrižajte z X). Odgovorite na vsako vprašanje. Prosimo 
vas, da ste pri podajanju odgovorov čimbolj ISKRENI. 
 
 
a) Kako pogosto pijete pijače, ki vsebujejo 
alkohol?   
 

 
Nikoli 

 
1-krat 

mesečno 
ali manj 

 
2–4-krat 
mesečno 

 
2–3-krat 
tedensko 

 
4-krat  

tedensko 
ali več 

     
 
 
b) Koliko enot pijač, ki vsebujejo alkohol, 

popijete  na tipični dan, ko pijete? 'Ena enota 
alkoholne pijače' je kozarec 1 decilitra vina, 
steklenica 2,5 decilitra piva, šilce (štamperle) 
0,3 decilitra žgane pijače. 

 
 
 

0 ali 1 

 
 
 

 2  

 
 
 

3 ali 4 

 
 
 

5 ali 6 

 
 
 

7 ali več 

     

 
 
c) Kako pogosto se je zgodilo, da popijete 5 ali 6 

enot ob eni priložnosti? 

 
 

Nikoli 
 

 
Manj kot 
mesečno 

 

 
 

Mesečno 
 

 
 

Tedensko 
 

 
Dnevno 
ali skoraj 
vsak dan 

     
 
d) Kako pogosto se vam je v preteklem letu 

zgodilo, da potem, ko ste enkrat začeli piti, 
niste mogli prenehati s pitjem? 

 
 

Nikoli 

 
Manj kot 
mesečno 

 
 

Mesečno 
 

 
 

Tedensko 
 

 
Dnevno 

ali 
skoraj 

vsak dan 

     
 
e) Kako pogosto se vam je v preteklem letu 

zgodilo, da zaradi pitja niste mogli opraviti 
tistega, kar se je od vas pričakovalo? 

 
 

Nikoli 
 

 
 

Manj kot 
mesečno 

 
 

Mesečno 
 

 
 

Tedensko 
 

 
Dnevno 
ali skoraj 
vsak dan 

     
 
f)  Kako pogosto se vam je v preteklem letu 

zgodilo, da ste potrebovali alkoholno pijačo 
že zjutraj, da bi si z njo opomogli po 
prekomernem pitju prejšnjega dne? 

 
 
 

Nikoli 

 
 

Manj kot 
mesečno 

 
 
 

Mesečno 

 
 
 

Tedensko 

 
Dnevno 
ali skoraj 
vsak dan 

     
 
g) Kako pogosto se vam je v preteklem letu 

zgodilo, da vas je po pitju pekla vest ali pa ste 
zaradi pitja imeli občutke krivde? 

 
 

Nikoli 
 

 
Manj kot 
mesečno 

 

 
 

Mesečno 
 

 
 

Tedensko 
 

 
Dnevno 
ali skoraj 
vsak dan 

     
 
h) Kako pogosto se v preteklem letu niste mogli 

spomniti, kaj se je zgodilo prejšnji večer, ker  

 
 

Nikoli 

 
Manj kot 
mesečno 

 
 

Mesečno 

 
 

Tedensko 

 
Dnevno 
ali skoraj 
vsak dan 

ste takrat preveč pili? 
 

     

 
 
i)  Ali je bil zaradi vašega pitja kdo poškodovan 

(vi sami ali kdo drug)? 
 

 
Ne 

 
Da, bilo je v minulem 

letu 

 
Da, bilo je  v minulem 

mesecu 

   



 

 

 
j)  Ali je kak vaš sorodnik prijatelj, zdravnik ali 

drug zdravstveni delavec že pokazal 
zaskrbljenost zaradi vašega pitja ali vam 
morda predlagal, da bi pili manj? 

 
 

Ne 
 

 
 

Da, bilo je v minulem 
letu 

 
 

Da, bilo je v minulem 
mesecu 

   

 
V vsaki vrstici označite eno od možnosti, ki velja za vas. 
 
 
17.  Alkoholne pijače pijem, ker … 
 

 
Ne drži 

 
Redko 

drži 

 
Včasih 

drži 

 
Večinoma 

drži 

 
Vedno 

drži 

a) tudi moji prijatelji pijejo      
b) je težko zavrniti ponujeno alkoholno pijačo      
c) tudi ostali ljudje pijejo alkohol      
d) povečuje moje kreativne zmožnosti      
e) je to običajna navada ob posebnih 
priložnostih 

     

f) si želim biti sprejet v družbi      
g) mi je všeč okus po alkoholu      
h) se potem dobro počutim      
i) sem žejen      
j) se prileže ob obroku hrane      
k) mi pomaga, da se sprostim      
l) potem lažje prenesem kritiko      
m) mi pomaga, da lažje zaspim      
n) pozabim na težave      
o) mi pomaga, da popusti napetost in nemir      
p) mi daje energijo in moč      
r) je to moja navada      
s) mi pomaga, da se z več poguma soočam s 
težavami 

     

t) mi pomaga pri nadzoru nad situacijo in 
drugimi 

     

u) se ob dolgčasu bolje razvedrim      
v) tako pozabim na svoje telesne težave in 
posebnosti 

     

 
IV. UPORABA NEDOVOLJENIH DROG 
 
V vsaki vrstici označite eno od možnosti, ki velja za vas (označite z X ali  ). 
    
  
 
18.  Kolikokrat ste do sedaj uživali oz. 

uporabili katero od naštetih drog? 
 

 
0/ 

nikoli 

 
1–2-  
krat 

 
3–5- 
krat 

 
6–9- 
krat 

 
10–19- 

krat 

 
20–39 
krat 

 
40-krat  

ali 
večkrat 

a) pomirjevala ali sedative, ki jih ni predpisal 
zdravnik (Helex, Apaurin …) 

       

b) amfetamine        
c) ekstazi        
d) gobice        
e) LSD        
f) kokain        
g) relevin        
h) heroin        



 

 

i) hlape (lepilo, aerosole, smejalni plin ...)        
j) travo ali hašiš        
k) zdravila proti bolečini, ki jih ni predpisal 

zdravnik (Travmal, Tadol …) 
       

l) pomirjevala ali sedative, katera vplivajo na 
duševnost, ker vam je tako predpisal 
zdravnik 

       

 
Obkrožite črko pred odgovorom, ki velja za vas. 
 
 
19. Na kakšen način jemljete droge (če jih sploh jemljete)? 
 
 

a) ne jemljem drog 
b) vedno uživam le eno vrsto droge 
c) večkrat mešam različne prepovedane droge med seboj 
d) večkrat mešam prepovedane droge z alkoholom 

 
 
 
20. Koliko ste bili stari, ko ste prvič uporabili … (v okvirček zapišite starost). 
 
 

a) tobak   
  
b) alkohol    

 
c) prepovedane droge  

  
d) zdravila (poživila, pomirjevala)     

 
 
Obkrožite črko pred odgovorom, ki velja za vas. 
 
 
21. Če bi želeli uporabiti alkohol in prepovedane droge, ali bi pri tem potrebovali 

pomoč druge osebe glede na vaše posebne potrebe? 
 
 
     ALKOHOL:                                                                          

a) ne                                                                                  
b) da, potreboval bi pomoč pri nabavi ali dostopu                                
c) da, potreboval bi pomoč pri zaužitju 
 
PREPOVEDANE DROGE: 
a) ne 
b) da, potreboval bi pomoč pri nabavi ali dostopu  
c) da, potreboval ni pomoč pri zaužitju 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

V vsaki vrstici izberite in označite eno od možnosti, ki velja za vas (označite z X ali ). 
 
 
22. Droge uporabljam, ker … 
 

 
Ne 
drži 

 
Redko 

drži 

 
Včasih 

drži 

 
Večinoma 

drži 

 
Vedno 

drži 

a) tako izboljšam svoje slabo razpoloženje ali 
tesnobnost 

     

b) mi pomaga, da preneham misliti na svoje težave      
c) se lažje sprostim      
d) mi pomaga občutiti vznemirjenost in evforijo      
e) dosežem občutek omamljenosti      
f) mi pomaga, da sem buden      
g) mi pomaga, da lažje zaspim      
h) mi pomaga, da lažje prenašam bolečino      
i) pozabim na svoje telesne težave in posebnosti      
j) mi pomaga, da uživam v družbi svojih prijateljev      
k) mi pomaga, da v družbi lažje spregovorim ali se 

drugače izpostavim 
     

l) tako lažje sprostim svoje 'zavore'      
m) tako lažje zdržim vso noč v družbi prijateljev      
n) mi pomaga, da se lažje osredotočim na delo v 

službi/učenju 
     

o) lahko izboljšam določene aktivnosti, kot šport, 
igranje iger in poslušanje glasbe 

     

p) lažje vztrajam pri stvareh in aktivnostih, ki so 
dolgočasne 

     

r)  zaradi svojih posebnih potreb (zdravstvenih težav) 
ne ocenjujem, da bi mi droge škodovale ter 
kakorkoli poslabšale moje zdravstveno stanje 

     

s)  mi pomaga, ko razmišljam o svojih manjših 
možnosti zaradi posebnih potreb 

     

 
 

V. ODNOS IN STALIŠČA DO DOVOLJENIH IN PREPOVEDANIH 
DROG 
 
V vsaki vrstici izberite in označite eno od možnosti, ki velja za vas. 
 
 
23.  Nekateri ljudje obsojajo, spet drugi pa ne obsojajo 

ljudi, ki počnejo določene stvari. Ali obsojate 
ljudi, ki počnejo naštete stvari?  

 

 
 

Ne 
obsojam 

 
 

Le malo 
obsojam 

 
 

Obsojam 

 
 

Močno 
obsojam 

a) Občasno kadijo cigarete     
b) Dnevno pokadijo 10 ali več cigaret     
c) Enkrat ali dvakrat poskusijo alkoholno pijačo (vino, pivo, 

žganje) 
    

d) Popijejo eno ali dve alkoholni pijači večkrat na teden     
e) Napijejo se ga enkrat na teden     
f) Poskusijo marihuano ali hašiš (kanabis, travo) enkrat ali 

dvakrat 
    

g) Priložnostno kadijo marihuano ali hašiš     
h) Redno kadijo marihuano ali hašiš     
i) Poskusijo LSD ali kakšen drug halucinogen enkrat ali   

dvakrat 
    



 

 

j) Poskusijo heroin (hors) enkrat ali dvakrat     
k) Vzamejo pomirjevala ali sedative, ki jih ni predpisal 

zdravnik enkrat ali dvakrat 
    

l) Poskusijo amfetamine (poživila, spid)     
m) Poskusijo kokain enkrat ali dvakrat     
n) Poskusijo ekstazi enkrat ali dvakrat     
o) Jemljejo ekstazi vsak konec tedna     
p) Poskusijo vdihavati snovi (npr. lepilo) enkrat ali dvakrat     

 
V vsaki vrstici označite eno od možnosti, ki velja za vas (označite z X ali  ).  
 
 
24.  Kaj menite, kakšno škodo (telesno ali drugačno) si 

lahko povzročijo ljudje, če … 
 

 
 

Ne 
tvegajo 

 
 

Rahlo 
tvegajo 

 
 

Zmerno 
tvegajo 

 
 

Veliko 
tvegajo 

a) priložnostno kadijo cigarete?     
b) pokadijo dnevno en ali dva zavojčka cigaret?     
c) spijejo skoraj vsak dan eno ali dve alkoholni pijači?     
d) spijejo 5 ali več alkoholnih pijač vsak konec tedna?     
e) spijejo skoraj vsak dan 4 ali 5 alkoholnih pijač?     
f) poskusijo marihuano ali hašiš (kanabis, travo) enkrat ali 

dvakrat? 
    

g) priložnostno kadijo marihuano ali hašiš?     
h) redno kadijo marihuano ali hašiš?     
i) poskusijo LSD enkrat ali dvakrat?     
j) jemljejo redno LSD?     
k) poskusijo amfetamine (poživila, spid) enkrat ali dvakrat?     
l) redno jemljejo amfetamine (poživila, spid)?     
m) poskusijo kokain ali heroin?     
n) redno jemljejo kokain ali heroin?     
o) poskusijo ekstazi enkrat ali dvakrat?     
p) redno jemljejo ekstazi?     
r) poskusijo vdihavati snovi (npr. lepilo) enkrat ali dvakrat?     
s) redno vdihavajo hlape lepila?     

  
 
25.  Kaj menite, kako težko bi si 

priskrbeli naštete droge, če bi 
si jih zaželeli? 

 

 
 

Ne-
mogoče 

 
 

Zelo 
težko 

 
 

Precej 
težko 

 
 

Precej 
lahko 

 
 

Zelo 
lahko 

 
 

Ne 
vem 

a) Pivo       
b) Vino       
c) Žgane pijače       
d) Marihuano ali hašiš (kanabis, travo)       
e) Amfetamine (poživila, spid)       
f) Pomirjevala ali sedative       
g) Kokain       
h) Ekstazi       
i) Heroin       
j) Gobice       
k) Snov za vdihavanje hlapov (npr. lepilo)       

 
 



 

 

 
26. Koliko vaših prijateljev/prijateljic po vaši 
oceni … 
 

 
Nobeden 

 

 
Malo 

 

 
Nekaj 

 
Večina 

 
Vsi 

a) kadi cigarete?      
b) pije alkoholne pijače (pivo, vino, žgane pijače)?      
c) se napije vsaj enkrat na teden?      
d) kadi marihuano (travo) ali hašiš?      
e) jemlje gobice?      
f) jemlje LSD?      
g) jemlje amfetamine (poživila, spid)?      
h) jemlje pomirjevala ali sedativ, ki jih ni predpisal 

zdravnik? 
     

i) jemlje kokain?      
j) jemlje ekstazi?      
k) jemlje heroin?      
l) vdihava hlape (na primer lepila)?      

 
VI. VAROVALNI DEJAVNIKI IN DEJAVNIKI TVEGANJA 
 
A) V vsaki vrstici izberite in označite eno od možnosti, ki velja za vas (označite 
z X ali  ). 
 
 
27. Koliko naslednje trditve veljajo za 
vas? 
 

 
Nikoli  
ne drži 

 
Včasih 

drži 

 
Niti ne 

drži, niti 
drži 

 
Pogosto 

drži 

 
Vedno 

drži 

a) Vedno moram takoj vse dobiti      
b) Pomembno je, da pomisliš, preden nekaj 

storiš 
     

c) Ko nekaj hočem, moram to dobiti takoj      
d) Raje menjavam aktivnosti, kot da bi se držal 

samo ene 
     

e) Stvari naredim brez premisleka o tem, kaj se 
bo zgodilo kasneje 

     

 
 
 
28. Kako naslednje trditve veljajo za vas? 
 

 
Nikoli  
ne drži 

 
Včasih  

drži 

 
Niti ne 

drži, niti 
drži 

 
Pogosto  

drži 

 
Vedno 

drži 

a) Rad preizkušam, do kje jo še lahko odnesem 
brez posledic 

     

b) Pravil, ki mi niso všeč, ne upoštevam      
c) Naredim obratno od tega, kar mi ljudje rečejo, 

samo da jih razjezim 
     

d) V redu je, če pretepeš nekoga, ki je prvi začel      
e) Pomembno je, da si iskren do svojih 

staršev/družine, tudi če se zato razjezijo in 
vas kaznujejo ali zgodijo posledice 

     

f) Mislim, da je v redu, če vzameš tujo lastnino, 
če te le ne dobijo 

     

g) Mislim, da je včasih v redu, če v šoli/službi 
goljufaš 

     

 
 



 

 

 
29. Moja splošna občutenja 
 

 
Ne 
drži 

 
Delno 
drži 

 
Niti ne drži, 

niti drži 

 
Pogosto  

drži 

 
Povsem 

drži 

a) V družbi nisem nikdar povsem sproščen      
b) Le redko zardim      
c) Na splošno sem prepričan o svojih sposobnostih      
d) V družbi vrstnikov se počutim enakovrednega      
e) Rad/a bi spremenil mnoge stvari na sebi, če bi jih 

mogel 
     

f) Mislim, da nisem pretirano občutljiv na 
neodobravanje drugih 

     

g) Mnogo ljudi me ne mara      
h) Če me kdo pohvali, ne poskušam zanikati njegovih 

trditev 
     

i) Neprijetno mi je, kadar spoznavam nove ljudi      
j) Svoja čustva običajno skrivam, vendar mi to vedno 

ne uspe 
     

k) Večinoma sem zadovoljen      
l) Kadar mi nekaj posebno uspe, pripišem zasluge za 

to sebi in ne le sreči 
     

m) Zaupam v svoje seksualne sposobnosti      
n) Sem saj toliko privlačen kot večina ljudi      
o) Pogosto me skrbi, če imajo drugi ljudje zares radi 

mojo družbo 
     

p) Skrbi me, ali me pri delu drugi ocenjujejo kot 
uspešnega/o ali neuspešnega 

     

r) Zlahka postanem depresiven      
s) Včasih me je sram lastnega telesnega videza      
t) Zdi se mi, da svoje delo kar v redu opravljam      

 
B) V vsaki vrstici izberite in označite eno od možnosti, ki velja za vas.  
 
Tisti, ki ne živite več pri svojih starših , preskočite vprašanja in nadaljujte z  32. 
vprašanjem. 
 
 
30. Življenje v vaši družini 
 

 
Sploh ne 

drži 

 
Včasih 

drži 

 
Včasih 

drži, 
včasih ne 

drži 

 
Pogosto  

drži 

 
Vedno 

drži 

a) V moji družini se pogosto žalimo ali kričimo eden 
na drugega 

     

b) Moji starši vedo, s kom sem in kje sem (ko me ni 
doma) 

     

c) V moji družini se vedno znova prepiramo okrog 
istih stvari 

     

d) Moji starši želijo, da jih sporočim, če bom prišel 
prepozno domov 

     

e) Starši me odkrijejo, če pijem alkohol      
f) V moji družini so jasna pravila o uporabi drog in 

alkohola 
     

g) Moji starši opazijo, kdaj delam dobro in mi to tudi 
pokažejo 

     

h) Starši mi pogosto povedo, da so ponosni name 
zaradi nečesa, kar sem naredil 

     

i) O svojih razmišljanjih in čustvih se pogovarjam z 
očetom 

     



 

 

j) Všeč mi je preživljati čas z mojo mamo      
k) Všeč mi je preživljati čas z mojim očetom      
l) Če bi bil v težavah, bi lahko vprašal mamo ali 

očeta za pomoč 
     

m) Z mojim očetom sva si blizu      
n) S starši lahko počnem zabavne stvari      
o) Moja mati ima težave z alkoholom ali drogami      
p) V moji družini se prepiramo      
r) Moji starši vedo, če se domov ne vrnem 

pravočasno 
     

s) Pravila v moji družini so jasna      
t) Sodelujem pri večini družinskih odločitev      

 
V vsaki vrstici izberite eno od možnosti, ki velja za vas.  
 
 
31. Kako narobe bi se tvojim staršem zdelo, 
če bi storil naslednje stvari 
 

 
Sploh 

nič 
narobe 

 
Niti ne bi 

bilo 
narobe 

niti prav 

 
Malo 

narobe 

 
Narobe 

 
Zelo 

narobe 

a) Redno (vsaj enkrat ali dvakrat na mesec) pil pivo, 
vino ali žgane pijače 

     

b) Kadil cigarete      
c) Kadil marihuano      
d) Ukradel nekaj v vrednosti 20 EUR      
e) Pisal grafite na stenah tujih stavb      
f) Stepel bi se z nekom      

 
Obkrožite črko pred odgovorom, ki velja za vas. 
 
 
32. Ali je kdo v tvoji družini že imel probleme z drogami ali alkoholom?   
 
 

a) Nihče 
b) Oče   
c) Mati                                                                                         
d) Dedek, babica                                                   
e) Stric, teta                   
f) Otroci (brat, sestra) 

 
 
C) V vsaki vrstici označite eno od možnosti, ki velja za vas (označite z X ali  ). 
 
 
33.  Ali se v tvoji soseski dogajajo naslednje 

stvari? 
 

 
 

Nikoli 

 
 

Včasih 
 

 
 

Pogosto 

 
Zelo 

pogosto 

 
 

Ne vem 

a) Preprodaja prepovedanih drog      
b) Pretepi      
c) Pisanje grafitov po zidovih      
d) Kraje in vlomi      

 
 
34. Vi in vaša soseska 

 
Sploh ne 

drži 

 
Včasih  

drži 

 
Niti ne 

drži, niti 

 
Pogosto 

drži 

 
Vedno  

drži 



 

 

 drži 

a) V svoji soseski se počutim varno      
b) Imam veliko možnosti za sodelovanje v 

različnih aktivnostih v soseščini 
     

c) Všeč mi je soseska in okolje, v kateri živim      
d) Če bi se preselil, bi pogrešal sosesko, v kateri 

živim 
     

e) V soseščini so ljudje, ki me spodbujajo      
f) V moji soseščini so ljudje, na katere se lahko 

zanesem, ko potrebujem pomoč 
     

g) V moji soseščini so ljudje, s katerimi lahko 
govorim o pomembnih stvareh 

     

h) Moj sosed opazi, če naredim dobro delo      
i) Moja soseščina obsoja droge      
j) Moja soseščina obsoja alkohol      
k) Moja soseščina obsoja kajenje cigaret      
l) V moji soseski je prisotno veliko kraj in vlomov      
m) V moji soseski je prisotno veliko grafitov po 

zidovih 
     

n) V moji soseski se veliko pretepajo      
o) V moji soseski pogosto preprodajajo drogo      

 
Naslednja vprašanja se bodo nanašala na vaše počutje in delovanje v šoli 
(srednja šola, fakulteta), službi ali doma. Če obiskujete šolo, rešujte sklop 
vprašanj šola. Ostali rešujte za sklop vprašanj služba oziroma doma. 
 
I. ŠOLA 
 
Obkrožite črko pred odgovorom, ki velja za vas. 
 
 
35. Kako se nasploh počutite v šoli? 
 
 

a) Zelo slabo, šole ne maram in se v njej zelo slabo počutim  
b) Bolj slabo, v šolo mi je večkrat težko hoditi in v njej se ne počutim prav dobro 
c) Še kar dobro, ni mi zelo težko hoditi v šolo 
d) Zelo dobro, rad-a grem v šolo in se tu dobro počutim 
 

 
 
36.  Nekaterim ljudem je šola zelo pomembna in se zelo trudijo za svoj uspeh, drugim 

pa je šola manj pomembna. Kako je z vami? 
 
 

a) Šola mi ni čisto nič pomembna in se za uspeh v njej trudim samo toliko, kot je nujno potrebno 
b) Šola mi je malo pomembna in se bolj malo trudim za uspeh v njej  
c) Šola mi je še kar pomembna in se kar trudim za svoj uspeh 
d) Šola mi je zelo pomembna in se zelo trudim za svoj uspeh/šolski uspeh 

 
 
 
 
 



 

 

 
37. Kaj menite, kako uspešni ste v šoli v primerjavi z vrstniki? 
 
 

a) Zelo slabo mi gre, zelo verjetno sem med najslabšimi  
b) Precej pod povprečjem 
c) Pod povprečjem 
d) Zlata sredina 
e) Sem nad povprečjem 
f) Sem precej nad povprečjem 
g) Odlično mi gre, zelo verjetno sem med najboljšimi 

  
 
V vsaki vrstici izberite in označite eno od možnosti, ki velja za vas (označite z X ali ). 
 
 
38. Kako je v tvoji šoli? 
 

 
Nikoli 

  
Redko 

 
Včasih 

 
Pogosto 

 
Vedno 

a) V moji šoli imamo veliko možnosti, da odločamo o 
aktivnostih in pravilih 

     

b) Učitelj me vpraša, če bi sodeloval pri razrednih ali 
šolskih projektih in dodatnih zadolžitvah 

     

c) Moj učitelj opazi, kadar dobro delam in mi to tudi pove       
d) V naši šoli je veliko možnosti za sodelovanje pri 

športnih aktivnostih, krožkih in drugih dejavnostih izven 
razreda 

     

e) V naši šoli lahko osebno govorimo s svojimi učitelji      
f) V moji šoli se počutim varno      
g) V moji šoli sporočijo staršem, kadar sem naredil nekaj 
dobrega 

     

h) Učitelji me pohvalijo, če v šoli pridno delam      
i)  Imam veliko možnosti za sodelovanje v razrednih 

aktivnostih in diskusijah 
     

j) V šoli spoštujemo red, pravila in disciplino      
 
II. SLUŽBA 
 
Obkrožite črko pred odgovorom, ki velja za vas. 
 
 
39. Kako se nasploh počutite v službi? 
 
 

a) Zelo slabo, službe ne maram in se v njej zelo slabo počutim  
b) Bolj slabo, v službo mi je večkrat težko hoditi in v njej se ne počutim prav dobro 
c) Še kar dobro, ni mi zelo težko hoditi v službo 
d) Zelo dobro, rad grem v službo in se tu dobro počutim 
 

 
 
40. Nekaterim ljudem je služba zelo pomembna in se zelo trudijo za svoj uspeh, drugim 
pa je služba manj pomembna. Kako je z vami? 
 
 

a) Služba mi je zelo pomembna in se zelo trudim za svoj uspeh 
b) Služba mi je še kar pomembna in se kar trudim za svoj uspeh 



 

 

c) Služba mi je malo pomembna in se bolj malo trudim za uspeh v njej 
d) Služba mi ni čisto nič pomembna in se za uspeh v njej trudim samo toliko, kot je nujno 

potrebno 
 

 
 
41. Kaj menite, kako uspešni ste v službi v primerjavi s sodelavci? 
 
 

a) Zelo slabo mi gre, zelo verjetno sem med najslabšimi  
b) Precej pod povprečjem 
c) Pod povprečjem 
d) Zlata sredina 
e) Sem nad povprečjem 
f) Sem precej nad povprečjem 
g) Odlično mi gre, zelo verjetno sem med najboljšimi 

 
 
V vsaki vrstici izberite in označite eno od možnosti, ki velja za vas (označite z X ali ). 
 
 
42. Kako je v vaši službi? 
 

 
Nikoli 

 
Redko 

 
Včasih 

 
Pogosto 

 
Vedno 

a) V moji službi imamo veliko možnosti, da se samostojno 
odločamo o aktivnostih 

     

b) Vodja me večkrat vpraša, če bi sodeloval pri projektih in 
dodatnih zadolžitvah 

     

c) Moj vodja opazi, kadar dobro delam in mi to tudi pove       
d) V naši organizaciji je veliko možnosti za sodelovanje pri 

odločitvah, pravilih in dejavnostih izven službe 
     

e) V naši organizaciji lahko osebno govorimo s svojim vodjo      
f) V moji službi se počutim varno      
g) V moji službi mi sporočijo, kadar sem naredil nekaj 
dobrega  

     

h) Vodja me pohvali, če v službi dobro delam      
i) Imam veliko možnosti za sodelovanje v delovnih 

aktivnostih in diskusijah  
     

 
III. DOMA 
 
Na vprašanja odgovarjate tisti, ki živite doma, v domovih, bivalnih skupnostih in drugo. 
 
Obkrožite črko pred odgovorom, ki velja za vas. 
 
 
43. Kako se na sploh počutite doma? 
 
 

a) Zelo slabo, doma ne maram biti in se tu zelo slabo počutim 
b) Bolj slabo, doma mi je večkrat težko biti in tu se ne počutim prav dobro 
c) Še kar dobro, ni mi zelo težko biti doma 
d) Zelo dobro, rad sem doma in se tu dobro počutim 
 

 
 



 

 

 
44. Nekaterim ljudem je dom zelo pomemben in se zelo trudijo za svoj uspeh doma, 

drugim pa je dom manj pomemben. Kako je z vami? 
 
 

a) Dom mi ni čisto nič pomemben in se za uspeh v njej trudim samo toliko, kot je nujno 
potrebno  

b) Dom mi je malo pomemben in se bolj malo trudim za uspeh v njem 
c) Dom mi je še kar pomemben in se kar trudim za svoj uspeh in dobro počutje 
d) Dom mi je zelo pomemben in se zelo trudim za svoj uspeh in počutje 
 

 
 
45. Kaj menite, kako uspešni ste doma v primerjavi z ostalimi člani? 
 
 

a) Zelo slabo mi gre, zelo verjetno sem med najslabšimi 
b) Precej pod povprečjem 
c) Pod povprečjem 
d) Zlata sredina 
e) Sem nad povprečjem 
f) Sem precej nad povprečjem, z vsemi člani družine se dobro razumem 
g) Odlično mi gre, v družini se odlično razumem in imam odlično in pomembno vlogo 

 
 
V vsaki vrstici izberite in označite eno od možnosti, ki velja za vas (označite z X ali ). 
  
 
46. Kako je pri vas doma? 
 

 
Nikoli 

 
Redko 

 
Včasih 

 
Pogosto 

 
Vedno 

a) Imamo veliko možnosti, da se samostojno odločamo o 
aktivnostih 

     

b) Doma imam veliko dodatnih aktivnosti in zadolžitev      
c) Doma ostali opazijo, kadar dobro delam in mi to tudi 
povedo 

     

d) V našem domu imamo veliko možnosti za sodelovanje pri 
odločitvah, pravilih in dejavnostih 

     

e) Doma se počutim varno      
f) Imam veliko možnosti za sodelovanje v aktivnostih in 
diskusijah 

     

 
D)  V vsaki vrstici izberite in označite eno od možnosti, ki velja za vas (označite z X ali 
 ). Na vprašanje odgovarjajte vsi udeleženci raziskave. 
 
 
47.  Kako pogosto se  ukvarjate z navedenimi 

aktivnostmi v prostem času? 
 

 
Nikoli 

ali 
redko 

 
1–2-krat 
tedensko 

 

 
3–4-krat 
tedensko 

 
5–6-krat  
tedensko 

 
Vsak 
dan 

a) Športne dejavnosti      
b) Umetniško ustvarjalne dejavnosti (glasbena, 
likovna, plesna dejavnost) 

     

c) Taborništvo, skavti ali planinsko društvo      
d) Branje revij, časopisov, knjig      
e) Ročna dela (pletenje, kvačkanje, šivanje)      



 

 

f) Hobiji in konjički      
g) Gledanje televizije, računalnik      
h) Druge dejavnosti (zapišite jih na črto): 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 

     

 
 

Prosimo, da preverite, ali ste odgovorili na vsa vprašanja. 
 

 
 

ISKRENO SE VAM  ZAHVALJUJEMO ZA VAŠE 
ODGOVORE. 

 
Ne pišite svojega imena in priimka na vprašalnik. 

 
Vprašalnik vložite v priloženo kuverto ter jo oddajte v katerokoli pošto ali poštni 

nabiralnik. 
 

HVALA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRILOGE: REPREZENTATIVNI VZOREC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Priloga 3: Korelacijska matrika  in graf porazdelitve faktorjev 
dejavnikov uporabe tobaka reprezentativnega vzorca 
 
Korelacijska 

matrika kcigar9 kcigar11 kcigar10 droge20a  O23a  O2=   O23b  tveg24a  tveg24b 

K
orelacije  

kcigar9_r  1 0,541 0,661 0,525 -0,252 -0,326 -0,168 -0,011 
kcigar11_r  0,541 1 0,748 0,145 -0,209 -0,29 -0,214 -0,183 
kcigar10_r  0,661 0,748 1 0,322 -0,219 -0,279 -0,127 -0,149 
droge20a  0,525 0,145 0,322 1 -0,057 -0,181 -0,063 0,087 
odnosO23a  -0,252 -0,209 -0,219 -0,057 1 0,725 0,331 0,201 
odnosO23b  -0,326 -0,29 -0,279 -0,181 0,725 1 0,226 0,249 
odnos24a  -0,168 -0,214 -0,127 -0,063 0,331 0,226 1 0,427 
odnos 24b  -0,011 -0,183 -0,149 0,087 0,201 0,249 0,427 1 

S
ig. (1-tailed) 

kcigar9_r    0 0 0 0 0 0,005 0,434 
kcigar11_r  0   0 0,013 0,001 0 0,001 0,003 
kcigar10_r  0 0   0 0 0 0,026 0,012 
droge20a  0 0,013 0   0,194 0,003 0,169 0,094 
odnosO23a  0 0,001 0 0,194   0 0 0,001 
odnosO23b  0 0 0 0,003 0   0 0 
odnos24a  0,005 0,001 0,026 0,169 0 0   0 
odnos 24b  0,434 0,003 0,012 0,094 0,001 0 0   

 

     Tabela 29: Korelacijska tabela dejavnikov uporabe tobaka reprezentativnega vzorca. 

 
       
                         Graf 1: Porazdelitev faktorjev spremenljivk uporabe tobaka 
 
 
 



 

 

Priloga 4: Korelacijska matrika in graf porazdelitev faktorjev 
motivov uporabe alkohola reprezentativnega vzorca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Korelacijska matrika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Korelacije 

1 nezmožnost zavrnite 1                 
2 ljudje pijejo 0,42 1                
3 navada ob posebnih priložnostih 0,326 0,272 1               
4 sprejet v družbi 0,479 0,498 0,25 1              
5 okus 0,257 0,265 0,267 0,364 1             
6 počutje 0,417 0,344 0,29 0,455 0,519 1            
7 žeja 0,323 0,284 0,269 0,42 0,416 0,437 1           
8 sprostitev 0,405 0,352 0,289 0,408 0,339 0,528 0,327 1          
9 kritika 0,25 0,273 0,059 0,355 0,179 0,291 0,267 0,297 1         
10 uspavanje 0,246 0,179 0 0,366 0,278 0,252 0,204 0,193 0,433 1        
11 pozaba na težave 0,353 0,234 0,237 0,367 0,225 0,354 0,204 0,444 0,463 0,412 1       
12 zmanjšanje napetosti / nemira 0,358 0,364 0,331 0,538 0,368 0,4 0,368 0,522 0,301 0,32 0,514 1      
13 energija in moč 0,31 0,227 0,153 0,314 0,277 0,549 0,258 0,513 0,333 0,284 0,333 0,383 1     
14 soočanje s težavami 0,26 0,172 0,169 0,358 0,217 0,323 0,215 0,349 0,42 0,421 0,549 0,376 0,437 1    
15 nadzor nad situacijo 0,189 0,171 0,182 0,362 0,236 0,266 0,239 0,284 0,308 0,345 0,295 0,405 0,343 0,602 1   
16 dolgčas 0,298 0,257 0,29 0,313 0,304 0,357 0,331 0,418 0,234 0,237 0,263 0,389 0,217 0,256 0,377 1  
17 pozaba telesnih težav in posebnosti 0,342 0,338 0,232 0,355 0,292 0,436 0,275 0,382 0,33 0,302 0,51 0,47 0,435 0,608 0,385 0,376 1 

Sig. (1-tailed) 

nezmožnost zavrnite   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,002 0 0 
ljudje pijejo 0   0 0 0 0 0 0 0 0,003 0 0 0 0,004 0,004 0 0 
navada ob posebnih priložnostih 0 0   0 0 0 0 0 0,183 0,498 0 0 0,01 0,005 0,003 0 0 
sprejet v družbi 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
okus 0 0 0 0   0 0 0 0,003 0 0 0 0 0 0 0 0 
počutje 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
žeja 0 0 0 0 0 0   0 0 0,001 0,001 0 0 0 0 0 0 
sprostitev 0 0 0 0 0 0 0   0 0,002 0 0 0 0 0 0 0 
kritika 0 0 0,183 0 0,003 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 
uspavanje 0 0,003 0,498 0 0 0 0,001 0,002 0   0 0 0 0 0 0 0 
pozaba na težave 0 0 0 0 0 0 0,001 0 0 0   0 0 0 0 0 0 
zmanjšanje napetosti / nemira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 
energija in moč 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 
soočanje s težavami 0 0,004 0,005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 
nadzor nad situacijo 0,002 0,004 0,003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 
dolgčas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 
pozaba telesnih težav in posebnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

    Tabela 44: Korelacijska matrika motivov uporabe alkohola. 



 

 

 
                                                                            Graf 2: Porazdelitev komponent (faktorjev) 



 

 

Priloga 5: Korelacijska matrika motivov uporabe prepovedanih 
drog reprezentativnega vzorca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Korelacijska matrika razpol težave spro evfori oma budn uspa boleč pozab prija izraža zavor noč osred aktiv dolgč pp mož pp 

Kolelacije  

dvig razpoloženja 1                  
ne misliti na težave ,740 1                 
sprostitev ,599 ,710 1                
 vznemirjenost in evforija ,631 ,674 ,576 1               
omamljenost ,534 ,522 ,526 ,748 1              
budnost ,305 ,262 ,273 ,267 ,323 1             
uspavanje ,495 ,358 ,473 ,287 ,298 ,330 1            
prenašanje bolečine ,497 ,426 ,462 ,380 ,338 ,218 ,627 1           
pozaba težav in posebnosti ,346 ,394 ,357 ,353 ,326 ,183 ,332 ,391 1          
uživa v družbi prijateljev ,475 ,450 ,384 ,515 ,492 ,306 ,303 ,241 ,399 1         
izražanje v družbi ,359 ,332 ,263 ,406 ,345 ,323 ,268 ,270 ,487 ,600 1        
sprostitev »zavore« ,506 ,446 ,443 ,602 ,537 ,310 ,259 ,249 ,341 ,490 ,378 1       
zdrži noč v družbi prijateljev ,314 ,330 ,334 ,492 ,477 ,350 ,239 ,183 ,220 ,380 ,457 ,725 1      
osredotočiti na delo  ,340 ,168 ,213 ,170 ,099 ,310 ,348 ,253 ,359 ,359 ,625 ,055 ,207 1     
izboljša aktivnosti ,343 ,216 ,315 ,276 ,258 ,273 ,509 ,425 ,313 ,251 ,391 ,125 ,248 ,768 1    
vztrajanje dolgočasne aktivnosti ,411 ,397 ,287 ,419 ,381 ,324 ,320 ,218 ,287 ,377 ,391 ,380 ,457 ,431 ,448 1   
pp ne vplivajo na jemanje droge  ,353 ,353 ,319 ,323 ,319 ,074 ,319 ,381 ,227 ,317 ,274 ,313 ,268 ,136 ,131 ,295 1  
manjše možnosti zaradi pp ,446 ,400 ,244 ,218 ,205 ,118 ,368 ,226 ,394 ,394 ,246 ,343 ,285 ,222 ,228 ,296 ,471 1 

Sig. (1ps) 

dvig razpoloženja  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
ne misliti na težave ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
sprostitev ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 vznemirjenost in evforija ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
omamljenost ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,016 ,000 ,000 ,000 ,000 
budnost ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,053 ,005 
uspavanje ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
prenašanje bolečine ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
pozaba težav in posebnosti ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
uživa v družbi prijateljev ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
izražanje v družbi ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
sprostitev »zavore« ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,116 ,003 ,000 ,000 ,000 
zdrži noč v družbi prijateljev ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
osredotočiti na delo  ,000 ,000 ,000 ,000 ,016 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,116 ,000  ,000 ,000 ,001 ,000 
izboljša aktivnosti ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000  ,000 ,002 ,000 
vztrajanje dolgočasne aktivnosti ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
pp ne vplivajo na jemanje droge  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,053 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,002 ,000  ,000 
manjše možnosti zaradi pp ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

Korelacijska matrika razpol težave spro evfori oma budn uspa boleč pozab prija izraža zavor noč osred aktiv dolgč pp mož pp 

Ko dvig razpoloženja 1                  



 

  

ne misliti na težave ,740 1                 
sprostitev ,599 ,710 1                
 vznemirjenost in evforija ,631 ,674 ,576 1               
omamljenost ,534 ,522 ,526 ,748 1              
budnost ,305 ,262 ,273 ,267 ,323 1             
uspavanje ,495 ,358 ,473 ,287 ,298 ,330 1            
prenašanje bolečine ,497 ,426 ,462 ,380 ,338 ,218 ,627 1           
pozaba težav in posebnosti ,346 ,394 ,357 ,353 ,326 ,183 ,332 ,391 1          
uživa v družbi prijateljev ,475 ,450 ,384 ,515 ,492 ,306 ,303 ,241 ,399 1         
izražanje v družbi ,359 ,332 ,263 ,406 ,345 ,323 ,268 ,270 ,487 ,600 1        
sprostitev »zavore« ,506 ,446 ,443 ,602 ,537 ,310 ,259 ,249 ,341 ,490 ,378 1       
zdrži noč v družbi prijateljev ,314 ,330 ,334 ,492 ,477 ,350 ,239 ,183 ,220 ,380 ,457 ,725 1      
osredotočiti na delo  ,340 ,168 ,213 ,170 ,099 ,310 ,348 ,253 ,359 ,359 ,625 ,055 ,207 1     
izboljša aktivnosti ,343 ,216 ,315 ,276 ,258 ,273 ,509 ,425 ,313 ,251 ,391 ,125 ,248 ,768 1    
vztrajanje dolgočasne aktivnosti ,411 ,397 ,287 ,419 ,381 ,324 ,320 ,218 ,287 ,377 ,391 ,380 ,457 ,431 ,448 1   
pp ne vplivajo na jemanje droge  ,353 ,353 ,319 ,323 ,319 ,074 ,319 ,381 ,227 ,317 ,274 ,313 ,268 ,136 ,131 ,295 1  
manjše možnosti zaradi pp ,446 ,400 ,244 ,218 ,205 ,118 ,368 ,226 ,394 ,394 ,246 ,343 ,285 ,222 ,228 ,296 ,471 1 

Sig. (1ps) 

dvig razpoloženja  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
ne misliti na težave ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
sprostitev ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 vznemirjenost in evforija ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
omamljenost ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,016 ,000 ,000 ,000 ,000 
budnost ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,053 ,005 
uspavanje ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
prenašanje bolečine ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
pozaba težav in posebnosti ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
uživa v družbi prijateljev ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
izražanje v družbi ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
sprostitev »zavore« ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,116 ,003 ,000 ,000 ,000 
zdrži noč v družbi prijateljev ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
osredotočiti na delo  ,000 ,000 ,000 ,000 ,016 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,116 ,000  ,000 ,000 ,001 ,000 
izboljša aktivnosti ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000  ,000 ,002 ,000 
vztrajanje dolgočasne aktivnosti ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
pp ne vplivajo na jemanje droge  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,053 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,002 ,000  ,000 
manjše možnosti zaradi pp ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

        
        Tabela 55: Korelacijska matrika motivov uporabe prepovedanih drog.  
 
 



 

  

Priloga 6: Korelacijska matrika ocene stališč obsojanja uporabe 
drog reprezentativnega vzorca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Tabela 60: Korelacijska tabela stališča obsojanja uporabe drog (signifikatnost pri vseh spremenljivkah je p=0,00 
 
 
 
 
 
 
 

Korelacijska matrika 
  

občas 
kajenje 
cigaret 

 dnevno 
kajenje 
10  
cigaret 

1x-2x 
poskusi
alko 

pitje 1-2 
alkohol
na 
teden 

napije 
1x na 
teden 

poskusi
marihua
no 1x-
2x 

prilož 
kadi 

marihua
no  

redno 
kajenje 
marihua
ne  

poskusij
o LSD  
1x- 2x 

poskusi 
heroin 
1x-2x 

vzame 
pomirje
vala/ 
sedat 
brez Rp 
1x-2x 

poskusi 
amfitam
ine 

poskusi 
kokain 
1x-2x 

poskusi 
ekstazi 
1x-2x 

jemanje 
ekstezi 
vsak 
konec 
tedna 

poskusi 
vdihava 
hlapljive 
snovi 
1x -2x 

K
orelacije  

občasno kajenje cigaret 1                
dnevno kajenje 10 ali več cigaret 0,721 1               
1x -2x poskusijo alkohol 0,532 0,405 1              
pitje  alkohol 1- 2 x na teden 0,539 0,546 0,479 1             
napijejo se 1x na teden 0,409 0,557 0,312 0,685 1            
poskusijo marihuano 1x -1x 0,425 0,538 0,337 0,588 0,614 1           
priložnostno kadijo marihuano 0,395 0,517 0,301 0,573 0,656 0,921 1          
redno kajenje marihuane  0,313 0,459 0,256 0,545 0,68 0,787 0,867 1         
poskusijo LSD/halucinogen 1x-2x 0,327 0,479 0,301 0,485 0,559 0,736 0,763 0,781 1        
poskusijo heroin 1x-2x 0,292 0,457 0,259 0,44 0,53 0,652 0,679 0,765 0,857 1       
vzam. pomirjevala /sedativa brez Rp 1x-2x 0,255 0,413 0,285 0,37 0,428 0,506 0,504 0,545 0,626 0,622 1      
poskusijo amfetamine 0,349 0,495 0,283 0,476 0,496 0,658 0,706 0,749 0,826 0,81 0,767 1     
poskusijo kokain 1x-2x 0,35 0,502 0,302 0,497 0,564 0,714 0,747 0,784 0,876 0,909 0,681 0,889 1    
poskusijo ekstazi 1x-2x 0,348 0,491 0,317 0,502 0,546 0,741 0,768 0,766 0,89 0,87 0,666 0,882 0,943 1   
jemanje ekstazija vsak konec tedna 0,261 0,451 0,197 0,456 0,554 0,633 0,700 0,769 0,785 0,874 0,632 0,807 0,860 0,829 1  
poskusijo vdihavati hlapljive snovi 1x-2x 0,303 0,447 0,277 0,503 0,531 0,669 0,699 0,724 0,861 0,782 0,672 0,818 0,859 0,870 0,791 1 



 

  

Priloga 7: Korelacijska matrika zavedanja tveganja uporabe 
drog reprezentativnega vzorca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

   Korelacijska matrika  Prilika 
 cigaret 

dnevno  
cigaret 

pitje alk 
dan 1-2  

5 alko k 
tedna 

 dnevn 
4-5 alko 

poskusi
marih  

prilika 
marih 

redno  
marih 

poskus 
LSD 1 

redno  
LSD 

poskusi 
amf  

redno 
amf 

Poskusi 
kok/her 

redno 
kok/her 

poskusi
ekstazi  

redno 
ekstezi 

poskusi 
vdihav  

redno 
vdihav  

Korelacije  

priložnostno cigaret 1                  
dnevno 1 ali 2 zavoja cigaret 0,41 1                 
pitje vsak dan 1 do 2 alkohola 0,313 0,342 1                
pitje 5 ali več alkohola konec tedna 0,195 0,209 0,438 1               
pitje vsak dan 4 ali 5 alkohola 0,152 0,447 0,346 0,295 1              
poskusijo marihuano 1x ali 2x 0,277 0,166 0,321 0,294 0,161 1             
priložnostno kajenje marihuane  0,363 0,225 0,328 0,337 0,184 0,789 1            
redno kajenje marihuane 0,279 0,300 0,259 0,211 0,373 0,585 0,747 1           
poskusijo LSD 1x ali 2x 0,337 0,258 0,282 0,239 0,203 0,678 0,671 0,483 1          
redno jemanje LSD 0,187 0,286 0,200 0,025 0,408 0,219 0,318 0,575 0,355 1         
poskusijo amfitamine 1x ali 2x 0,299 0,231 0,300 0,241 0,170 0,659 0,633 0,429 0,869 0,312 1        
redno jemanje amfitaminov 0,143 0,359 0,242 0,128 0,488 0,222 0,283 0,478 0,428 0,589 0,443 1       
poskusijo kokain ali heroin 0,269 0,271 0,276 0,239 0,224 0,522 0,52 0,4 0,647 0,321 0,642 0,298 1      
redno jemanje kokaina ali heroin 0,078 0,311 0,202 0,089 0,469 0,186 0,270 0,422 0,324 0,496 0,277 0,558 0,364 1     
poskusijo ekstazi 1x ali 2x 0,279 0,216 0,278 0,224 0,275 0,559 0,563 0,452 0,742 0,404 0,704 0,45 0,707 0,21 1    
redno jemanje ekstezija 0,110 0,342 0,24 0,132 0,543 0,216 0,285 0,446 0,348 0,579 0,35 0,693 0,318 0,738 0,377 1   
poskusijo vdihavati snovi 1x ali 2x 0,301 0,221 0,265 0,232 0,252 0,620 0,600 0,453 0,754 0,332 0,742 0,412 0,575 0,156 0,767 0,328 1  
redno vdihavajo lepila 0,104 0,305 0,196 0,17 0,427 0,25 0,319 0,404 0,381 0,462 0,391 0,56 0,307 0,461 0,431 0,618 0,542 1 

Sig. (1-tailed) 

priložnostno kajenje cigaret   0 0 0,001 0,01 0 0 0 0 0,002 0 0,014 0 0,118 0 0,047 0 0,057 
dnevno kajenje 1 ali 2 zavoj cigaret 0   0 0,001 0 0,005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
pitje vsak dan 1 do 2 alkohola 0 0   0 0 0 0 0 0 0,001 0 0 0 0,001 0 0 0 0,001 
pitje 5 ali več alkohola konec tedna 0,001 0,001 0   0 0 0 0,001 0 0,354 0 0,025 0 0,087 0 0,022 0 0,005 
pitje vsak dan 4 ali 5 alkohola 0,01 0 0 0   0,007 0,002 0 0,001 0 0,004 0 0 0 0 0 0 0 
poskusijo marihuano 1x ali 2x 0 0,005 0 0 0,007   0 0 0 0 0 0 0 0,002 0 0 0 0 
priložnostno kajenje marihuane  0 0 0 0 0,002 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
redno kajenje marihuane 0 0 0 0,001 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poskusijo LSD 1x ali 2x 0 0 0 0 0,001 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
redno jemanje LSD 0,002 0 0,001 0,354 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 
poskusijo amfitamine 1x ali 2x 0 0 0 0 0,004 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 
redno jemanje amfitaminov 0,014 0 0 0,025 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 
poskusijo kokain ali heroin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 
redno jemanje kokaina ali heroin 0,118 0 0,001 0,087 0 0,002 0 0 0 0 0 0 0   0,001 0 0,008 0 
poskusijo ekstazi 1x ali 2x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,001   0 0 0 
redno jemanje ekstezija 0,047 0 0 0,022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 
poskusijo vdihavati snovi 1x ali 2x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,008 0 0   0 
redno vdihavajo lepila 0,057 0 0,001 0,005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 
        Tabela 65: Korelacijska matrika zavedanja tveganja uporabe drog. 



 

  

Priloga 8: Korelacijska matrika stališč o dostopnosti drog 
reprezentativnega vzorca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 

   Korelacijska 
matrika pivo vino žgane 

pijače marih amfi pomir  
sedative 

kokai
n ekstazi heroin gobice  hlapi 

K
orelacije 

Pivo 1           
Vino 0,905 1          
žgane pijače 0,851 0,852 1         
marihuana  0,152 0,202 0,271 1        
Amfitamine 0,179 0,234 0,257 0,804 1       
Pomirjevala, sedative 0,185 0,238 0,252 0,719 0,811 1      
Kokain 0,158 0,201 0,255 0,81 0,873 0,791 1     
Ekstazi 0,170 0,209 0,265 0,825 0,886 0,803 0,976 1    
Heroin 0,161 0,199 0,260 0,804 0,859 0,773 0,980 0,962 1   
Gobice 0,162 0,177 0,231 0,770 0,851 0,747 0,942 0,937 0,934 1  
vdihavanje hlapov 0,210 0,212 0,254 0,641 0,703 0,670 0,690 0,694 0,683 0,667 1 

S
ig. (1-tailed) 

Pivo  0 0 0,01 0,003 0,002 0,008 0,005 0,007 0,006 0,001 
Vino 0  0 0,001 0 0 0,001 0,001 0,001 0,003 0,001 
žgane pijače 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
marihuana  0,01 0,001 0  0 0 0 0 0 0 0 
Amfitamine 0,003 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
Pomirjevala, sedative 0,002 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Kokain 0,008 0,001 0 0 0 0  0 0 0 0 
Ekstazi 0,005 0,001 0 0 0 0 0  0 0 0 
Heroin 0,007 0,001 0 0 0 0 0 0  0 0 
gobice 0,006 0,003 0 0 0 0 0 0 0  0 
vdihavanje hlapov 0,001 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
                           Tabela 70: Korelacijska matrika spremenljivk stališč o dostopnosti drog. 

 



 

  

 
Priloga 9: Korelacijska matrika uporabe drog pri prijateljih 
reprezentativnega vzorca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

   Korelacijska matrika cigareta alkohol napije 1x 
na teden 

marihuana 
hašiš gobice LSD amfitam sedativi kokain ekstazi heroin vdihava 

hlape 

Korelacije 

raba cigaret 1 0,403 0,385 0,34 0,205 0,136 0,095 0,055 0,164 0,129 0,123 0,145 
raba alkoholnih pijač 0,403 1 0,429 0,395 0,189 0,159 0,12 -0,021 0,153 0,183 0,086 0,137 
se napije vsaj 1x na teden 0,385 0,429 1 0,474 0,36 0,307 0,266 0,219 0,257 0,275 0,225 0,292 
raba marihuane ali hašiša 0,34 0,395 0,474 1 0,494 0,379 0,322 0,139 0,396 0,479 0,316 0,312 
raba gobic 0,205 0,189 0,360 0,494 1 0,782 0,474 0,249 0,434 0,604 0,48 0,434 
raba LSD 0,136 0,159 0,307 0,379 0,782 1 0,63 0,316 0,526 0,746 0,617 0,526 
raba amfitamine 0,095 0,120 0,266 0,322 0,474 0,630 1 0,511 0,507 0,637 0,605 0,693 
raba pomirjevala in sedative 0,055 -0,021 0,219 0,139 0,249 0,316 0,511 1 0,4 0,357 0,466 0,435 
raba kokain 0,164 0,153 0,257 0,396 0,434 0,526 0,507 0,4 1 0,722 0,793 0,508 
raba ekstazi 0,129 0,183 0,275 0,479 0,604 0,746 0,637 0,357 0,722 1 0,736 0,517 
raba heroin 0,123 0,086 0,225 0,316 0,480 0,617 0,605 0,466 0,793 0,736 1 0,657 
vdihava hlape snovi 0,145 0,137 0,292 0,312 0,434 0,526 0,693 0,435 0,508 0,517 0,657 1 

Sig. (1-tailed) 

raba cigaret  0 0 0 0,001 0,019 0,074 0,202 0,006 0,024 0,03 0,013 
raba alkoholnih pijač 0  0 0 0,002 0,007 0,034 0,377 0,01 0,002 0,095 0,018 
se napije vsaj 1x na teden 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
raba marihuane ali hašiša 0 0 0  0 0 0 0,017 0 0 0 0 
raba gobic 0,001 0,002 0 0  0 0 0 0 0 0 0 
raba LSD 0,019 0,007 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
raba amfitamine 0,074 0,034 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
raba pomirjevala in sedative 0,202 0,377 0 0,017 0 0 0  0 0 0 0 
raba kokain 0,006 0,01 0 0 0 0 0 0  0 0 0 
raba ekstazi 0,024 0,002 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
raba heroin 0,03 0,095 0 0 0 0 0 0 0 0  0 
vdihava hlape snovi 0,013 0,018 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

Tabela 75: Korelacijska matrika spremenljivk uporabe drog pri prijateljih. 

 
 



 

  

Priloga 10: Korelacijska matrika spremenljivk osebnih 
dejavnikov uporabe drog reprezentativnega vzorca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Korelacije 

1 1 -0,112 0,604 -0,004 0,392 0,206 0,21 0,146 0,069 -0,139 -0,05 0,119 0,062 -0,109 -0,023 0,029 0,008 -0,07 0,095 -0,021 0,097 0,003 -0,072 -0,017 0,026 -0,001 0,052 -0,086 0,098 0,039 -0,026 
2 -0,112 1 -0,162 0,131 -0,219 -0,275 -0,117 -0,237 -0,104 0,094 -0,07 -0,132 -0,144 -0,067 -0,173 -0,239 -0,035 -0,149 -0,051 -0,132 0,004 0,035 -0,146 -0,116 -0,175 -0,152 -0,029 0,023 -0,148 0,022 -0,081 
3 0,604 -0,162 1 0,001 0,401 0,266 0,157 0,31 0,203 -0,055 0,05 0,089 0,105 -0,044 0,023 0,123 0,139 0,049 0,112 0,052 0,111 0,11 0,002 0,046 0,079 0,06 0,124 -0,004 0,077 0,096 0,089 
4 -0,004 0,131 0,001 1 0,106 0,053 0,006 0,027 0,042 -0,036 0,01 0,009 -0,031 -0,044 -0,03 -0,041 0,06 -0,094 0,024 0,058 0,012 0,026 -0,115 -0,099 -0,098 -0,041 0,121 0,187 0,087 0,13 0,008 
5 0,392 -0,219 0,401 0,106 1 0,317 0,247 0,373 0,153 -0,066 0,023 0,131 0,191 -0,069 0,121 0,147 0,132 -0,078 0,103 0,031 0,182 0,08 0,106 0,103 0,076 0,117 0,154 0,058 0,263 0,078 0,101 
6 0,206 -0,275 0,266 0,053 0,317 1 0,447 0,391 0,342 -0,042 0,063 0,293 0,248 -0,005 0,059 0,077 0,101 0,092 0,078 -0,012 0,157 0,129 0,096 -0,009 0,137 0,114 0,176 0,101 0,191 0,084 0,057 
7 0,21 -0,117 0,157 0,006 0,247 0,447 1 0,152 0,254 -0,162 -0,003 0,244 0,108 0,033 0,15 0,01 -0,03 -0,045 0,022 0,043 0,002 0,07 0,066 0,067 0,136 0,082 0,083 -0,033 0,14 -0,029 0,073 
8 0,146 -0,237 0,31 0,027 0,373 0,391 0,152 1 0,258 -0,015 0,195 0,069 0,136 0,003 0,024 0,075 0,128 0,004 0,12 0,001 0,162 0,142 0,101 0,049 0,068 0,121 0,14 0,076 0,17 0,087 0,082 
9 0,069 -0,104 0,203 0,042 0,153 0,342 0,254 0,258 1 0,03 0,008 0,097 0,159 -0,114 -0,027 -0,018 0,063 -0,048 0,136 0,035 0,128 0,077 -0,048 -0,085 0,06 0,116 0,077 -0,006 0,081 0,057 0,035 
10 -0,139 0,094 -0,055 -0,036 -0,066 -0,042 -0,162 -0,015 0,03 1 -0,008 -0,052 0,06 -0,118 -0,019 -0,048 -0,158 -0,054 0,037 -0,066 -0,053 0,005 -0,058 -0,147 -0,144 -0,095 -0,006 -0,051 -0,011 -0,106 -0,089 
11 -0,05 -0,07 0,05 0,01 0,023 0,063 -0,003 0,195 0,008 -0,008 1 -0,028 0,018 0,037 0,134 0,158 -0,007 0,123 -0,026 0,022 0,038 -0,075 0,19 -0,042 0,119 -0,016 0,016 0,038 -0,036 -0,035 -0,001 
12 0,119 -0,132 0,089 0,009 0,131 0,293 0,244 0,069 0,097 -0,052 -0,028 1 0,043 0,084 -0,017 -0,091 0,023 -0,011 0,073 -0,042 0,037 0,191 0,009 0,068 -0,084 -0,035 0,065 0,082 0,255 0,193 0,016 
13 0,062 -0,144 0,105 -0,031 0,191 0,248 0,108 0,136 0,159 0,06 0,018 0,043 1 -0,128 0,203 0,308 0,314 0,026 0,168 -0,062 0,3 0,148 0,208 0,045 0,154 0,187 0,284 0,17 0,405 0,203 0,152 
14 -0,109 -0,067 -0,044 -0,044 -0,069 -0,005 0,033 0,003 -0,114 -0,118 0,037 0,084 -0,128 1 0,201 0,08 0,016 0,141 -0,16 0,159 -0,083 -0,124 -0,014 0,166 0,089 0,014 0,036 0,113 -0,109 -0,075 0,063 
15 -0,023 -0,173 0,023 -0,03 0,121 0,059 0,15 0,024 -0,027 -0,019 0,134 -0,017 0,203 0,201 1 0,563 0,105 0,294 -0,051 0,316 0,032 -0,059 0,475 0,385 0,452 0,437 0,132 0,133 0,257 0,126 0,47 
16 0,029 -0,239 0,123 -0,041 0,147 0,077 0,01 0,075 -0,018 -0,048 0,158 -0,091 0,308 0,08 0,563 1 0,17 0,212 -0,001 0,265 0,103 -0,102 0,45 0,403 0,411 0,45 0,118 0,116 0,224 0,247 0,352 
17 0,008 -0,035 0,139 0,06 0,132 0,101 -0,03 0,128 0,063 -0,158 -0,007 0,023 0,314 0,016 0,105 0,17 1 -0,078 0,166 -0,16 0,264 0,187 0,124 0,114 0,157 0,16 0,177 0,271 0,269 0,387 0,118 
18 -0,07 -0,149 0,049 -0,094 -0,078 0,092 -0,045 0,004 -0,048 -0,054 0,123 -0,011 0,026 0,141 0,294 0,212 -0,078 1 -0,131 0,107 -0,076 -0,218 0,23 0,296 0,116 0,146 0,017 0,088 0,018 -0,093 0,127 
19 0,095 -0,051 0,112 0,024 0,103 0,078 0,022 0,12 0,136 0,037 -0,026 0,073 0,168 -0,16 -0,051 -0,001 0,166 -0,131 1 0,067 0,152 0,211 0,044 -0,007 0,046 0,18 0,255 0,119 0,097 0,086 0,029 
20 -0,021 -0,132 0,052 0,058 0,031 -0,012 0,043 0,001 0,035 -0,066 0,022 -0,042 -0,062 0,159 0,316 0,265 -0,16 0,107 0,067 1 -0,053 -0,089 0,174 0,216 0,243 0,314 0,094 -0,125 -0,097 -0,031 0,278 
21 0,097 0,004 0,111 0,012 0,182 0,157 0,002 0,162 0,128 -0,053 0,038 0,037 0,3 -0,083 0,032 0,103 0,264 -0,076 0,152 -0,053 1 0,253 0,045 -0,004 0,107 0,111 0,194 0,281 0,18 0,177 0,075 
22 0,003 0,035 0,11 0,026 0,08 0,129 0,07 0,142 0,077 0,005 -0,075 0,191 0,148 -0,124 -0,059 -0,102 0,187 -0,218 0,211 -0,089 0,253 1 -0,134 -0,139 0,067 0,001 0,198 0,07 0,143 0,257 -0,006 
23 -0,072 -0,146 0,002 -0,115 0,106 0,096 0,066 0,101 -0,048 -0,058 0,19 0,009 0,208 -0,014 0,475 0,45 0,124 0,23 0,044 0,174 0,045 -0,134 1 0,416 0,402 0,476 0,061 0,033 0,124 0,137 0,439 
24 -0,017 -0,116 0,046 -0,099 0,103 -0,009 0,067 0,049 -0,085 -0,147 -0,042 0,068 0,045 0,166 0,385 0,403 0,114 0,296 -0,007 0,216 -0,004 -0,139 0,416 1 0,41 0,493 -0,022 0,03 0,089 0,109 0,429 
25 0,026 -0,175 0,079 -0,098 0,076 0,137 0,136 0,068 0,06 -0,144 0,119 -0,084 0,154 0,089 0,452 0,411 0,157 0,116 0,046 0,243 0,107 0,067 0,402 0,41 1 0,61 0,208 0,045 0,135 0,198 0,348 
26 -0,001 -0,152 0,06 -0,041 0,117 0,114 0,082 0,121 0,116 -0,095 -0,016 -0,035 0,187 0,014 0,437 0,45 0,16 0,146 0,18 0,314 0,111 0,001 0,476 0,493 0,61 1 0,102 0,068 0,108 0,239 0,448 
27 0,052 -0,029 0,124 0,121 0,154 0,176 0,083 0,14 0,077 -0,006 0,016 0,065 0,284 0,036 0,132 0,118 0,177 0,017 0,255 0,094 0,194 0,198 0,061 -0,022 0,208 0,102 1 0,472 0,283 0,332 0,148 
28 -0,086 0,023 -0,004 0,187 0,058 0,101 -0,033 0,076 -0,006 -0,051 0,038 0,082 0,17 0,113 0,133 0,116 0,271 0,088 0,119 -0,125 0,281 0,07 0,033 0,03 0,045 0,068 0,472 1 0,288 0,271 0,074 
29 0,098 -0,148 0,077 0,087 0,263 0,191 0,14 0,17 0,081 -0,011 -0,036 0,255 0,405 -0,109 0,257 0,224 0,269 0,018 0,097 -0,097 0,18 0,143 0,124 0,089 0,135 0,108 0,283 0,288 1 0,345 0,171 
30 0,039 0,022 0,096 0,13 0,078 0,084 -0,029 0,087 0,057 -0,106 -0,035 0,193 0,203 -0,075 0,126 0,247 0,387 -0,093 0,086 -0,031 0,177 0,257 0,137 0,109 0,198 0,239 0,332 0,271 0,345 1 0,217 
31 -0,026 -0,081 0,089 0,008 0,101 0,057 0,073 0,082 0,035 -0,089 -0,001 0,016 0,152 0,063 0,47 0,352 0,118 0,127 0,029 0,278 0,075 -0,006 0,439 0,429 0,348 0,448 0,148 0,074 0,171 0,217 1 

Sig. (1-tailed) 

1   0,043 0 0,475 0 0,001 0,001 0,013 0,147 0,017 0,225 0,035 0,171 0,048 0,366 0,331 0,45 0,142 0,074 0,377 0,069 0,483 0,138 0,397 0,344 0,493 0,214 0,096 0,067 0,275 0,346 
2 0,043   0,007 0,023 0 0 0,037 0 0,057 0,076 0,143 0,022 0,014 0,154 0,004 0 0,3 0,012 0,221 0,022 0,478 0,299 0,013 0,038 0,004 0,01 0,33 0,362 0,012 0,367 0,108 
3 0 0,007   0,497 0 0 0,008 0 0,001 0,202 0,222 0,089 0,055 0,252 0,362 0,031 0,017 0,229 0,044 0,216 0,045 0,046 0,485 0,243 0,114 0,18 0,029 0,479 0,121 0,071 0,088 
4 0,475 0,023 0,497   0,053 0,21 0,462 0,34 0,263 0,291 0,44 0,444 0,318 0,25 0,323 0,265 0,18 0,076 0,36 0,19 0,427 0,347 0,04 0,067 0,068 0,267 0,033 0,002 0,092 0,024 0,449 
5 0 0 0 0,053   0 0 0 0,01 0,158 0,362 0,023 0,002 0,148 0,032 0,012 0,022 0,118 0,059 0,319 0,003 0,113 0,053 0,059 0,124 0,037 0,009 0,19 0 0,118 0,062 
6 0,001 0 0 0,21 0   0 0 0 0,26 0,171 0 0 0,472 0,185 0,12 0,062 0,081 0,117 0,43 0,008 0,025 0,073 0,444 0,018 0,041 0,004 0,062 0,002 0,101 0,194 
7 0,001 0,037 0,008 0,462 0 0   0,01 0 0,007 0,484 0 0,05 0,307 0,011 0,44 0,322 0,248 0,368 0,257 0,487 0,142 0,159 0,153 0,019 0,106 0,105 0,308 0,017 0,328 0,133 
8 0,013 0 0 0,34 0 0 0,01   0 0,412 0,001 0,148 0,019 0,483 0,359 0,126 0,026 0,478 0,034 0,496 0,007 0,015 0,061 0,229 0,152 0,033 0,016 0,124 0,005 0,092 0,106 



 

  

9 0,147 0,057 0,001 0,263 0,01 0 0 0   0,323 0,453 0,07 0,008 0,042 0,343 0,394 0,171 0,234 0,019 0,298 0,026 0,121 0,233 0,097 0,182 0,039 0,119 0,462 0,108 0,193 0,299 
10 0,017 0,076 0,202 0,291 0,158 0,26 0,007 0,412 0,323   0,452 0,213 0,181 0,036 0,385 0,231 0,008 0,207 0,285 0,159 0,212 0,468 0,191 0,012 0,014 0,075 0,466 0,219 0,436 0,054 0,089 
11 0,225 0,143 0,222 0,44 0,362 0,171 0,484 0,001 0,453 0,452   0,335 0,393 0,286 0,02 0,008 0,46 0,031 0,345 0,37 0,282 0,127 0,002 0,262 0,035 0,407 0,403 0,284 0,295 0,3 0,494 
12 0,035 0,022 0,089 0,444 0,023 0 0 0,148 0,07 0,213 0,335   0,257 0,1 0,398 0,084 0,362 0,435 0,135 0,261 0,288 0,002 0,444 0,149 0,101 0,295 0,161 0,107 0 0,002 0,403 
13 0,171 0,014 0,055 0,318 0,002 0 0,05 0,019 0,008 0,181 0,393 0,257   0,025 0,001 0 0 0,345 0,005 0,175 0 0,012 0,001 0,245 0,009 0,002 0 0,005 0 0,001 0,01 
14 0,048 0,154 0,252 0,25 0,148 0,472 0,307 0,483 0,042 0,036 0,286 0,1 0,025   0,001 0,112 0,407 0,016 0,007 0,007 0,104 0,029 0,416 0,006 0,087 0,419 0,291 0,042 0,049 0,128 0,171 
15 0,366 0,004 0,362 0,323 0,032 0,185 0,011 0,359 0,343 0,385 0,02 0,398 0,001 0,001   0 0,056 0 0,218 0 0,313 0,184 0 0 0 0 0,022 0,021 0 0,028 0 
16 0,331 0 0,031 0,265 0,012 0,12 0,44 0,126 0,394 0,231 0,008 0,084 0 0,112 0   0,005 0,001 0,494 0 0,059 0,06 0 0 0 0 0,036 0,039 0 0 0 
17 0,45 0,3 0,017 0,18 0,022 0,062 0,322 0,026 0,171 0,008 0,46 0,362 0 0,407 0,056 0,005   0,116 0,005 0,007 0 0,002 0,029 0,042 0,008 0,007 0,003 0 0 0 0,037 
18 0,142 0,012 0,229 0,076 0,118 0,081 0,248 0,478 0,234 0,207 0,031 0,435 0,345 0,016 0 0,001 0,116   0,023 0,052 0,123 0 0 0 0,039 0,013 0,397 0,089 0,391 0,078 0,027 
19 0,074 0,221 0,044 0,36 0,059 0,117 0,368 0,034 0,019 0,285 0,345 0,135 0,005 0,007 0,218 0,494 0,005 0,023   0,156 0,01 0,001 0,251 0,456 0,241 0,003 0 0,035 0,07 0,094 0,328 
20 0,377 0,022 0,216 0,19 0,319 0,43 0,257 0,496 0,298 0,159 0,37 0,261 0,175 0,007 0 0 0,007 0,052 0,156   0,21 0,088 0,004 0 0 0 0,076 0,028 0,071 0,321 0 
21 0,069 0,478 0,045 0,427 0,003 0,008 0,487 0,007 0,026 0,212 0,282 0,288 0 0,104 0,313 0,059 0 0,123 0,01 0,21   0 0,249 0,477 0,051 0,045 0,001 0 0,003 0,003 0,127 
22 0,483 0,299 0,046 0,347 0,113 0,025 0,142 0,015 0,121 0,468 0,127 0,002 0,012 0,029 0,184 0,06 0,002 0 0,001 0,088 0   0,021 0,017 0,153 0,495 0,001 0,144 0,014 0 0,466 
23 0,138 0,013 0,485 0,04 0,053 0,073 0,159 0,061 0,233 0,191 0,002 0,444 0,001 0,416 0 0 0,029 0 0,251 0,004 0,249 0,021   0 0 0 0,178 0,309 0,029 0,018 0 
24 0,397 0,038 0,243 0,067 0,059 0,444 0,153 0,229 0,097 0,012 0,262 0,149 0,245 0,006 0 0 0,042 0 0,456 0 0,477 0,017 0   0 0 0,372 0,323 0,087 0,048 0 
25 0,344 0,004 0,114 0,068 0,124 0,018 0,019 0,152 0,182 0,014 0,035 0,101 0,009 0,087 0 0 0,008 0,039 0,241 0 0,051 0,153 0 0   0 0,001 0,248 0,02 0,001 0 
26 0,493 0,01 0,18 0,267 0,037 0,041 0,106 0,033 0,039 0,075 0,407 0,295 0,002 0,419 0 0 0,007 0,013 0,003 0 0,045 0,495 0 0 0   0,06 0,152 0,05 0 0 
27 0,214 0,33 0,029 0,033 0,009 0,004 0,105 0,016 0,119 0,466 0,403 0,161 0 0,291 0,022 0,036 0,003 0,397 0 0,076 0,001 0,001 0,178 0,372 0,001 0,06   0 0 0 0,012 
28 0,096 0,362 0,479 0,002 0,19 0,062 0,308 0,124 0,462 0,219 0,284 0,107 0,005 0,042 0,021 0,039 0 0,089 0,035 0,028 0 0,144 0,309 0,323 0,248 0,152 0   0 0 0,131 
29 0,067 0,012 0,121 0,092 0 0,002 0,017 0,005 0,108 0,436 0,295 0 0 0,049 0 0 0 0,391 0,07 0,071 0,003 0,014 0,029 0,087 0,02 0,05 0 0   0 0,004 
30 0,275 0,367 0,071 0,024 0,118 0,101 0,328 0,092 0,193 0,054 0,3 0,002 0,001 0,128 0,028 0 0 0,078 0,094 0,321 0,003 0 0,018 0,048 0,001 0 0 0 0   0 
31 0,346 0,108 0,088 0,449 0,062 0,194 0,133 0,106 0,299 0,089 0,494 0,403 0,01 0,171 0 0 0,037 0,027 0,328 0 0,127 0,466 0 0 0 0 0,012 0,131 0,004 0   

Tabela 80: Korelacijska  matrika spremenljivk osebnih dejavnikov uporabe drog.



 

  

Priloga 11: Korelacijska matrika dejavnikov družine 
reprezentativnega vzorca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

K
orelacije 

1 1                                  
2 -,063 1                                 
3 ,461 ,024 1                                
4 ,044 ,494 ,104 1                               
5 ,032 ,220 ,061 ,461 1                              
6 -,065 ,367 ,051 ,373 ,267 1                             
7 -,138 ,497 -,030 ,452 ,400 ,530 1                            
8 -,111 ,338 -,104 ,297 ,277 ,418 ,673 1                           
9 -,038 ,366 -,031 ,315 ,188 ,217 ,332 ,381 1                          
10 -,059 ,342 -,025 ,256 ,123 ,187 ,432 ,405 ,406 1                         
11 -,091 ,351 -,048 ,272 ,211 ,186 ,425 ,330 ,556 ,630 1                        
12 -,183 ,385 -,102 ,219 ,177 ,319 ,522 ,472 ,327 ,645 ,568 1                       
13 -,106 ,328 -,071 ,278 ,152 ,231 ,441 ,408 ,581 ,504 ,798 ,595 1                      
14 -,138 ,313 -,094 ,265 ,184 ,222 ,494 ,451 ,348 ,648 ,584 ,664 ,642 1                     
15 ,217 -,101 ,126 -,062 ,027 -,192 -,161 ,028 ,118 -,015 ,066 -,112 ,047 -,066 1                    
16 ,467 -,012 ,449 ,118 -,005 -,063 -,192 -,035 -,017 -,080 -,100 -,150 -,114 -,173 ,456 1                   
17 ,013 ,448 ,125 ,591 ,376 ,389 ,426 ,405 ,323 ,346 ,342 ,383 ,346 ,328 ,088 ,100 1                  
18 -,064 ,492 -,034 ,392 ,260 ,558 ,537 ,541 ,374 ,410 ,390 ,425 ,391 ,405 -,013 -,040 ,528 1                 
19 -,106 ,303 -,126 ,261 ,256 ,348 ,526 ,503 ,376 ,427 ,482 ,483 ,523 ,498 -,045 -,123 ,441 ,569 1                
20 -,064 ,170 -,027 ,298 ,157 ,207 ,139 ,223 ,074 ,058 ,049 ,064 ,050 ,096 ,000 ,087 ,289 ,217 ,135 1               
21 -,104 ,178 -,128 ,245 ,114 ,302 ,248 ,301 ,177 ,144 ,157 ,158 ,163 ,148 -,003 ,023 ,285 ,288 ,274 ,558 1              
22 -,142 ,287 -,116 ,205 ,117 ,390 ,273 ,339 ,075 ,121 ,206 ,214 ,210 ,137 -,028 ,004 ,322 ,319 ,325 ,436 ,536 1             
23 -,097 ,253 ,020 ,137 ,098 ,374 ,226 ,285 ,025 ,123 ,210 ,218 ,199 ,149 -,079 ,021 ,348 ,261 ,319 ,378 ,457 ,725 1            
24 -,152 ,280 -,111 ,160 ,146 ,367 ,264 ,366 ,140 ,168 ,268 ,309 ,270 ,202 ,006 -,004 ,309 ,279 ,335 ,368 ,409 ,666 ,753 1           
25 -,098 ,271 -,079 ,144 ,094 ,354 ,231 ,283 ,064 ,188 ,214 ,237 ,168 ,120 -,017 -,012 ,300 ,267 ,303 ,368 ,350 ,662 ,724 ,751 1          
26 -,151 ,074 -,158 -,013 -,065 ,115 ,031 ,085 ,025 ,154 ,178 ,154 ,131 ,163 -,136 -,152 ,044 ,110 ,087 ,020 ,012 ,036 ,096 ,053 ,094 1         
27 -,199 ,124 -,191 ,051 ,043 ,214 ,191 ,166 ,106 ,211 ,170 ,256 ,132 ,200 -,076 -,162 ,167 ,174 ,197 ,018 ,024 ,083 ,100 ,126 ,157 ,504 1        
28 -,129 ,062 -,043 -,034 -,088 ,052 ,006 ,106 ,069 ,092 ,072 ,157 ,087 ,115 -,177 -,110 ,064 ,138 ,100 ,056 -,015 -,005 ,091 ,082 ,039 ,379 ,293 1       
29 -,043 ,187 ,027 ,019 -,006 ,293 ,162 ,158 ,105 ,172 ,202 ,283 ,180 ,214 -,137 -,011 ,113 ,222 ,255 ,123 ,160 ,279 ,343 ,326 ,332 ,332 ,315 ,310 1      
30 ,029 ,130 -,004 ,061 -,042 ,122 ,048 ,067 ,094 ,095 ,130 ,142 ,071 ,072 -,073 ,024 ,084 ,151 ,126 ,055 ,073 ,153 ,127 ,167 ,158 ,186 ,193 ,276 ,564 1     
31 -,068 ,253 -,082 ,115 ,049 ,221 ,318 ,292 ,219 ,265 ,267 ,327 ,265 ,285 -,089 -,065 ,274 ,319 ,260 ,026 ,047 ,164 ,168 ,205 ,211 ,326 ,387 ,334 ,525 ,528 1    
32 -,011 ,252 ,006 ,100 ,105 ,228 ,280 ,245 ,190 ,245 ,243 ,272 ,225 ,221 -,077 ,011 ,271 ,340 ,399 ,052 ,045 ,223 ,281 ,244 ,267 ,334 ,398 ,368 ,635 ,468 ,716 1   
33 -,021 ,297 -,024 ,129 ,087 ,315 ,261 ,265 ,125 ,247 ,282 ,344 ,227 ,275 -,101 -,020 ,257 ,286 ,304 ,110 ,138 ,313 ,362 ,361 ,338 ,461 ,376 ,250 ,566 ,398 ,519 ,579 1  
34 -,048 ,289 -,032 ,086 ,067 ,232 ,246 ,235 ,217 ,266 ,252 ,320 ,251 ,265 -,107 -,029 ,255 ,320 ,335 ,042 ,116 ,269 ,313 ,299 ,304 ,341 ,355 ,357 ,674 ,525 ,705 ,790 ,600 1 

S
ig. (1-tailed) 

1  ,150 ,000 ,236 ,300 ,144 ,012 ,035 ,269 ,169 ,068 ,001 ,042 ,012 ,000 ,000 ,418 ,147 ,041 ,147 ,044 ,010 ,056 ,006 ,055 ,007 ,001 ,017 ,243 ,316 ,133 ,428 ,369 ,218 
2 ,150  ,349 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,050 ,425 ,000 ,000 ,000 ,003 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,113 ,021 ,156 ,001 ,017 ,000 ,000 ,000 ,000 
3 ,000 ,349  ,044 ,160 ,200 ,314 ,044 ,306 ,340 ,215 ,047 ,121 ,062 ,020 ,000 ,020 ,292 ,020 ,331 ,018 ,029 ,375 ,035 ,098 ,005 ,001 ,244 ,327 ,472 ,089 ,462 ,347 ,300 
4 ,236 ,000 ,044  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,154 ,027 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,012 ,004 ,009 ,414 ,204 ,292 ,378 ,159 ,030 ,051 ,017 ,080 
5 ,300 ,000 ,160 ,000  ,000 ,000 ,000 ,001 ,022 ,000 ,002 ,006 ,001 ,330 ,467 ,000 ,000 ,000 ,005 ,031 ,028 ,054 ,008 ,062 ,143 ,243 ,076 ,462 ,246 ,213 ,043 ,077 ,138 
6 ,144 ,000 ,200 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 ,001 ,150 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,029 ,000 ,197 ,000 ,023 ,000 ,000 ,000 ,000 
7 ,012 ,000 ,314 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,001 ,000 ,000 ,000 ,011 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,308 ,001 ,460 ,004 ,218 ,000 ,000 ,000 ,000 
8 ,035 ,000 ,044 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,321 ,285 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,081 ,003 ,041 ,005 ,136 ,000 ,000 ,000 ,000 
9 ,269 ,000 ,306 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,027 ,392 ,000 ,000 ,000 ,113 ,002 ,110 ,341 ,011 ,149 ,339 ,041 ,130 ,043 ,062 ,000 ,001 ,020 ,000 
10 ,169 ,000 ,340 ,000 ,022 ,001 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,401 ,095 ,000 ,000 ,000 ,171 ,009 ,024 ,022 ,003 ,001 ,006 ,000 ,066 ,002 ,060 ,000 ,000 ,000 ,000 
11 ,068 ,000 ,215 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,140 ,052 ,000 ,000 ,000 ,212 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,003 ,119 ,000 ,016 ,000 ,000 ,000 ,000 
12 ,001 ,000 ,047 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,033 ,007 ,000 ,000 ,000 ,148 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,000 ,005 ,000 ,010 ,000 ,000 ,000 ,000 
13 ,042 ,000 ,121 ,000 ,006 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,223 ,031 ,000 ,000 ,000 ,209 ,004 ,000 ,001 ,000 ,003 ,016 ,015 ,077 ,002 ,123 ,000 ,000 ,000 ,000 
14 ,012 ,000 ,062 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,139 ,002 ,000 ,000 ,000 ,058 ,008 ,012 ,007 ,000 ,024 ,004 ,000 ,030 ,000 ,120 ,000 ,000 ,000 ,000 
15 ,000 ,050 ,020 ,154 ,330 ,001 ,004 ,321 ,027 ,401 ,140 ,033 ,223 ,139  ,000 ,076 ,413 ,232 ,498 ,478 ,322 ,098 ,459 ,393 ,013 ,108 ,002 ,012 ,118 ,073 ,103 ,049 ,039 
16 ,000 ,425 ,000 ,027 ,467 ,150 ,001 ,285 ,392 ,095 ,052 ,007 ,031 ,002 ,000  ,051 ,259 ,022 ,078 ,353 ,472 ,365 ,473 ,424 ,006 ,004 ,035 ,430 ,348 ,143 ,426 ,371 ,318 
17 ,418 ,000 ,020 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,076 ,051  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,237 ,003 ,148 ,032 ,085 ,000 ,000 ,000 ,000 
18 ,147 ,000 ,292 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,413 ,259 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,036 ,002 ,012 ,000 ,007 ,000 ,000 ,000 ,000 
19 ,041 ,000 ,020 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,232 ,022 ,000 ,000  ,013 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,078 ,001 ,051 ,000 ,020 ,000 ,000 ,000 ,000 
20 ,147 ,003 ,331 ,000 ,005 ,000 ,011 ,000 ,113 ,171 ,212 ,148 ,209 ,058 ,498 ,078 ,000 ,000 ,013  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,374 ,382 ,182 ,022 ,184 ,335 ,197 ,036 ,248 
21 ,044 ,002 ,018 ,000 ,031 ,000 ,000 ,000 ,002 ,009 ,005 ,005 ,004 ,008 ,478 ,353 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,425 ,345 ,404 ,004 ,118 ,224 ,230 ,012 ,029 
22 ,010 ,000 ,029 ,000 ,028 ,000 ,000 ,000 ,110 ,024 ,000 ,000 ,000 ,012 ,322 ,472 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,278 ,086 ,470 ,000 ,006 ,003 ,000 ,000 ,000 
23 ,056 ,000 ,375 ,012 ,054 ,000 ,000 ,000 ,341 ,022 ,000 ,000 ,001 ,007 ,098 ,365 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,059 ,051 ,068 ,000 ,019 ,003 ,000 ,000 ,000 
24 ,006 ,000 ,035 ,004 ,008 ,000 ,000 ,000 ,011 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,459 ,473 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,193 ,019 ,091 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 
25 ,055 ,000 ,098 ,009 ,062 ,000 ,000 ,000 ,149 ,001 ,000 ,000 ,003 ,024 ,393 ,424 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,063 ,005 ,260 ,000 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 
26 ,007 ,113 ,005 ,414 ,143 ,029 ,308 ,081 ,339 ,006 ,002 ,006 ,016 ,004 ,013 ,006 ,237 ,036 ,078 ,374 ,425 ,278 ,059 ,193 ,063  ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 
27 ,001 ,021 ,001 ,204 ,243 ,000 ,001 ,003 ,041 ,000 ,003 ,000 ,015 ,000 ,108 ,004 ,003 ,002 ,001 ,382 ,345 ,086 ,051 ,019 ,005 ,000  ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 
28 ,017 ,156 ,244 ,292 ,076 ,197 ,460 ,041 ,130 ,066 ,119 ,005 ,077 ,030 ,002 ,035 ,148 ,012 ,051 ,182 ,404 ,470 ,068 ,091 ,260 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
29 ,243 ,001 ,327 ,378 ,462 ,000 ,004 ,005 ,043 ,002 ,000 ,000 ,002 ,000 ,012 ,430 ,032 ,000 ,000 ,022 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
30 ,316 ,017 ,472 ,159 ,246 ,023 ,218 ,136 ,062 ,060 ,016 ,010 ,123 ,120 ,118 ,348 ,085 ,007 ,020 ,184 ,118 ,006 ,019 ,003 ,005 ,001 ,001 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
31 ,133 ,000 ,089 ,030 ,213 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,073 ,143 ,000 ,000 ,000 ,335 ,224 ,003 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
32 ,428 ,000 ,462 ,051 ,043 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,103 ,426 ,000 ,000 ,000 ,197 ,230 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 



 

  

33 ,369 ,000 ,347 ,017 ,077 ,000 ,000 ,000 ,020 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,049 ,371 ,000 ,000 ,000 ,036 ,012 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
34 ,218 ,000 ,300 ,080 ,138 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,039 ,318 ,000 ,000 ,000 ,248 ,029 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

Tabela 85: Korelacijska matrika spremenljivk dejavnikov družine (Sig.=0,00).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Priloga 12: Korelacijska matrika in graf porazdelitve faktorjev 
spremenljivk dejavnikov soseske reprezentativnega vzorca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
   Korelacijska matrika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Korelacije  

Opazi preprodajo drog 1 0,596 0,575 0,545 -0,172 -0,016 -0,17 -0,256 -0,063 -0,142 -0,181 -0,102 -0,061 0,018 0,012 0,253 0,364 0,355 0,602 
opazi pretepov 0,596 1 0,58 0,502 -0,279 -0,054 -0,291 -0,233 -0,011 -0,143 -0,118 -0,117 -0,149 -0,003 -0,058 0,207 0,382 0,499 0,381 
Opazi pisanje grafitov 0,575 0,58 1 0,518 -0,275 -0,123 -0,271 -0,273 -0,104 -0,252 -0,217 -0,162 -0,145 0,024 0,05 0,291 0,54 0,385 0,395 
Opazi kraje 0,545 0,502 0,518 1 -0,339 -0,088 -0,269 -0,141 -0,109 -0,217 -0,177 -0,217 -0,137 0,002 0,062 0,528 0,355 0,359 0,374 
Občutek varnosti -0,172 -0,279 -0,275 -0,339 1 0,416 0,591 0,435 0,366 0,414 0,393 0,382 0,44 0,206 0,168 -0,281 -0,224 -0,252 -0,126 
sodelovanje -0,016 -0,054 -0,123 -0,088 0,416 1 0,503 0,464 0,542 0,508 0,501 0,425 0,336 0,188 0,109 -0,002 -0,061 -0,026 -0,001 
zadovoljstvo -0,17 -0,291 -0,271 -0,269 0,591 0,503 1 0,697 0,504 0,539 0,507 0,447 0,375 0,222 0,207 -0,109 -0,165 -0,157 -0,129 
pogrešanje -0,256 -0,233 -0,273 -0,141 0,435 0,464 0,697 1 0,443 0,422 0,434 0,407 0,322 0,23 0,188 -0,135 -0,217 -0,221 -0,244 
spodbuda. -0,063 -0,011 -0,104 -0,109 0,366 0,542 0,504 0,443 1 0,697 0,667 0,598 0,421 0,303 0,232 0,048 -0,041 0,003 -0,063 
pomoč -0,142 -0,143 -0,252 -0,217 0,414 0,508 0,539 0,422 0,697 1 0,786 0,6 0,447 0,259 0,184 -0,098 -0,157 -0,13 -0,136 
Opazijo  -0,181 -0,118 -0,217 -0,177 0,393 0,501 0,507 0,434 0,667 0,786 1 0,663 0,504 0,384 0,265 0,001 -0,137 -0,14 -0,174 
Opazijo dobra dela -0,102 -0,117 -0,162 -0,217 0,382 0,425 0,447 0,407 0,598 0,6 0,663 1 0,458 0,366 0,245 0,023 -0,05 -0,063 -0,078 
Obsojanje drog. -0,061 -0,149 -0,145 -0,137 0,44 0,336 0,375 0,322 0,421 0,447 0,504 0,458 1 0,64 0,464 0 -0,029 -0,095 -0,068 
Obsojanje alkohola 0,018 -0,003 0,024 0,002 0,206 0,188 0,222 0,23 0,303 0,259 0,384 0,366 0,64 1 0,667 0,204 0,11 0,086 0,086 
Obsojanje tobaka 0,012 -0,058 0,05 0,062 0,168 0,109 0,207 0,188 0,232 0,184 0,265 0,245 0,464 0,667 1 0,211 0,057 0,014 -0,007 
Pisotnost vlomov 0,253 0,207 0,291 0,528 -0,281 -0,002 -0,109 -0,135 0,048 -0,098 0,001 0,023 0 0,204 0,211 1 0,616 0,622 0,57 
Prisotnost grafitov 0,364 0,382 0,54 0,355 -0,224 -0,061 -0,165 -0,217 -0,041 -0,157 -0,137 -0,05 -0,029 0,11 0,057 0,616 1 0,738 0,665 
Prisotnost pretepov 0,355 0,499 0,385 0,359 -0,252 -0,026 -0,157 -0,221 0,003 -0,13 -0,14 -0,063 -0,095 0,086 0,014 0,622 0,738 1 0,703 
Prisotnost prep. drog 0,602 0,381 0,395 0,374 -0,126 -0,001 -0,129 -0,244 -0,063 -0,136 -0,174 -0,078 -0,068 0,086 -0,007 0,57 0,665 0,703 1 

Sig. (1-tailed) 

Opazi preprodajo drog   0 0 0 0,013 0,421 0,014 0 0,209 0,033 0,009 0,095 0,214 0,41 0,436 0 0 0 0 
opazi pretepov 0   0 0 0 0,245 0 0,001 0,444 0,032 0,064 0,066 0,027 0,482 0,227 0,004 0 0 0 
Opazi pisanje grafitov 0 0   0 0 0,057 0 0 0,09 0 0,002 0,018 0,03 0,38 0,259 0 0 0 0 
Opazi kraje 0 0 0   0 0,13 0 0,034 0,079 0,002 0,011 0,002 0,039 0,491 0,213 0 0 0 0 
Občutek varnosti 0,013 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0,004 0,015 0 0,002 0 0,051 
sodelovanje 0,421 0,245 0,057 0,13 0   0 0 0 0 0 0 0 0,007 0,079 0,492 0,214 0,367 0,497 
zadovoljstvo 0,014 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0,002 0,004 0,079 0,016 0,021 0,048 
pogrešanje 0 0,001 0 0,034 0 0 0   0 0 0 0 0 0,001 0,007 0,04 0,002 0,002 0,001 
spodbuda. 0,209 0,444 0,09 0,079 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0,001 0,269 0,297 0,484 0,21 
pomoč 0,033 0,032 0 0,002 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0,009 0,103 0,021 0,047 0,039 
Opazijo  0,009 0,064 0,002 0,011 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0,493 0,038 0,035 0,012 
Opazijo dobra dela 0,095 0,066 0,018 0,002 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0,001 0,384 0,26 0,208 0,158 
Obsojanje drog. 0,214 0,027 0,03 0,039 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0,5 0,355 0,11 0,191 
Obsojanje alkohola 0,41 0,482 0,38 0,491 0,004 0,007 0,002 0,001 0 0 0 0 0   0 0,004 0,077 0,133 0,133 
Obsojanje tobaka 0,436 0,227 0,259 0,213 0,015 0,079 0,004 0,007 0,001 0,009 0 0,001 0 0   0,003 0,231 0,429 0,462 
Pisotnost vlomov 0 0,004 0 0 0 0,492 0,079 0,04 0,269 0,103 0,493 0,384 0,5 0,004 0,003   0 0 0 
Prisotnost grafitov 0 0 0 0 0,002 0,214 0,016 0,002 0,297 0,021 0,038 0,26 0,355 0,077 0,231 0   0 0 
Prisotnost pretepov 0 0 0 0 0 0,367 0,021 0,002 0,484 0,047 0,035 0,208 0,11 0,133 0,429 0 0   0 
Prisotnost prep. drog 0 0 0 0 0,051 0,497 0,048 0,001 0,21 0,039 0,012 0,158 0,191 0,133 0,462 0 0 0   

 
Tabela 91: Korelacijska matrika spremenljivk soseske. 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           

                         Graf 4: Porazdelitev faktorjev spremenljivk soseske 

 
 
 
 
 
 



 

  

Priloga 13: Korelacijska matrika spremenljivk dejavnikov 
šole/službe reprezentativnega vzorca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

   Korelacijksa matrika počutje 
ocena 
lastne 

uspešnosti 

možnosti 
odločanja 

o 
aktivnostih 
in pravilih 

povabilo k 
sodelovanju, 

dodatnih 
zadolžitev 

opazi dobro 
delo 

veliko 
možnosti za 
sodelovanje 

osebno se 
lahko 

pogovorim 
avotoriteto 

varno 
počutje 

potrdilo, 
da sem 
naredil 
nekaj 

dobrega 

pohvala 
za delo 

sodelovanja 
diskusijah 

korelacije 

Počutje 1 0,274 0,344 0,339 0,324 0,269 0,331 0,367 0,418 0,355 0,46 
ocena lastne uspešnosti 0,274 1 0,3 0,295 0,287 0,232 0,292 0,138 0,319 0,309 0,262 
možnosti odločanja o aktivnostih in pravilih 0,344 0,3 1 0,58 0,418 0,54 0,464 0,417 0,371 0,362 0,51 
povabilo k sodelovanju, dodatnih zadolžitev 0,339 0,295 0,58 1 0,657 0,66 0,412 0,425 0,465 0,448 0,555 
opazi dobro delo 0,324 0,287 0,418 0,657 1 0,605 0,465 0,43 0,571 0,642 0,589 
veliko možnosti za sodelovanje 0,269 0,232 0,54 0,66 0,605 1 0,36 0,31 0,429 0,474 0,524 
osebno se lahko pogovorim z avotoriteto 0,331 0,292 0,464 0,412 0,465 0,36 1 0,434 0,48 0,432 0,419 
varno počutje 0,367 0,138 0,417 0,425 0,43 0,31 0,434 1 0,443 0,36 0,459 
potrdilo, da sem naredil nekaj dobrega 0,418 0,319 0,371 0,465 0,571 0,429 0,48 0,443 1 0,77 0,634 
pohvala za delo 0,355 0,309 0,362 0,448 0,642 0,474 0,432 0,36 0,77 1 0,621 
sodelovanjae v diskusijah 0,46 0,262 0,51 0,555 0,589 0,524 0,419 0,459 0,634 0,621 1 

Sig. (1-tailed) 

Počutje   0 0 0 0 0,001 0 0 0 0 0 
ocena lastne uspešnosti 0   0 0 0 0,003 0 0,049 0 0 0,001 
možnosti odločanja o aktivnostih in pravilih 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 
povabilo k sodelovanju, dodatnih zadolžitev 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 
opazi dobro delo 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 
veliko možnosti za sodelovanje 0,001 0,003 0 0 0   0 0 0 0 0 
osebno se lahko pogovorim z avotoriteto 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 
varno počutje 0 0,049 0 0 0 0 0   0 0 0 
potrdilo, da sem naredil nekaj dobrega 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 
pohvala za delo 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 
sodelovanje diskusijah 0 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0   

 

Tabela 96: Korelacijska matrika spremenljivk dejavnikov šole/službe. 

 
 



 

  

Priloga 14: Korelacijska matrika spremenljivk dejavnikov 
prostega časa reprezentativnega vzorca 

 
  

Korelacijska matrika šport umetnost Tabor 
planinstvo branje Ročna dela hobiji TB 

rač 

korelacije 

 športne dejavnosti 1 0,172 0,172 0,105 0,123 0,246 0,024 
Umetniško ustvarjalne dejavnosti  0,172 1 0,221 0,066 0,103 0,242 -0,002 
Taborništvo, planinstvo 0,172 0,221 1 -0,075 0,175 0,041 -0,293 
branje 0,105 0,066 -0,075 1 0,056 0,253 0,326 
Ročna dela 0,123 0,103 0,175 0,056 1 0,167 -0,106 
Hobiji  0,246 0,242 0,041 0,253 0,167 1 0,235 
Tv, računalnik 0,024 -0,002 -0,293 0,326 -0,106 0,235 1 

Sig. (1-tailed) 

 športne dejavnosti   0 0 0,011 0,004 0 0,299 
Umetniško ustvarjalne dejavnosti  0   0 0,076 0,013 0 0,48 
Taborništvo, planinstvo 0 0   0,052 0 0,188 0 
branje 0,011 0,076 0,052   0,111 0 0 
Ročna dela 0,004 0,013 0 0,111   0 0,01 
Hobiji  0 0 0,188 0 0   0 
Tv, računalnik 0,299 0,48 0 0 0,01 0   

 

Tabela 101: Korelacijska matrika spremenljivk dejavnikov prostega časa. 
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Priloga 15: Korelacijska tabela dejavnikov uporabe tobaka 
nereprezentativnega vzorca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Korelacijska matrika v življenju  mesecu 
Obdobje 
kajenja Starost  

Odnos 
občas. 

Odnos 
redno 

Tveganje 
občas. 

Tveganje 
rednega 

Kajenje 
prijatelji Korelacije 

 Kajenje v življenju 1,000 ,590 ,739 ,617 -,249 -,283 -,101 ,109 ,296 
Kajenje v mesecu ,590 1,000 ,692 ,346 -,196 -,281 -,018 -,041 ,293 
Obdobje red kajenja ,739 ,692 1,000 ,418 -,247 -,305 -,118 ,008 ,261 
Starost ob prvi rabi ,617 ,346 ,418 1,000 -,168 -,160 -,070 ,141 ,197 
Odnos do občas k. -,249 -,196 -,247 -,168 1,000 ,765 ,353 ,244 -,035 
Odnos do rednega k. -,283 -,281 -,305 -,160 ,765 1,000 ,324 ,341 -,012 
Zaved tveganja prilož. -,101 -,018 -,118 -,070 ,353 ,324 1,000 ,575 ,056 
Zaved tveganja red. ,109 -,041 ,008 ,141 ,244 ,341 ,575 1,000 ,136 
Kajenje med prijatelji ,296 ,293 ,261 ,197 -,035 -,012 ,056 ,136 1,000 

Sig. (1-tailed) 

Kajenje v življenju  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,058 ,046 ,000 
Kajenje v mesecu ,000  ,000 ,000 ,001 ,000 ,391 ,263 ,000 
Obdobje kajenja ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,033 ,448 ,000 
Starost ob prvi rabi ,000 ,000 ,000  ,004 ,006 ,140 ,014 ,001 
Odnos do občas k. ,000 ,001 ,000 ,004  ,000 ,000 ,000 ,294 
Odnos do rednega k. ,000 ,000 ,000 ,006 ,000  ,000 ,000 ,424 
Zaved tveganja prilož. ,058 ,391 ,033 ,140 ,000 ,000  ,000 ,194 
Zaved tveganja red. ,046 ,263 ,448 ,014 ,000 ,000 ,000  ,017 
Kajenje med prijatelji ,000 ,000 ,000 ,001 ,294 ,424 ,194 ,017  

 
                              Tabela 110: Korelacijska tabela dejavnikov uporabe tobaka 
 
 
 
 
 
 



 

  

Priloga 16: Korelacijska matrika motivov uporabe alkohola 
nereprezentativnega vzorca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 Korelacijska matrika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Korelacija 

1 prijatelji pijejo  1 ,552 ,672 ,329 ,338 ,552 ,444 ,536 ,407 ,312 ,517 ,418 ,433 ,524 ,469 ,447 ,305 ,437 ,407 ,484 ,431 

2 težko zavrniti ,552 1 ,536 ,361 ,305 ,434 ,363 ,455 ,318 ,230 ,349 ,340 ,285 ,406 ,332 ,349 ,219 ,264 ,299 ,365 ,261 

3 ljudje pijejo ,672 ,536 1 ,288 ,304 ,580 ,381 ,443 ,397 ,245 ,431 ,389 ,375 ,496 ,468 ,455 ,258 ,414 ,456 ,385 ,445 

4 povečuje storilnosti ,329 ,361 ,288 1 ,256 ,409 ,419 ,486 ,316 ,261 ,401 ,428 ,270 ,315 ,347 ,341 ,277 ,356 ,414 ,399 ,311 

5 navada ob posebnih priložnostih ,338 ,305 ,304 ,256 1 ,210 ,404 ,385 ,300 ,486 ,392 ,219 ,158 ,198 ,258 ,190 ,080 ,108 ,120 ,291 ,111 

6 sprejet v družbi ,552 ,434 ,580 ,409 ,210 1 ,410 ,524 ,439 ,256 ,528 ,569 ,546 ,588 ,582 ,532 ,399 ,552 ,547 ,467 ,567 

7 okus ,444 ,363 ,381 ,419 ,404 ,410 1 ,639 ,568 ,454 ,443 ,382 ,449 ,451 ,486 ,440 ,407 ,367 ,342 ,489 ,344 

8 počutje ,536 ,455 ,443 ,486 ,385 ,524 ,639 1 ,556 ,409 ,656 ,464 ,461 ,550 ,644 ,582 ,384 ,485 ,390 ,613 ,485 

9 žeja ,407 ,318 ,397 ,316 ,300 ,439 ,568 ,556 1 ,362 ,454 ,408 ,501 ,492 ,461 ,468 ,420 ,462 ,404 ,471 ,437 

10 obroku hrane ,312 ,230 ,245 ,261 ,486 ,256 ,454 ,409 ,362 1 ,335 ,228 ,256 ,194 ,354 ,220 ,279 ,248 ,202 ,364 ,200 

11 sprostitev ,517 ,349 ,431 ,401 ,392 ,528 ,443 ,656 ,454 ,335 1 ,633 ,584 ,668 ,649 ,632 ,451 ,612 ,628 ,614 ,540 

12 kritika ,418 ,340 ,389 ,428 ,219 ,569 ,382 ,464 ,408 ,228 ,633 1 ,651 ,687 ,604 ,628 ,486 ,649 ,751 ,559 ,648 

13 uspavanje ,433 ,285 ,375 ,270 ,158 ,546 ,449 ,461 ,501 ,256 ,584 ,651 1 ,737 ,619 ,633 ,531 ,637 ,638 ,486 ,614 

14 pozaba na težave ,524 ,406 ,496 ,315 ,198 ,588 ,451 ,550 ,492 ,194 ,668 ,687 ,737 1 ,751 ,726 ,540 ,729 ,726 ,603 ,712 

15 zmanjšanje napetosti / nemira ,469 ,332 ,468 ,347 ,258 ,582 ,486 ,644 ,461 ,354 ,649 ,604 ,619 ,751 1 ,624 ,491 ,629 ,596 ,575 ,634 

16 energija in moč ,447 ,349 ,455 ,341 ,190 ,532 ,440 ,582 ,468 ,220 ,632 ,628 ,633 ,726 ,624 1 ,627 ,762 ,726 ,547 ,650 

17 navada ,305 ,219 ,258 ,277 ,080 ,399 ,407 ,384 ,420 ,279 ,451 ,486 ,531 ,540 ,491 ,627 1 ,577 ,565 ,481 ,524 

18 soočanje s težavami ,437 ,264 ,414 ,356 ,108 ,552 ,367 ,485 ,462 ,248 ,612 ,649 ,637 ,729 ,629 ,762 ,577 1 ,808 ,598 ,727 

19 nadzor nad situacijo ,407 ,299 ,456 ,414 ,120 ,547 ,342 ,390 ,404 ,202 ,628 ,751 ,638 ,726 ,596 ,726 ,565 ,808  ,601 ,754 

20 dolgčas ,484 ,365 ,385 ,399 ,291 ,467 ,489 ,613 ,471 ,364 ,614 ,559 ,486 ,603 ,575 ,547 ,481 ,598 ,601 1 ,655 

21 pozaba tel. težav in posebnosti ,431 ,261 ,445 ,311 ,111 ,567 ,344 ,485 ,437 ,200 ,540 ,648 ,614 ,712 ,634 ,650 ,524 ,727 ,754 ,655 1 

Sig. (1-tailed) 

1 prijatelji pijejo   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

2 težko zavrniti ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

3 ljudje pijejo ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

4 povečuje storilnosti ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 



 

  

5 navada ob posebnih priložnostih ,000 ,000 ,000 ,000  ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,007 ,001 ,000 ,002 ,106 ,046 ,031 ,000 ,042 

6 sprejet v družbi ,000 ,000 ,000 ,000 ,001  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

7 okus ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

8 počutje ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

9 žeja ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

10 obroku hrane ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,001 

11 sprostitev ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

12 kritika ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

13 uspavanje ,000 ,000 ,000 ,000 ,007 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

14 pozaba na težave ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

15 zmanjšanje napetosti / nemira ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

16 energija in moč ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

17 navada ,000 ,000 ,000 ,000 ,106 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

18 soočanje s težavami ,000 ,000 ,000 ,000 ,046 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

19 nadzor nad situacijo ,000 ,000 ,000 ,000 ,031 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

20 dolgčas ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

21 pozaba tel. težav in posebnosti ,000 ,000 ,000 ,000 ,042 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
 

Tabela 126: Korelacijska matrika motivov uporabe alkohola 

 

 

 



 

  

Priloga 17: Korelacijska matrika spremenljivk, ki se nanašajo na 
motive uporabe drog nereprezentativnega vzorca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
Tabela 136: Korelacijska matrika motivov uporabe drog (signifikatnost pri ostalih spremenljivkah je p=0,00). 
 
 
 
 
 
 

Korelacijska matrika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

K
orelacije  

1dvig razpoloženja 1 ,773 ,741 ,630 ,577 ,339 ,506 ,635 ,346 ,513 ,394 ,617 ,441 ,438 ,481 ,431 ,375 ,389 
2 ne misliti na težave ,773 1 ,763 ,812 ,691 ,330 ,379 ,633 ,451 ,574 ,413 ,594 ,529 ,269 ,382 ,456 ,406 ,410 
3 sprostitev ,741 ,763 1 ,730 ,648 ,387 ,555 ,638 ,378 ,477 ,351 ,579 ,576 ,382 ,513 ,372 ,433 ,255 
4 vznemirjenost in evforija ,630 ,812 ,730 1 ,794 ,305 ,362 ,512 ,328 ,611 ,401 ,595 ,617 ,235 ,423 ,367 ,411 ,272 
5 omamljenost ,577 ,691 ,648 ,794 1 ,409 ,259 ,360 ,261 ,551 ,307 ,593 ,570 ,128 ,285 ,326 ,437 ,296 
6 budnost ,339 ,330 ,387 ,305 ,409 1 ,402 ,246 ,203 ,442 ,361 ,445 ,520 ,347 ,330 ,364 ,102 ,157 
7 uspavanje ,506 ,379 ,555 ,362 ,259 ,402 1 ,639 ,367 ,336 ,356 ,408 ,420 ,508 ,657 ,446 ,350 ,286 
8 prenašanje bolečine ,635 ,633 ,638 ,512 ,360 ,246 ,639 1 ,457 ,392 ,357 ,408 ,337 ,365 ,508 ,286 ,432 ,335 
9 pozaba težav in posebnosti ,346 ,451 ,378 ,328 ,261 ,203 ,367 ,457 1 ,635 ,597 ,389 ,298 ,471 ,384 ,279 ,330 ,586 
10 uživa v družbi prijateljev ,513 ,574 ,477 ,611 ,551 ,442 ,336 ,392 ,635 1 ,739 ,592 ,533 ,576 ,425 ,364 ,356 ,434 
11 izražanje v družbi ,394 ,413 ,351 ,401 ,307 ,361 ,356 ,357 ,597 ,739 1 ,315 ,424 ,755 ,507 ,319 ,287 ,359 
12 sprostitev »zavore« ,617 ,594 ,579 ,595 ,593 ,445 ,408 ,408 ,389 ,592 ,315 1 ,670 ,084 ,188 ,339 ,359 ,412 
13 zdrži noč v družbi prijateljev ,441 ,529 ,576 ,617 ,570 ,520 ,420 ,337 ,298 ,533 ,424 ,670 1 ,326 ,430 ,500 ,306 ,413 
14 osredotočiti na delo  ,438 ,269 ,382 ,235 ,128* ,347 ,508 ,365 ,471 ,576 ,755 ,084* ,326 1 ,793 ,523 ,217 ,323 
15 izboljša aktivnosti ,481 ,382 ,513 ,423 ,285 ,330 ,657 ,508 ,384 ,425 ,507 ,188 ,430 ,793 1 ,585 ,222 ,363 
16 vztrajanje dolgočasne aktivnosti ,431 ,456 ,372 ,367 ,326 ,364 ,446 ,286 ,279 ,364 ,319 ,339 ,500 ,523 ,585 1 ,365 ,435 
 17 Pp ne vplivajo na jemanje droge  ,375 ,406 ,433 ,411 ,437* ,102 ,350 ,432 ,330 ,356 ,287 ,359 ,306 ,217 ,222 ,365 1 ,504 
18 manjše možnosti zaradi pp ,389 ,410 ,255 ,272 ,296 ,157* ,286 ,335 ,586 ,434 ,359 ,412 ,413 ,323 ,363 ,435 ,504 1 

S
ig. 

osredotočiti na delo     ,024       ,098       
pp ne vplivajo na jemanje droge      ,057             
manjše možnosti zaradi pp      ,007             



 

  

Priloga 18:  Korelacijska tabela ocene stališč obsojanja 
uporabe drog nereprezentativnega vzorca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Tabela 141: Korelacijska tabela stališča obsojanja uporabe drog (signifikatnost pri vseh spremenljivkah je p=0,00). 
 
 
 

Korelacijska matrika 
občas 
kajenje 
cigaret 

dnevno 
kajenje 10  

cigaret 

1x-2x 
poskusial

kohol 

pitje 1-2 
alkoholna 

teden 

napije 1x 
na teden 

poskusim
arihuano 

1x-2x 

prilož 
kadi 

marihuan
o 

redno 
kajenje 

marihuan
e 

poskusijo 
LSD  1x- 

2x 

poskusi 
heroin 
1x-2x 

pomirjeva
la/ sedat 
brez Rp 
1x-2x 

poskusi 
amfitamin

e 

poskusi 
kokain 
1x-2x 

poskusi 
ekstazi 
1x-2x 

jemanje 
ekstezi vsak 
konec tedna 

poskusi 
vdihava 
hlapljive 

snovi 1x -2x 

K
orelacije 

občasno kajenje cigaret 1,000 ,778 ,593 ,564 ,459 ,438 ,431 ,369 ,326 ,297 ,346 ,347 ,324 ,317 ,264 ,377 

dnevno kajenje 10 ali več cigaret ,778 1,000 ,550 ,609 ,589 ,466 ,522 ,535 ,455 ,455 ,484 ,515 ,496 ,479 ,482 ,500 

1x -2x poskusijo alkohol ,593 ,550 1,000 ,636 ,442 ,415 ,390 ,329 ,279 ,251 ,368 ,322 ,319 ,313 ,233 ,323 

pitje  alkohol 1- 2 x na teden ,564 ,609 ,636 1,000 ,605 ,537 ,555 ,516 ,457 ,435 ,438 ,436 ,480 ,473 ,403 ,428 

napijejo se 1x na teden ,459 ,589 ,442 ,605 1,000 ,559 ,625 ,615 ,583 ,541 ,507 ,555 ,588 ,591 ,558 ,527 

poskusijo marihuano 1x -1x ,438 ,466 ,415 ,537 ,559 1,000 ,883 ,771 ,730 ,643 ,573 ,653 ,671 ,677 ,594 ,631 

priložnostno kadijo marihuano ,431 ,522 ,390 ,555 ,625 ,883 1,000 ,855 ,768 ,700 ,611 ,729 ,745 ,740 ,703 ,709 

redno kajenje marihuane  ,369 ,535 ,329 ,516 ,615 ,771 ,855 1,000 ,800 ,779 ,665 ,788 ,794 ,790 ,808 ,714 

poskusijo LSD/halucinogen 1x-2x ,326 ,455 ,279 ,457 ,583 ,730 ,768 ,800 1,000 ,868 ,769 ,891 ,891 ,872 ,797 ,836 

poskusijo heroin 1x-2x ,297 ,455 ,251 ,435 ,541 ,643 ,700 ,779 ,868 1,000 ,776 ,872 ,884 ,880 ,868 ,788 
vzamejo pomirjevala /sedativa 
brez Rp 1x-2x ,346 ,484 ,368 ,438 ,507 ,573 ,611 ,665 ,769 ,776 1,000 ,831 ,799 ,813 ,732 ,771 

poskusijo amfitamine ,347 ,515 ,322 ,436 ,555 ,653 ,729 ,788 ,891 ,872 ,831 1,000 ,930 ,910 ,850 ,859 

poskusijo kokain 1x-2x ,324 ,496 ,319 ,480 ,588 ,671 ,745 ,794 ,891 ,884 ,799 ,930 1,000 ,963 ,877 ,845 

poskusijo ekstazi 1x-2x ,317 ,479 ,313 ,473 ,591 ,677 ,740 ,790 ,872 ,880 ,813 ,910 ,963 1,000 ,887 ,826 
jemanje ekstezija vsak konec 
tedna ,264 ,482 ,233 ,403 ,558 ,594 ,703 ,808 ,797 ,868 ,732 ,850 ,877 ,887 1,000 ,816 
poskusijo vdihavati hlapljive snovi 
1x-2x ,377 ,500 ,323 ,428 ,527 ,631 ,709 ,714 ,836 ,788 ,771 ,859 ,845 ,826 ,816 1,000 



 

  

Priloga 19: Korelacijska tabela zavedanja tveganja uporabe 
drog nereprezentativnega vzorca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
       Tabela 146: Korelacijska tabela zavedanje tveganja uporabe drog (signifikatnost pri vseh spremenljivkah: p=0,00). 

 
 
 

Korelacijska matrika Prilika 
 cigaret 

dnevno  
cigaret 

pitje alk 
dan 1-2  

5 alko k 
tedna 

 dnevn 4-5 
alko 

poskusima
rih  

prilika 
marih 

redno  
marih 

poskus LSD 
1 redno  LSD 

poskusi 
amf  redno amf 

Poskusi 
kok/her 

redno 
kok/her 

poskusieks
tazi  

redno 
ekstezi 

poskusi 
vdihav  

redno 
vdihav  

K
orelacije  

priložnostno cigaret 1 ,552 ,466 ,508 ,383 ,478 ,452 ,361 ,394 ,308 ,396 ,300 ,323 ,285 ,350 ,310 ,417 ,328 
dnevno 1 ali 2 zavoja cigaret ,552 1 ,523 ,574 ,669 ,326 ,456 ,514 ,431 ,565 ,430 ,561 ,470 ,541 ,411 ,573 ,461 ,568 
pitje vsak dan 1 do 2 alkohola ,466 ,523 1 ,639 ,545 ,435 ,435 ,476 ,448 ,469 ,417 ,474 ,411 ,437 ,390 ,432 ,387 ,409 
pitje 5 ali več alkohola konec tedna ,508 ,574 ,639 1 ,706 ,564 ,574 ,580 ,537 ,577 ,550 ,563 ,529 ,598 ,558 ,584 ,522 ,593 
pitje vsak dan 4 ali 5 alkohola ,383 ,669 ,545 ,706 1 ,407 ,503 ,620 ,479 ,741 ,495 ,711 ,535 ,699 ,489 ,733 ,551 ,731 
poskusijo marihuano 1x ali 2x ,478 ,326 ,435 ,564 ,407 1 ,813 ,680 ,677 ,437 ,643 ,428 ,591 ,445 ,631 ,453 ,583 ,447 
priložnostno kajenje marihuane  ,452 ,456 ,435 ,574 ,503 ,813 1 ,817 ,675 ,563 ,658 ,547 ,594 ,547 ,642 ,553 ,580 ,553 
redno kajenje marihuane ,361 ,514 ,476 ,580 ,620 ,680 ,817 1 ,656 ,739 ,643 ,693 ,627 ,685 ,607 ,728 ,523 ,702 
poskusijo LSD 1x ali 2x ,394 ,431 ,448 ,537 ,479 ,677 ,675 ,656 1 ,687 ,904 ,697 ,801 ,678 ,825 ,690 ,741 ,644 
redno jemanje LSD ,308 ,565 ,469 ,577 ,741 ,437 ,563 ,739 ,687 1 ,679 ,914 ,686 ,853 ,614 ,879 ,589 ,858 
poskusijo amfitamine 1x ali 2x ,396 ,430 ,417 ,550 ,495 ,643 ,658 ,643 ,904 ,679 1 ,687 ,858 ,685 ,867 ,685 ,767 ,667 
redno jemanje amfitaminov ,300 ,561 ,474 ,563 ,711 ,428 ,547 ,693 ,697 ,914 ,687 1 ,655 ,835 ,593 ,870 ,615 ,838 
poskusijo kokain ali heroin ,323 ,470 ,411 ,529 ,535 ,591 ,594 ,627 ,801 ,686 ,858 ,655 1 ,673 ,841 ,678 ,718 ,650 
redno jemanje kokaina ali heroin ,285 ,541 ,437 ,598 ,699 ,445 ,547 ,685 ,678 ,853 ,685 ,835 ,673 1 ,669 ,913 ,576 ,839 
poskusijo ekstazi 1x ali 2x ,350 ,411 ,390 ,558 ,489 ,631 ,642 ,607 ,825 ,614 ,867 ,593 ,841 ,669 1 ,667 ,767 ,609 
redno jemanje ekstezija ,310 ,573 ,432 ,584 ,733 ,453 ,553 ,728 ,690 ,879 ,685 ,870 ,678 ,913 ,667 1 ,634 ,912 
poskusijo vdihavati snovi 1x ali 2x ,417 ,461 ,387 ,522 ,551 ,583 ,580 ,523 ,741 ,589 ,767 ,615 ,718 ,576 ,767 ,634 1 ,706 
redno vdihavajo lepila ,328 ,568 ,409 ,593 ,731 ,447 ,553 ,702 ,644 ,858 ,667 ,838 ,650 ,839 ,609 ,912 ,706 1 



 

  

Priloga 20:  Korelacijska tabela stališč o dostopnosti drog 
nereprezentativnega vzorca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

Korelacijska matrika 
pivo vino 

žgane 

pijače 

marihuan

a  

amfitamin

i sedativi kokain ekstazi  heroin gobice hlapi 

K
orelacije 

 pivo 1 ,848 ,818 ,404 ,358 ,358 ,341 ,350 ,346 ,295 ,445 

vino ,848 1 ,853 ,436 ,394 ,430 ,381 ,391 ,383 ,339 ,515 

žgane pijače ,818 ,853 1 ,434 ,395 ,441 ,369 ,379 ,371 ,356 ,524 

marihuana ,404 ,436 ,434 1 ,889 ,820 ,860 ,867 ,854 ,846 ,754 

amfitamine ,358 ,394 ,395 ,889 1 ,880 ,911 ,921 ,912 ,902 ,765 

pomirjevala  ,358 ,430 ,441 ,820 ,880 1 ,838 ,850 ,833 ,807 ,780 

kokain ,341 ,381 ,369 ,860 ,911 ,838 1 ,983 ,984 ,912 ,714 

ekstazi ,350 ,391 ,379 ,867 ,921 ,850 ,983 1 ,978 ,922 ,723 

heroin ,346 ,383 ,371 ,854 ,912 ,833 ,984 ,978 1 ,917 ,712 

gobice ,295 ,339 ,356 ,846 ,902 ,807 ,912 ,922 ,917 1 ,731 

snovi-hlapi ,445 ,515 ,524 ,754 ,765 ,780 ,714 ,723 ,712 ,731 1 

  
                       Tabela 151: Korelacijska tabela stališč o dostopnosti drog (signifikatnost pri vseh spremenljivkah: p=0,00). 
 
 
 
 
 



 

  

Priloga 21: Korelacijska matrika spremenljivk uporabe drog pri 
prijateljih nereprezentativnega vzorca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Korelacijska matrika 
cigarete 

alkohol

ne 

pijače 

napije 

1x na 

teden 

kadi 

marihuano  

 jemlje 

gobice 

jemlje 

LSD 

jemlje 

amfitam 

jemlje 

sedativ

e 

 jemlje 

kokain 

jemlje 

ekstazi 

jemlje 

heroin 

vdihava 

hlape 

K
orelacije  

Ocena prijateljev: kadi cigarete 1 ,676 ,468 ,439 ,222 ,187 ,164 ,179 ,246 ,216 ,178 ,160 

Ocena prijateljev: pije alkoholne pijače ,676 1 ,531 ,440 ,226 ,173 ,165 ,139 ,182 ,176 ,150 ,129 

Ocena prijateljev: se napije vsaj 1x na teden ,468 ,531 1 ,568 ,326 ,250 ,221 ,249 ,232 ,322 ,239 ,263 

Ocena prijateljev: kadi marihuano ali hašiš ,439 ,440 ,568 1 ,588 ,468 ,468 ,409 ,475 ,550 ,462 ,412 

Ocena prijateljev: jemlje gobice ,222 ,226 ,326 ,588 1 ,896 ,887 ,676 ,808 ,815 ,781 ,713 

Ocena prijateljev: jemlje LSD ,187 ,173 ,250 ,468 ,896 1 ,875 ,703 ,825 ,788 ,872 ,761 

Ocena prijateljev: jemlje amfitamine ,164 ,165 ,221 ,468 ,887 ,875 1 ,732 ,804 ,788 ,799 ,747 

Ocena prijateljev: jemlje pomirjevala in sedative ,179 ,139 ,249 ,409 ,676 ,703 ,732 1 ,639 ,620 ,651 ,635 

Ocena prijateljev: jemlje kokain ,246 ,182 ,232 ,475 ,808 ,825 ,804 ,639 1 ,773 ,840 ,700 

Ocena prijateljev: jemlje ekstazi ,216 ,176 ,322 ,550 ,815 ,788 ,788 ,620 ,773 1 ,829 ,794 

Ocena prijateljev: jemlje heroin ,178 ,150 ,239 ,462 ,781 ,872 ,799 ,651 ,840 ,829 1 ,795 

Ocena prijateljev: vdihava hlape ,160 ,129 ,263 ,412 ,713 ,761 ,747 ,635 ,700 ,794 ,795 1 

S
ig. (1-tailed) 

Ocena prijateljev: kadi cigarete  ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,005 ,003 ,000 ,000 ,003 ,006 

Ocena prijateljev: pije alkoholne pijače ,000  ,000 ,000 ,000 ,004 ,005 ,016 ,002 ,003 ,010 ,022 

Ocena prijateljev: se napije vsaj 1x na teden ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Ocena prijateljev: kadi marihuano ali hašiš ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Ocena prijateljev: jemlje gobice ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Ocena prijateljev: jemlje LSD ,002 ,004 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Ocena prijateljev: jemlje amfitamine ,005 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Ocena prijateljev: jemlje pomirjevala in sedative ,003 ,016 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

Ocena prijateljev: jemlje kokain ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

Ocena prijateljev: jemlje ekstazi ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

Ocena prijateljev: jemlje heroin ,003 ,010 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

Ocena prijateljev: vdihava hlape ,006 ,022 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

 

Tabela 156: Korelacijska matrika spremenljivk rabe drog pri prijateljih.  



 

  

Priloga 22: Korelacijska matrika spremenljivk, ki se nanašajo na 
osebne dejavnike uporabe drog nereprezentativnega vzorca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1 1 ,030 ,619 ,187 ,160 ,266 ,194 ,239 ,277 -,001 ,132 ,147 ,008 -,104 ,012 -,040 ,041 ,026 ,075 -,033 ,003 ,095 -,057 ,070 -,074 -,031 ,139 ,111 ,130 ,103 ,067 
2 ,030 1 ,076 ,338 ,064 ,031 ,015 -,116 ,045 ,381 -,039 ,026 -,029 -,145 -,406 -,384 ,178 -,232 ,009 -,236 ,012 ,085 -,430 -,317 -,224 -,315 -,064 -,002 -,080 -,136 -,357 
3 ,619 ,076 1 ,374 ,311 ,283 ,207 ,261 ,208 ,049 ,107 ,076 -,052 -,031 -,101 -,145 ,069 -,046 ,070 -,044 -,045 ,108 -,104 -,027 -,086 -,094 ,010 ,118 -,014 ,016 ,020 
4 ,187 ,338 ,374 1 ,303 ,147 ,109 ,133 ,077 ,201 ,084 ,075 ,002 -,102 -,218 -,251 ,218 -,148 ,125 -,156 ,056 ,145 -,184 -,239 -,160 -,206 ,029 ,032 -,049 ,016 -,136 
5 ,160 ,064 ,311 ,303 1 ,214 ,148 ,179 ,101 ,049 ,224 ,132 -,053 -,051 -,003 ,065 ,017 ,003 ,138 ,072 ,108 ,001 -,014 ,048 ,048 ,044 ,076 ,067 -,005 -,003 ,096 
6 ,266 ,031 ,283 ,147 ,214 1 ,417 ,249 ,187 -,005 ,179 ,245 ,066 -,022 -,045 -,051 ,069 -,057 ,127 ,037 ,055 ,025 -,014 ,015 -,051 ,024 ,072 ,141 ,005 ,053 ,105 
7 ,194 ,015 ,207 ,109 ,148 ,417 1 ,374 ,144 ,048 ,091 ,228 ,083 -,023 -,081 -,086 ,106 -,088 ,010 -,128 ,132 ,249 -,019 ,018 -,027 -,090 ,118 ,112 ,022 ,109 -,017 
8 ,239 -,116 ,261 ,133 ,179 ,249 ,374 1 ,219 -,065 ,308 ,266 ,139 -,046 -,003 ,110 ,023 ,022 ,129 -,040 ,081 -,006 ,064 ,043 ,027 ,036 ,188 ,072 ,084 ,104 ,176 
9 ,277 ,045 ,208 ,077 ,101 ,187 ,144 ,219 1 -,090 ,228 ,301 ,080 -,121 ,000 -,002 -,020 -,107 ,156 ,005 ,184 ,063 ,003 ,001 -,159 -,013 ,048 ,034 ,113 -,056 ,074 
10 -,001 ,381 ,049 ,201 ,049 -,005 ,048 -,065 -,090 1 -,076 -,051 -,011 -,219 -,237 -,254 ,041 -,303 -,007 -,323 ,019 ,110 -,297 -,231 -,153 -,233 -,056 -,079 -,009 -,033 -,256 
11 ,132 -,039 ,107 ,084 ,224 ,179 ,091 ,308 ,228 -,076 1 ,389 ,013 ,050 ,108 ,121 -,070 ,006 ,065 ,031 ,026 -,044 ,071 ,055 -,012 -,006 ,127 ,022 ,028 ,055 ,231 
12 ,147 ,026 ,076 ,075 ,132 ,245 ,228 ,266 ,301 -,051 ,389 1 ,107 -,120 -,111 -,005 ,075 -,111 ,089 -,096 ,088 ,033 ,037 -,060 -,066 ,008 ,087 ,136 ,038 ,163 -,005 
13 ,008 -,029 -,052 ,002 -,053 ,066 ,083 ,139 ,080 -,011 ,013 ,107 1 -,028 ,046 ,178 ,241 -,009 ,174 -,006 ,353 ,273 ,082 ,055 ,128 ,224 ,245 ,198 ,253 ,225 -,019 
14 -,104 -,145 -,031 -,102 -,051 -,022 -,023 -,046 -,121 -,219 ,050 -,120 -,028 1 ,271 ,251 -,012 ,344 -,268 ,222 -,076 -,136 ,123 ,115 ,272 ,158 -,027 ,075 -,133 -,104 ,154 
15 ,012 -,406 -,101 -,218 -,003 -,045 -,081 -,003 ,000 -,237 ,108 -,111 ,046 ,271 1 ,679 -,140 ,457 -,071 ,357 ,001 -,152 ,526 ,420 ,408 ,470 ,112 -,049 ,164 ,145 ,503 
16 -,040 -,384 -,145 -,251 ,065 -,051 -,086 ,110 -,002 -,254 ,121 -,005 ,178 ,251 ,679 1 -,237 ,421 ,000 ,360 ,069 -,171 ,514 ,434 ,376 ,526 ,125 -,044 ,093 ,133 ,468 
17 ,041 ,178 ,069 ,218 ,017 ,069 ,106 ,023 -,020 ,041 -,070 ,075 ,241 -,012 -,140 -,237 1 -,028 ,275 -,090 ,210 ,298 -,089 -,177 -,031 ,044 ,288 ,326 ,229 ,296 -,156 
18 ,026 -,232 -,046 -,148 ,003 -,057 -,088 ,022 -,107 -,303 ,006 -,111 -,009 ,344 ,457 ,421 -,028 1 -,109 ,432 -,063 -,204 ,397 ,375 ,312 ,396 ,090 ,107 -,007 ,046 ,231 
19 ,075 ,009 ,070 ,125 ,138 ,127 ,010 ,129 ,156 -,007 ,065 ,089 ,174 -,268 -,071 ,000 ,275 -,109 1 -,045 ,369 ,174 ,122 -,061 -,022 ,184 ,211 ,236 ,244 ,268 ,047 
20 -,033 -,236 -,044 -,156 ,072 ,037 -,128 -,040 ,005 -,323 ,031 -,096 -,006 ,222 ,357 ,360 -,090 ,432 -,045 1 -,090 -,189 ,311 ,471 ,245 ,361 -,044 -,024 -,062 -,080 ,294 
21 ,003 ,012 -,045 ,056 ,108 ,055 ,132 ,081 ,184 ,019 ,026 ,088 ,353 -,076 ,001 ,069 ,210 -,063 ,369 -,090 1 ,416 ,073 -,050 ,017 ,089 ,280 ,252 ,247 ,268 ,003 
22 ,095 ,085 ,108 ,145 ,001 ,025 ,249 -,006 ,063 ,110 -,044 ,033 ,273 -,136 -,152 -,171 ,298 -,204 ,174 -,189 ,416 1 -,218 -,158 -,069 -,056 ,261 ,229 ,242 ,265 -,111 
23 -,057 -,430 -,104 -,184 -,014 -,014 -,019 ,064 ,003 -,297 ,071 ,037 ,082 ,123 ,526 ,514 -,089 ,397 ,122 ,311 ,073 -,218 1 ,469 ,359 ,463 ,088 -,100 ,137 ,154 ,429 
24 ,070 -,317 -,027 -,239 ,048 ,015 ,018 ,043 ,001 -,231 ,055 -,060 ,055 ,115 ,420 ,434 -,177 ,375 -,061 ,471 -,050 -,158 ,469 1 ,462 ,469 ,105 ,008 ,068 ,077 ,382 
25 -,074 -,224 -,086 -,160 ,048 -,051 -,027 ,027 -,159 -,153 -,012 -,066 ,128 ,272 ,408 ,376 -,031 ,312 -,022 ,245 ,017 -,069 ,359 ,462 1 ,667 ,100 ,041 ,101 ,108 ,309 
26 -,031 -,315 -,094 -,206 ,044 ,024 -,090 ,036 -,013 -,233 -,006 ,008 ,224 ,158 ,470 ,526 ,044 ,396 ,184 ,361 ,089 -,056 ,463 ,469 ,667 1 ,180 ,182 ,142 ,195 ,382 
27 ,139 -,064 ,010 ,029 ,076 ,072 ,118 ,188 ,048 -,056 ,127 ,087 ,245 -,027 ,112 ,125 ,288 ,090 ,211 -,044 ,280 ,261 ,088 ,105 ,100 ,180 1 ,522 ,450 ,594 ,095 
28 ,111 -,002 ,118 ,032 ,067 ,141 ,112 ,072 ,034 -,079 ,022 ,136 ,198 ,075 -,049 -,044 ,326 ,107 ,236 -,024 ,252 ,229 -,100 ,008 ,041 ,182 ,522 1 ,221 ,394 -,048 
29 ,130 -,080 -,014 -,049 -,005 ,005 ,022 ,084 ,113 -,009 ,028 ,038 ,253 -,133 ,164 ,093 ,229 -,007 ,244 -,062 ,247 ,242 ,137 ,068 ,101 ,142 ,450 ,221 1 ,415 ,104 
30 ,103 -,136 ,016 ,016 -,003 ,053 ,109 ,104 -,056 -,033 ,055 ,163 ,225 -,104 ,145 ,133 ,296 ,046 ,268 -,080 ,268 ,265 ,154 ,077 ,108 ,195 ,594 ,394 ,415 1 ,044 
31 ,067 -,357 ,020 -,136 ,096 ,105 -,017 ,176 ,074 -,256 ,231 -,005 -,019 ,154 ,503 ,468 -,156 ,231 ,047 ,294 ,003 -,111 ,429 ,382 ,309 ,382 ,095 -,048 ,104 ,044 1 
1  ,320 ,000 ,002 ,007 ,000 ,001 ,000 ,000 ,491 ,020 ,011 ,453 ,054 ,428 ,267 ,263 ,343 ,122 ,307 ,484 ,070 ,191 ,140 ,126 ,317 ,015 ,043 ,022 ,056 ,151 
2 ,320  ,119 ,000 ,160 ,314 ,409 ,036 ,242 ,000 ,274 ,343 ,325 ,012 ,000 ,000 ,003 ,000 ,444 ,000 ,425 ,095 ,000 ,000 ,000 ,000 ,163 ,486 ,107 ,018 ,000 
3 ,000 ,119  ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,001 ,224 ,049 ,120 ,211 ,315 ,060 ,012 ,143 ,240 ,139 ,248 ,244 ,047 ,055 ,340 ,093 ,073 ,436 ,035 ,417 ,403 ,382 
4 ,002 ,000 ,000  ,000 ,012 ,046 ,020 ,118 ,001 ,098 ,124 ,488 ,058 ,000 ,000 ,000 ,011 ,027 ,008 ,195 ,012 ,002 ,000 ,006 ,001 ,328 ,309 ,223 ,401 ,018 
5 ,007 ,160 ,000 ,000  ,000 ,011 ,003 ,059 ,223 ,000 ,020 ,206 ,214 ,484 ,159 ,395 ,482 ,017 ,133 ,047 ,497 ,417 ,231 ,227 ,251 ,119 ,151 ,469 ,483 ,068 
6 ,000 ,314 ,000 ,012 ,000  ,000 ,000 ,002 ,467 ,003 ,000 ,154 ,369 ,246 ,218 ,144 ,188 ,025 ,285 ,198 ,352 ,416 ,409 ,214 ,356 ,134 ,014 ,467 ,207 ,052 
7 ,001 ,409 ,001 ,046 ,011 ,000  ,000 ,013 ,230 ,080 ,000 ,099 ,362 ,107 ,092 ,050 ,086 ,437 ,023 ,020 ,000 ,383 ,393 ,341 ,081 ,034 ,042 ,368 ,047 ,399 
8 ,000 ,036 ,000 ,020 ,003 ,000 ,000  ,000 ,156 ,000 ,000 ,016 ,241 ,484 ,044 ,363 ,369 ,023 ,269 ,107 ,465 ,162 ,255 ,340 ,290 ,002 ,134 ,096 ,054 ,003 
9 ,000 ,242 ,001 ,118 ,059 ,002 ,013 ,000  ,083 ,000 ,000 ,108 ,031 ,498 ,486 ,380 ,049 ,008 ,471 ,002 ,167 ,483 ,491 ,007 ,419 ,231 ,300 ,041 ,194 ,126 
10 ,491 ,000 ,224 ,001 ,223 ,467 ,230 ,156 ,083  ,119 ,217 ,432 ,000 ,000 ,000 ,261 ,000 ,459 ,000 ,386 ,045 ,000 ,000 ,009 ,000 ,193 ,110 ,447 ,304 ,000 
11 ,020 ,274 ,049 ,098 ,000 ,003 ,080 ,000 ,000 ,119  ,000 ,420 ,222 ,048 ,030 ,140 ,464 ,158 ,316 ,347 ,247 ,137 ,196 ,427 ,462 ,024 ,367 ,332 ,198 ,000 
12 ,011 ,343 ,120 ,124 ,020 ,000 ,000 ,000 ,000 ,217 ,000  ,050 ,032 ,044 ,469 ,122 ,043 ,086 ,068 ,087 ,305 ,286 ,178 ,154 ,449 ,089 ,018 ,280 ,006 ,468 
13 ,453 ,325 ,211 ,488 ,206 ,154 ,099 ,016 ,108 ,432 ,420 ,050  ,333 ,237 ,003 ,000 ,444 ,003 ,463 ,000 ,000 ,104 ,197 ,024 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,386 
14 ,054 ,012 ,315 ,058 ,214 ,369 ,362 ,241 ,031 ,000 ,222 ,032 ,333  ,000 ,000 ,429 ,000 ,000 ,000 ,120 ,017 ,029 ,037 ,000 ,007 ,341 ,125 ,020 ,055 ,009 
15 ,428 ,000 ,060 ,000 ,484 ,246 ,107 ,484 ,498 ,000 ,048 ,044 ,237 ,000  ,000 ,015 ,000 ,137 ,000 ,496 ,009 ,000 ,000 ,000 ,000 ,041 ,223 ,005 ,012 ,000 
16 ,267 ,000 ,012 ,000 ,159 ,218 ,092 ,044 ,486 ,000 ,030 ,469 ,003 ,000 ,000  ,000 ,000 ,498 ,000 ,143 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,026 ,248 ,076 ,020 ,000 
17 ,263 ,003 ,143 ,000 ,395 ,144 ,050 ,363 ,380 ,261 ,140 ,122 ,000 ,429 ,015 ,000  ,332 ,000 ,082 ,001 ,000 ,086 ,003 ,316 ,248 ,000 ,000 ,000 ,000 ,008 
18 ,343 ,000 ,240 ,011 ,482 ,188 ,086 ,369 ,049 ,000 ,464 ,043 ,444 ,000 ,000 ,000 ,332  ,046 ,000 ,164 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,082 ,049 ,457 ,239 ,000 
19 ,122 ,444 ,139 ,027 ,017 ,025 ,437 ,023 ,008 ,459 ,158 ,086 ,003 ,000 ,137 ,498 ,000 ,046  ,246 ,000 ,003 ,029 ,174 ,367 ,002 ,001 ,000 ,000 ,000 ,236 
20 ,307 ,000 ,248 ,008 ,133 ,285 ,023 ,269 ,471 ,000 ,316 ,068 ,463 ,000 ,000 ,000 ,082 ,000 ,246  ,082 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,250 ,355 ,169 ,108 ,000 
21 ,484 ,425 ,244 ,195 ,047 ,198 ,020 ,107 ,002 ,386 ,347 ,087 ,000 ,120 ,496 ,143 ,001 ,164 ,000 ,082  ,000 ,129 ,220 ,394 ,085 ,000 ,000 ,000 ,000 ,481 
22 ,070 ,095 ,047 ,012 ,497 ,352 ,000 ,465 ,167 ,045 ,247 ,305 ,000 ,017 ,009 ,004 ,000 ,001 ,003 ,002 ,000  ,000 ,007 ,145 ,194 ,000 ,000 ,000 ,000 ,043 
23 ,191 ,000 ,055 ,002 ,417 ,416 ,383 ,162 ,483 ,000 ,137 ,286 ,104 ,029 ,000 ,000 ,086 ,000 ,029 ,000 ,129 ,000  ,000 ,000 ,000 ,087 ,061 ,017 ,009 ,000 
24 ,140 ,000 ,340 ,000 ,231 ,409 ,393 ,255 ,491 ,000 ,196 ,178 ,197 ,037 ,000 ,000 ,003 ,000 ,174 ,000 ,220 ,007 ,000  ,000 ,000 ,053 ,452 ,147 ,116 ,000 
25 ,126 ,000 ,093 ,006 ,227 ,214 ,341 ,340 ,007 ,009 ,427 ,154 ,024 ,000 ,000 ,000 ,316 ,000 ,367 ,000 ,394 ,145 ,000 ,000  ,000 ,062 ,264 ,059 ,048 ,000 



 

  

26 ,317 ,000 ,073 ,001 ,251 ,356 ,081 ,290 ,419 ,000 ,462 ,449 ,000 ,007 ,000 ,000 ,248 ,000 ,002 ,000 ,085 ,194 ,000 ,000 ,000  ,003 ,002 ,014 ,001 ,000 
27 ,015 ,163 ,436 ,328 ,119 ,134 ,034 ,002 ,231 ,193 ,024 ,089 ,000 ,341 ,041 ,026 ,000 ,082 ,001 ,250 ,000 ,000 ,087 ,053 ,062 ,003  ,000 ,000 ,000 ,071 
28 ,043 ,486 ,035 ,309 ,151 ,014 ,042 ,134 ,300 ,110 ,367 ,018 ,001 ,125 ,223 ,248 ,000 ,049 ,000 ,355 ,000 ,000 ,061 ,452 ,264 ,002 ,000  ,000 ,000 ,228 
29 ,022 ,107 ,417 ,223 ,469 ,467 ,368 ,096 ,041 ,447 ,332 ,280 ,000 ,020 ,005 ,076 ,000 ,457 ,000 ,169 ,000 ,000 ,017 ,147 ,059 ,014 ,000 ,000  ,000 ,054 
30 ,056 ,018 ,403 ,401 ,483 ,207 ,047 ,054 ,194 ,304 ,198 ,006 ,000 ,055 ,012 ,020 ,000 ,239 ,000 ,108 ,000 ,000 ,009 ,116 ,048 ,001 ,000 ,000 ,000  ,248 
31 ,151 ,000 ,382 ,018 ,068 ,052 ,399 ,003 ,126 ,000 ,000 ,468 ,386 ,009 ,000 ,000 ,008 ,000 ,236 ,000 ,481 ,043 ,000 ,000 ,000 ,000 ,071 ,228 ,054 ,248  

 
Tabela 161: Korelacijska matrika spremenljivk, ki se nanašajo na osebne dejavnike uporabe drog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Priloga 23: Korelacijska matrika spremenljivk, ki se nanašajo na 
družinske dejavnike uporabe drog nereprezentativnega 
vzorca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

  

Korelacijska matrika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

K
orelacije  

1Žaljenje in kričanje 1,000 -,032 ,450 ,083 -,013 -,114 -,158 -,102 ,007 ,001 -,086 -,154 -,052 -,140 ,146 ,417 -,014 -,076 -,100 -,078 -,145 -,085 -,086 -,137  
2Kje in s kom sem -,032 1,000 ,029 ,494 ,282 ,396 ,585 ,420 ,353 ,324 ,314 ,401 ,320 ,305 -,123 ,009 ,434 ,513 ,356 ,239 ,176 ,289 ,279 ,289  
3Prepir ,450 ,029 1,000 ,138 ,007 ,058 -,084 -,136 -,026 -,010 -,046 -,074 -,046 -,120 ,082 ,408 ,142 -,020 -,109 -,009 -,113 -,058 ,034 -,111  
4Sporočanje o zamudi ,083 ,494 ,138 1,000 ,460 ,328 ,471 ,355 ,297 ,298 ,297 ,309 ,325 ,346 -,028 ,111 ,580 ,383 ,296 ,282 ,168 ,136 ,097 ,133  
5Odkrijejo alkohol -,013 ,282 ,007 ,460 1,000 ,258 ,437 ,378 ,183 ,170 ,198 ,265 ,189 ,208 ,058 ,032 ,348 ,230 ,252 ,161 ,044 ,125 ,061 ,144  
6Pravila o rabi drog. -,114 ,396 ,058 ,328 ,258 1,000 ,526 ,412 ,156 ,164 ,135 ,325 ,150 ,187 -,147 -,049 ,409 ,529 ,373 ,134 ,234 ,373 ,392 ,426  
7Opazijo dora dela -,158 ,585 -,084 ,471 ,437 ,526 1,000 ,687 ,361 ,469 ,421 ,571 ,454 ,470 -,116 -,179 ,445 ,530 ,544 ,102 ,224 ,331 ,235 ,304  
8Ponosni nanj -,102 ,420 -,136 ,355 ,378 ,412 ,687 1,000 ,373 ,451 ,320 ,527 ,432 ,440 ,107 ,033 ,427 ,598 ,554 ,211 ,324 ,381 ,307 ,403  
9Pogovor čus oče ,007 ,353 -,026 ,297 ,183 ,156 ,361 ,373 1,000 ,423 ,609 ,362 ,620 ,415 ,139 ,016 ,221 ,312 ,345 ,087 ,170 ,062 ,018 ,120  
10Preživljanje pč z mamo ,001 ,324 -,010 ,298 ,170 ,164 ,469 ,451 ,423 1,000 ,590 ,713 ,511 ,660 ,023 ,003 ,328 ,408 ,459 ,073 ,181 ,136 ,106 ,160  
11Preživlanje pč z očetom. -,086 ,314 -,046 ,297 ,198 ,135 ,421 ,320 ,609 ,590 1,000 ,607 ,822 ,615 ,050 -,091 ,303 ,283 ,481 ,046 ,131 ,210 ,178 ,209  
12Pomoč o težavah -,154 ,401 -,074 ,309 ,265 ,325 ,571 ,527 ,362 ,713 ,607 1,000 ,617 ,677 -,079 -,067 ,450 ,415 ,491 ,106 ,209 ,259 ,230 ,331  
13Bližina z očetom -,052 ,320 -,046 ,325 ,189 ,150 ,454 ,432 ,620 ,511 ,822 ,617 1,000 ,662 ,055 -,091 ,309 ,270 ,510 ,053 ,156 ,237 ,216 ,269  
14Zabavni dogodki -,140 ,305 -,120 ,346 ,208 ,187 ,470 ,440 ,415 ,660 ,615 ,677 ,662 1,000 ,010 -,066 ,324 ,339 ,493 ,115 ,198 ,159 ,098 ,214  
15Mati težave z alko ,146 -,123 ,082 -,028 ,058 -,147 -,116 ,107 ,139 ,023 ,050 -,079 ,055 ,010 1,000 ,460 ,119 ,002 -,025 ,034 ,015 -,013 -,070 -,015  
16Prepir II. ,417 ,009 ,408 ,111 ,032 -,049 -,179 ,033 ,016 ,003 -,091 -,067 -,091 -,066 ,460 1,000 ,130 ,011 -,051 ,110 ,067 ,001 ,022 ,029  
17Vedo da se ne vrnem p -,014 ,434 ,142 ,580 ,348 ,409 ,445 ,427 ,221 ,328 ,303 ,450 ,309 ,324 ,119 ,130 1,000 ,489 ,422 ,319 ,293 ,365 ,368 ,330  
18Jasna pravila -,076 ,513 -,020 ,383 ,230 ,529 ,530 ,598 ,312 ,408 ,283 ,415 ,270 ,339 ,002 ,011 ,489 1,000 ,534 ,216 ,255 ,329 ,248 ,280  
19Sodelovanje  pri odločit -,100 ,356 -,109 ,296 ,252 ,373 ,544 ,554 ,345 ,459 ,481 ,491 ,510 ,493 -,025 -,051 ,422 ,534 1,000 ,166 ,281 ,381 ,315 ,370  
20Redno pitje alkohola. -,078 ,239 -,009 ,282 ,161 ,134 ,102 ,211 ,087 ,073 ,046 ,106 ,053 ,115 ,034 ,110 ,319 ,216 ,166 1,000 ,612 ,465 ,421 ,390  
21Kadil-a cigarete. -,145 ,176 -,113 ,168 ,044 ,234 ,224 ,324 ,170 ,181 ,131 ,209 ,156 ,198 ,015 ,067 ,293 ,255 ,281 ,612 1,000 ,597 ,505 ,441  
22Kadil-a marihuano. -,085 ,289 -,058 ,136 ,125 ,373 ,331 ,381 ,062 ,136 ,210 ,259 ,237 ,159 -,013 ,001 ,365 ,329 ,381 ,465 ,597 1,000 ,785 ,714  
23Ukradel nekaj za 20 EUR.  -,086 ,279 ,034 ,097 ,061 ,392 ,235 ,307 ,018 ,106 ,178 ,230 ,216 ,098 -,070 ,022 ,368 ,248 ,315 ,421 ,505 ,785 1,000 ,768  
24Pisal-a grafite -,137 ,289 -,111 ,133 ,144 ,426 ,304 ,403 ,120 ,160 ,209 ,331 ,269 ,214 -,015 ,029 ,330 ,280 ,370 ,390 ,441 ,714 ,768 1,000  
25 stepel z nekom -,040 ,253 -,007 ,082 ,065 ,363 ,235 ,316 ,029 ,168 ,175 ,247 ,185 ,063 -,033 ,013 ,293 ,225 ,285 ,361 ,373 ,694 ,754 ,779 1 

S
ig. (1-tailed) 

1 Zaljenje in kričanje  ,340 ,000 ,141 ,433 ,071 ,020 ,095 ,465 ,497 ,135 ,023 ,251 ,035 ,029 ,000 ,430 ,163 ,098 ,157 ,030 ,135 ,135 ,039  
2Kje in s kom sem ,340  ,352 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,056 ,456 ,000 ,000 ,000 ,001 ,011 ,000 ,000 ,000  
3Prepir ,000 ,352  ,037 ,466 ,228 ,138 ,039 ,368 ,447 ,278 ,172 ,275 ,061 ,145 ,000 ,033 ,400 ,080 ,456 ,073 ,229 ,329 ,075  
4Sporočanje o zamudi ,141 ,000 ,037  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,360 ,076 ,000 ,000 ,000 ,000 ,015 ,039 ,106 ,042  
5Odkrijejo alkohol ,433 ,000 ,466 ,000  ,000 ,000 ,000 ,009 ,014 ,005 ,000 ,007 ,003 ,227 ,341 ,000 ,001 ,000 ,019 ,286 ,054 ,215 ,031  
6Pravila o rabi drog. ,071 ,000 ,228 ,000 ,000  ,000 ,000 ,022 ,017 ,041 ,000 ,026 ,008 ,029 ,264 ,000 ,000 ,000 ,042 ,001 ,000 ,000 ,000  
7Opazijo dora dela ,020 ,000 ,138 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,068 ,010 ,000 ,000 ,000 ,095 ,002 ,000 ,001 ,000  
8Ponosni nanj ,095 ,000 ,039 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,083 ,334 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000  
9Pogovor čus oče ,465 ,000 ,368 ,000 ,009 ,022 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,036 ,419 ,002 ,000 ,000 ,132 ,014 ,212 ,409 ,060  
10Preživljanje pč z mamo ,497 ,000 ,447 ,000 ,014 ,017 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,384 ,484 ,000 ,000 ,000 ,173 ,009 ,040 ,086 ,019  
11Preživlanje pč z očetom. ,135 ,000 ,278 ,000 ,005 ,041 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,262 ,121 ,000 ,000 ,000 ,275 ,045 ,003 ,011 ,003  
12Pomoč o težavah ,023 ,000 ,172 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,154 ,193 ,000 ,000 ,000 ,086 ,003 ,000 ,001 ,000  
13Bližina z očetom ,251 ,000 ,275 ,000 ,007 ,026 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,240 ,120 ,000 ,000 ,000 ,248 ,021 ,001 ,002 ,000  
14Zabavni dogodki ,035 ,000 ,061 ,000 ,003 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,450 ,196 ,000 ,000 ,000 ,068 ,005 ,020 ,103 ,003  
15Mati težave z alko ,029 ,056 ,145 ,360 ,227 ,029 ,068 ,083 ,036 ,384 ,262 ,154 ,240 ,450  ,000 ,063 ,491 ,373 ,330 ,422 ,433 ,183 ,422  



 

  

 
Tabela 166: Korelacijska matrika spremenljivk, ki se nanašajo na družinske dejavnike uporabe drog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16Prepir II. ,000 ,456 ,000 ,076 ,341 ,264 ,010 ,334 ,419 ,484 ,121 ,193 ,120 ,196 ,000  ,046 ,443 ,257 ,078 ,195 ,497 ,388 ,356  
17Vedo da se ne vrnem p ,430 ,000 ,033 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,063 ,046  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
18Jasna pravila ,163 ,000 ,400 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,491 ,443 ,000  ,000 ,002 ,000 ,000 ,001 ,000  
19Sodelovanje  pri odločit ,098 ,000 ,080 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,373 ,257 ,000 ,000  ,016 ,000 ,000 ,000 ,000  

 20Redno pitje alkohola. ,157 ,001 ,456 ,000 ,019 ,042 ,095 ,003 ,132 ,173 ,275 ,086 ,248 ,068 ,330 ,078 ,000 ,002 ,016  ,000 ,000 ,000 ,000  
21Kadil-a cigarete. ,030 ,011 ,073 ,015 ,286 ,001 ,002 ,000 ,014 ,009 ,045 ,003 ,021 ,005 ,422 ,195 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000  
22Kadil-a marihuano. ,135 ,000 ,229 ,039 ,054 ,000 ,000 ,000 ,212 ,040 ,003 ,000 ,001 ,020 ,433 ,497 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000  
23Ukradel nekaj za 20 EUR.  ,135 ,000 ,329 ,106 ,215 ,000 ,001 ,000 ,409 ,086 ,011 ,001 ,002 ,103 ,183 ,388 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000  
24Pisal-a grafite ,039 ,000 ,075 ,042 ,031 ,000 ,000 ,000 ,060 ,019 ,003 ,000 ,000 ,003 ,422 ,356 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   
25 stepel z nekom ,304 ,000 ,463 ,146 ,203 ,000 ,001 ,000 ,354 ,015 ,012 ,001 ,008 ,208 ,337 ,432 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  



 

  

Priloga 24: Korelacijska matrika spremenljivk, ki se nanašajo na 
dejavnike soseske nereprezentativnega vzorca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 172: Korelacijska matrika spremenljivk, ki se nanašajo na dejavnike soseske. 

 

Korelacijska matrika Droge  
Prete

pi. grafiti  
Kraje 
vlomi. 

počut
varno 

sodel
ovanj 

Všeč 
soses 

pogre 
soses 

spodb
ujanje pomo 

pogov
or 

Opazi 
dela 

obsoj
droge 

obsoj
alkoh 

obsoj 
tobak 

kraj in 
vlomo 

grafit
ov  

prete
p droga  

Korelacije  

Pog. preproda drog 1,000 ,613 ,594 ,654 -,027 ,005 -,075 -,060 -,052 -,102 -,012 -,180 ,037 ,050 -,040 ,344 ,411 ,401 ,637 
Pog. pretepov ,613 1,000 ,624 ,517 -,108 -,071 -,179 -,112 -,076 -,091 -,031 -,188 -,115 -,023 ,005 ,417 ,453 ,561 ,504 
Pog. pisanje grafitov ,594 ,624 1,000 ,470 -,045 ,063 -,072 -,057 -,051 -,123 -,019 -,104 -,060 -,030 -,003 ,283 ,496 ,421 ,445 
Pog. kraje in vlomi ,654 ,517 ,470 1,000 ,019 ,027 ,034 ,051 ,115 ,032 ,095 -,064 ,125 ,174 ,129 ,440 ,388 ,402 ,351 
Občutek varnosti -,027 -,108 -,045 ,019 1,000 ,388 ,519 ,388 ,367 ,449 ,316 ,359 ,397 ,323 ,253 -,077 -,075 -,095 -,031 
sodelovanje ,005 -,071 ,063 ,027 ,388 1,000 ,479 ,282 ,445 ,432 ,366 ,484 ,167 ,186 ,155 ,038 ,030 ,017 -,046 
zadovoljstvo -,075 -,179 -,072 ,034 ,519 ,479 1,000 ,618 ,477 ,458 ,379 ,371 ,264 ,232 ,291 ,023 -,027 -,128 -,090 
pogrešanje -,060 -,112 -,057 ,051 ,388 ,282 ,618 1,000 ,472 ,469 ,451 ,424 ,225 ,181 ,265 ,154 ,071 -,016 -,015 
spodbuda. -,052 -,076 -,051 ,115 ,367 ,445 ,477 ,472 1,000 ,754 ,592 ,579 ,341 ,329 ,245 ,147 ,099 ,102 ,088 
pomoč -,102 -,091 -,123 ,032 ,449 ,432 ,458 ,469 ,754 1,000 ,716 ,731 ,421 ,350 ,281 ,078 ,001 ,051 ,032 
pogovor -,012 -,031 -,019 ,095 ,316 ,366 ,379 ,451 ,592 ,716 1,000 ,703 ,324 ,273 ,249 ,170 ,061 ,113 ,087 
Opazijo dobra dela -,180 -,188 -,104 -,064 ,359 ,484 ,371 ,424 ,579 ,731 ,703 1,000 ,341 ,283 ,206 -,017 -,036 -,032 -,098 
Obsojanje drog. ,037 -,115 -,060 ,125 ,397 ,167 ,264 ,225 ,341 ,421 ,324 ,341 1,000 ,743 ,493 ,133 ,090 ,000 ,134 
Obsojanje alkohola ,050 -,023 -,030 ,174 ,323 ,186 ,232 ,181 ,329 ,350 ,273 ,283 ,743 1,000 ,633 ,280 ,201 ,122 ,209 
Obsojanje tobaka -,040 ,005 -,003 ,129 ,253 ,155 ,291 ,265 ,245 ,281 ,249 ,206 ,493 ,633 1,000 ,317 ,249 ,172 ,161 
Pisotnost vlomov ,344 ,417 ,283 ,440 -,077 ,038 ,023 ,154 ,147 ,078 ,170 -,017 ,133 ,280 ,317 1,000 ,651 ,655 ,569 
Prisotnost grafitov ,411 ,453 ,496 ,388 -,075 ,030 -,027 ,071 ,099 ,001 ,061 -,036 ,090 ,201 ,249 ,651 1,000 ,836 ,720 
Prisotnost pretepov ,401 ,561 ,421 ,402 -,095 ,017 -,128 -,016 ,102 ,051 ,113 -,032 ,000 ,122 ,172 ,655 ,836 1,000 ,725 
Prisotnost prep. drog ,637 ,504 ,445 ,351 -,031 -,046 -,090 -,015 ,088 ,032 ,087 -,098 ,134 ,209 ,161 ,569 ,720 ,725 1,000 

Sig. (1-tailed) 

Opazi preprodajo drog  ,000 ,000 ,000 ,358 ,472 ,156 ,212 ,244 ,085 ,435 ,008 ,309 ,253 ,298 ,000 ,000 ,000 ,000 
opazi pretepov ,000  ,000 ,000 ,073 ,170 ,008 ,066 ,154 ,110 ,337 ,006 ,061 ,381 ,474 ,000 ,000 ,000 ,000 
Opazi pisanje grafitov ,000 ,000  ,000 ,275 ,198 ,167 ,224 ,245 ,049 ,400 ,082 ,209 ,343 ,483 ,000 ,000 ,000 ,000 
Opazi kraje ,000 ,000 ,000  ,400 ,359 ,326 ,247 ,061 ,335 ,100 ,196 ,046 ,009 ,042 ,000 ,000 ,000 ,000 
Občutek varnosti ,358 ,073 ,275 ,400  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,152 ,156 ,102 ,337 
sodelovanje ,472 ,170 ,198 ,359 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,012 ,006 ,018 ,307 ,344 ,411 ,270 
zadovoljstvo ,156 ,008 ,167 ,326 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,380 ,357 ,043 ,113 
pogrešanje ,212 ,066 ,224 ,247 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,007 ,000 ,019 ,171 ,417 ,422 
spodbuda. ,244 ,154 ,245 ,061 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,023 ,092 ,086 ,119 
pomoč ,085 ,110 ,049 ,335 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,149 ,493 ,245 ,335 
Opazijo  ,435 ,337 ,400 ,100 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,011 ,205 ,065 ,121 
Opazijo dobra dela ,008 ,006 ,082 ,196 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,003 ,410 ,317 ,333 ,095 
Obsojanje drog. ,309 ,061 ,209 ,046 ,000 ,012 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,037 ,113 ,500 ,036 
Obsojanje alkohola ,253 ,381 ,343 ,009 ,000 ,006 ,001 ,007 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,003 ,050 ,002 
Obsojanje tobaka ,298 ,474 ,483 ,042 ,000 ,018 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000  ,000 ,000 ,010 ,015 
Pisotnost vlomov ,000 ,000 ,000 ,000 ,152 ,307 ,380 ,019 ,023 ,149 ,011 ,410 ,037 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
Prisotnost grafitov ,000 ,000 ,000 ,000 ,156 ,344 ,357 ,171 ,092 ,493 ,205 ,317 ,113 ,003 ,000 ,000  ,000 ,000 
Prisotnost pretepov ,000 ,000 ,000 ,000 ,102 ,411 ,043 ,417 ,086 ,245 ,065 ,333 ,500 ,050 ,010 ,000 ,000  ,000 
Prisotnost prep. drog ,000 ,000 ,000 ,000 ,337 ,270 ,113 ,422 ,119 ,335 ,121 ,095 ,036 ,002 ,015 ,000 ,000 ,000  



 

  

Priloga 25: Korelacijska matrika spremenljivk, ki se nanašajo na 
dejavnike šole/službe nereprezentativnega vzorca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

   Korelacijksa matrika počutje 
ocena 
lastne 

uspešnosti 

možnosti 
odločanja o 
aktivnostih 
in pravilih 

povabilo k 
sodelovanju, 

dodatnih 
zadolžitev 

opazi dobro 
delo 

veliko 
možnosti za 
sodelovanje 

osebno se 
lahko 

pogovorim 
avotoriteto 

varno 
počutje 

potrdilo, da 
sem naredil 

nekaj 
dobrega 

pohvala za 
delo 

sodelovanja 
diskusijah 

korelacije 

Počutje 1,000 ,402 ,365 ,412 ,493 ,363 ,363 ,516 ,423 ,357 ,476 
ocena lastne uspešnosti ,402 1,000 ,361 ,432 ,264 ,224 ,200 ,348 ,307 ,229 ,366 
možnosti odločanja o aktivnostih in pravilih ,365 ,361 1,000 ,621 ,527 ,477 ,414 ,380 ,491 ,486 ,634 
povabilo k sodelovanju, dodatnih zadolžitev ,412 ,432 ,621 1,000 ,686 ,559 ,394 ,461 ,549 ,536 ,652 
opazi dobro delo ,493 ,264 ,527 ,686 1,000 ,584 ,494 ,508 ,624 ,649 ,583 
veliko možnosti za sodelovanje ,363 ,224 ,477 ,559 ,584 1,000 ,468 ,472 ,497 ,569 ,512 
osebno se lahko pogovorim z avotoriteto ,363 ,200 ,414 ,394 ,494 ,468 1,000 ,651 ,484 ,511 ,546 
varno počutje ,516 ,348 ,380 ,461 ,508 ,472 ,651 1,000 ,504 ,462 ,583 
potrdilo, da sem naredil nekaj dobrega ,423 ,307 ,491 ,549 ,624 ,497 ,484 ,504 1,000 ,742 ,676 
pohvala za delo ,357 ,229 ,486 ,536 ,649 ,569 ,511 ,462 ,742 1,000 ,601 
sodelovanjae v diskusijah ,476 ,366 ,634 ,652 ,583 ,512 ,546 ,583 ,676 ,601 1,000 

Sig. (1-tailed) 

Počutje  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
ocena lastne uspešnosti ,000  ,000 ,000 ,000 ,002 ,006 ,000 ,000 ,002 ,000 
možnosti odločanja o aktivnostih in pravilih ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
povabilo k sodelovanju, dodatnih zadolžitev ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
opazi dobro delo ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
veliko možnosti za sodelovanje ,000 ,002 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
osebno se lahko pogovorim z avotoriteto ,000 ,006 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
varno počutje ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
potrdilo, da sem naredil nekaj dobrega ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
pohvala za delo ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
sodelovanjae v diskusijah ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

Tabela 177: Korelacijska matrika spremenljivk, ki se nanašajo na dejavnike šole/službe. 

 
 



 

  

Priloga 26: Korelacijska matrika spremenljivk, ki se nanašajo na 
dejavnike prostega časa nereprezentativnega vzorca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 

Korelacijska matrika 
šport umet. 

 
tabor branje ročna dela TV K

orelacije 

Športne dejavnosti 1 ,237 ,187 ,244 ,140 ,082 
Umetniško ustvarjalne dejavnosti  ,237 1 ,169 ,157 ,084 ,063 
Taborništvo, skavti ali planinsko društvo ,187 ,169 1 ,046 ,197 -,247 
Branje revij, časopisov, knjig ,244 ,157 ,046 1 ,056 ,244 
Ročna dela  ,140 ,084 ,197 ,056 1 -,056 
Gledanje televizije, računalnik ,082 ,063 -,247 ,244 -,056 1 

S
ig. (1-tailed) 

Športne dejavnosti  ,000 ,002 ,000 ,015 ,104 
Umetniško ustvarjalne dejavnosti  ,000  ,004 ,008 ,096 ,166 
Taborništvo, skavti ali planinsko društvo ,002 ,004  ,239 ,001 ,000 
Branje revij, časopisov, knjig ,000 ,008 ,239  ,193 ,000 
Ročna dela  ,015 ,096 ,001 ,193  ,193 
Gledanje televizije, računalnik ,104 ,166 ,000 ,000 ,193  

 
                                  Tabela 182: Korelacijska matrika spremenljivk, ki se nanašajo na dejavnike prostega časa. 

 
 
 
 



 

  

Priloga 27: Video učna gradiva, prilagojena osebam, ki so gluhe 
in naglušne 
 
 

 
Slika 1: Spletna stran Programa odvisnosti od drog za osebe, ki so gluhe in naglušne 
Minnesota. Gradiva so namenjena tudi strokovnjakom, ki delajo na področju odvisnosti od drog. 
Vir: http://www.mncddeaf.org/index.php/program-articles 



 

  

 
 
Slika 2: Video program izobraževanja o škodljivosti kajenja za osebe, ki so gluhe in naglušne. 
Vir: https://www.youtube.com/watch?v=h2ljWtbyOEE&list=UUdBDghXd9C8rFuEvBSlWPGg 
 

 
 
Slika 3: Izobraževalna knjižica programa odvajanja od kajenja za osebe, ki so gluhe in 
naglušne. Vir: http://issuu.com/hholmes/docs/12th_grade . 


