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POVZETEK 

Magistrsko delo obravnava problematiko dela z uporabniki PAS v vzgojnih zavodih in 

stanovanjskih skupinah, saj so ti prvotno namenjeni otrokom in mladostnikom s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami, zato  nimajo primernih pristopov za delo z uporabniki PAS.  

V teoretičnem delu so predstavljeni statistični podatki o uporabi PAS v splošni populaciji in 

populaciji mladostnikov v vzgojnih zavodih, zakonodaja glede PAS v Sloveniji, vrste uporabe 

PAS, varovalni dejavniki in dejavniki tveganja. Predstavljene so tudi značilnosti vzgojnih zavodov, 

njihove populacije in načinov dela v njih. Poleg tega pa so predstavljeni tako splošni načini dela z 

uporabniki PAS kot tudi delo z uporabniki znotraj zavodov za prestajanje kazni zapora in vzgojnih 

zavodov v Sloveniji in tujini. Zanimalo me je, kako poteka delo z uporabniki PAS v slovenskih 

vzgojnih zavodih. 

Namen empiričnega dela je tako ugotoviti, kako uporaba PAS vpliva na delo v vzgojnih zavodih, 

kako to delo poteka, kateri so primeri dobre prakse, kako poteka sodelovanje z zunanjimi 

organizacijami in kakšni so cilji pri delu z uporabniki PAS. S tem želim socialnim pedagogom in 

drugim strokovnim delavcem približati problematiko dela z uporabniki PAS v vzgojnih zavodih, 

predstaviti možnosti za sodelovanje z zunanjimi organizacijami in odpreti vprašanje, kako bi se 

lahko trenutno stanje izboljšalo. Za raziskovanje sem uporabila kvalitativni pristop, pri čemer je 

bilo v raziskavo vključenih 6 vzgojiteljev iz štirih različnih vzgojnih zavodov in 2 zunanji 

strokovnjakinji iz organizacij, ki sodelujejo z vzgojnimi zavodi pri delu z uporabniki PAS.  

Po mnenju intervjuvancev je uporaba PAS pogosta pri mladostnikih v vzgojnih zavodih, vendar 

vpliva negativno tako na delo s posameznimi mladostniki  kot tudi na ostale mladostnike in delo z 

njimi. Uporabnike PAS obravnavajo na različne načine, vendar je zgolj v enem izmed sodelujočih 

zavodov vzpostavljen konkreten program za delo. Poleg dela znotraj zavoda je v večini sodelujočih 

zavodov prisotno tudi sodelovanje z zunanjimi organizacijami, v katerih nudijo individualno ali 

skupinsko obravnavo, delo z družino ali delo z zaposlenimi. Po mnenju intervjuvancev bi bil 

idealen cilj pri delu z uporabniki doseganje abstinence, vendar so prisotni tudi drugi cilji kot so 

zmanjševanje škode, manj tvegana uporaba in pripravljenost mladostnika na življenje izven 

zavoda. Sicer pa po ugotovitvah raziskave v Sloveniji ni primernega programa za obravnavo 

mladostnikov, ki so odvisni od PAS.  

 

Ključne besede: droge, psihoaktivne substance, vzgojni zavod, stanovanjska skupina, 

institucionalna obravnava, organizacije  
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ABSTRACT 

This master's thesis addresses the issue of working with PAS users in educational institutions and 

residential groups, since they are primarily intended for adolescents with emotional and 

behavioural disorders and thus do not use suitable approaches to work with PAS users. 

The theoretical part is dedicated to statistical data on the use of PAS among the general population 

and the population of educational institutions, PAS legislation in Slovenia, the types of PAS use, 

as well as safety and risk factors. The characteristics of educational institutions, their population 

and their method of working are also presented. In addition, general methods of working with PAS 

users are presented, as well as how users within prisons and educational institutions are dealt with 

in Slovenia and abroad. I was particularly interested in how users of PAS are dealt with in 

Slovenian educational institutions. 

The purpose of the empirical part of the thesis is to determine how the use of PAS affects the 

treatment of adoloscents in educational institutions, how they work with PAS users, what are the 

examples of good practice, how to work with external organizations, and what are the goals in 

working with PAS users. My goal is to raise awareness amongst social pedagogues and other 

professional staff of the issue of working with PAS users in educational institutions, to present 

opportunities for cooperation with external organizations and to find ways of how the current 

situation can be improved. I used a qualitative approach in my research, which included 6 educators 

from four different educational institutions and 2 external experts from organizations collaborating 

with educational institutions in working with PAS users. 

According to the interviewees, the use of PAS is common among adolescents in educational 

institutions. This has a negative impact on working with the youths that use PAS, as well as other 

adolescents in the institution. The interviewees work with PAS users in educational institutions in 

different ways, but a concrete work program is set up in only one of the participating institutions. 

In addition to work within the institution, cooperation with external organizations is also present 

in most of the participating institutions. The external organizations offer individual or group 

treatment, work with the family or work with employees of the educational institutions. According 

to the interviewees, the ideal goal in working with users would be to achieve abstinence, but other 

goals such as harm reduction, safe use and the readiness of a youth to live outside of the institution 

are also present. Otherwise, according to the results of the research, there is no suitable program in 

Slovenia for the treatment of adolescents that are addicted to PAS. 

 

Keywords: drugs, psychoactive substances, educational institution, housing group, institutional 

treatment, organizations  
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I. UVOD 
Z delom z uporabniki psihoaktivnih substanc v vzgojnem zavodu sem se prvič srečala, ko sem 

začela delati kot vzgojiteljica v vzgojnem zavodu. Takrat sem ugotovila, da mi je tema dokaj 

neznana in sem se odločila o njej izvedeti več. Skozi delo in izkušnje sodelavcev pa sem ugotovila, 

da je problem večji, kot sem sprva mislila, saj ni bilo postavljenega določenega protokola 

ukrepanja. O neopremljenosti vzgojnih zavodov s primernimi ukrepi za aktivne uporabnike 

psihoaktivnih substanc je pisal tudi že Dežman (2008). Zato sem se odločila, da v svoji magistrski 

nalogi raziščem, kako se soočajo strokovnjaki s to problematiko, katere strategije so učinkovite pri 

delu s to populacijo in katere se uporabljajo v različnih zavodih. 

Teoretičen del moje naloge bo razdeljen na tri sklope. V prvem sklopu bom obravnavala 

psihoaktivne substance. Pregledala bom njihovo definicijo in nato preučila tako statistične podatke 

v splošni populaciji kot tudi v samih vzgojnih ustanovah in zavodih za prestajanje kazni zapora. 

Nato se bom na kratko dotaknila tudi zakonodaje, predstavila vrste uporabe psihoaktivnih substanc 

po različnih avtorjih ter opredelila varovalne dejavnike in dejavnike tveganja za uporabo. V drugem 

sklopu si bom ogledala same vzgojne zavode in druge vzgojne ustanove. Začela bom z 

opredelitvijo vzgojnih ustanov ter naštela, katere delujejo v slovenskem prostoru. Predstavila bom 

tudi značilnosti populacije, ki biva v teh ustanovah. Sklop bom zaključila s predstavitvijo dela v 

vzgojnih ustanovah. V tretjem sklopu pa bom pregledala možne pristope k obravnavi uporabnikov 

psihoaktivnih substanc, in sicer se bom dotaknila preventivnih pristopov, visokopražnih in 

nizkopražnih programov z zmanjševanjem škode. Nadaljevala bom s pregledom dela z uporabniki 

psihoaktivnih substanc znotraj zavodov za prestajanje kazni zapora ter zaključila s pregledom dela 

z uporabniki znotraj vzgojnih zavodov in podobnih ustanov. Zaključila bom s kratkim pregledom 

pristopov v tujini, namenjenim mladostnikom, ki uporabljajo ali so razvili odvisnost od PAS.  

V empiričnem delu pa bom preučila vidike zaposlenih strokovnjakov v vzgojnih zavodih in 

stanovanjskih skupinah ter zunanjih sodelavcev na samo uporabo psihoaktivnih substanc znotraj 

ustanove in med uporabniki. Raziskala bom tudi delo z uporabniki v in izven vzgojnih zavodov ter 

pregledala cilje te obravnave. Preučila bom tudi pristope, ki so se po izkušnjah sodelujočih v 

raziskavi že pokazali za učinkovite ali neučinkovite.  

Z magistrsko nalogo bi želela bodočim socialnim pedagogom približati že uporabljene pristope za 

delo z uporabniki psihoaktivnih substanc in predstaviti tudi možnosti sodelovanja z zunanjimi 

organizacijami, ki delujejo na tem področju. Prav tako pa želim osvetliti problem in opozoriti na 

nekatere pomanjkljivosti pri delovanju na tem področju ter poskusiti poiskati rešitve. 
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II. TEORETIČNI DEL 

1 PSIHOAKTIVNE SUBSTANCE 
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (1999) opredeljuje psihoaktivne 

substance (v nadaljevanju PAS) kot: »… rastline ali substance naravnega ali sintetičnega izvora, 

ki imajo prihotropne učinke ter lahko vplivajo na telesno ali duševno zdravje ali ogrožajo primerno 

socialno stanje ljudi…« (2. člen). Po definiciji v farmacevtskem terminološkem slovarju pa je 

psihoaktivna snov »snov, ki z delovanjem na centralni živčni sistem neposredno z vezavo na 

receptorje vpliva na duševno stanje, povzroči duševne spremembe, poživitev in halucinacije, npr. 

kokain, nikotin, amfetamin, LSD, meskalin, psilocibin« (Terminološki farmacevtski slovar, b.d.). 

WHO oziroma World Health Organization (b.d.) pa tej definiciji PAS doda še to, da je to najbolj 

nevtralno poimenovanje za snovi, ki jih pokriva politika drog, in sicer se izraz nanaša tako na 

dovoljene in nedovoljene droge. Torej definicija PAS zajema tudi dovoljene oblike drog, kot sta 

alkohol in nikotin. Vendar bom v tem delu izvzela ti dve subtanci in uporabljala PAS za vse 

preostale substance.  

Kot vidimo, se lahko z uporabo PAS doseže različne učinke, in sicer jih Sande (2002) glede na 

učinke deli na poživila, halucionege in opijate. Pojavljajo pa se tudi nove dizajnerske PAS, ki pa 

se jih ne da razdeliti v te skupine, saj imajo mešane učinke. Z različnimi PAS se lahko torej vpliva 

na razpoloženje, spodbuja pozornost, spreminja zavest, poveča ugodje ali ublaži neprijetne občutke 

ter sproža halucionege učinke (prav tam).  

Vsako leto se na trgu pojavljajo nove PAS. Nacionalni inštitut za javno zdravje je v letu 2016 

navedel, da se je v Sloveniji zgolj v prvi polovici leta na trgu pojavilo kar 47 novih PAS (Drev, 

2017). V Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog (2014) se vsako leto sproti vnaša nove snovi v 

Seznam skupin prepovedanih drog ter se jih razporeja v skupine. Po Zakonu o proizvodnji in 

prometu s prepovedanimi drogami (1999) se PAS kot rastline in substance namreč lahkouvrsti v 

tri skupine, glede na nevarnost, ki jo lahko povzroči njihova zloraba, in glede na možnost uporabe 

v medicini. V prvi dve skupini spadajo zelo nevarne PAS, s tem da so v prvi skupini tiste, ki so 

nevarne za zdravje in se jih ne uporablja v medicini, v drugo pa tiste, ki se jih lahko uporablja v 

medicini. V tretji skupini pa so srednje nevarne PAS, ki se jih prav tako lahko uporablja v medicini. 

Po zadnji posodobitvi Seznama skupin prepovedanih drog je v Sloveniji razporejenih kar 171 

različnih PAS v skupino I, 113 v skupino II ter 72 v skupino III (Uredba o razvrstitvi prepovedanih 

drog, 2014). Torej je vse skupaj v Sloveniji vsaj 356 različnih PAS. Vendar na trg neprestano 

prihajajo nove PAS, še posebej dizajnerske, ki jih posamezniki namensko proizvajajo, saj z njimi 

želijo doseči nove učinke (Sande, 2002).  

PAS se lahko uporabljajo oralno (kapsule, tablete ali prah), nazalno (snifanje, njuhanje) ali 

intravenozno (injiciranje) (prav tam). 

1.1 Statistični podatki o uporabi PAS v Sloveniji 
Že konec 19. stoletja se je pričelo razvijanje spremljanja uporabe PAS. S pomočjo Združenih 

narodov se je preko sprejetja mednarodnih konvencij vzpostavil mednarodni nadzor nad 

področjem, in sicer se je uvedlo zbiranje podatkov s pomočjo enotnih metodologij, ki omogočajo 
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primerjavo zbranih rezultatov med seboj. Prav tako se je v sklopu zbiranja podatkov o PAS razvil 

tudi seznam PAS, ki se vsako leto posodablja ter tako omogoča pregled nad novimi vrstami PAS, 

ki prihajajo na trg (Krek, 2012). 

V Evropi več centrov vsako leto spremlja statistične podatke o uporabi PAS. Eden izmed njih je 

EMCDDA oziroma Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, ki je osrednja 

organizacija za zbiranje podatkov in informacij glede PAS, s čimer omogoča možnost primerjav 

med državami ter prepoznavanje skupnih težav in ciljev (Stergar Udrih Lazar, 2014) V Sloveniji 

podatke zanje zbira Nacionalni inštitut za javno zdravje (EMCDDA, 2018b) Njihovo osnovno 

poslanstvo pa je »zbiranje in zagotavljanje objektivnih, zanesljivih in primerljivih podatkov o 

problematiki drog v Evropi« (Stergar Udrih Lazar, 2014, str. 27) Poleg tega podatke med mladimi 

zbira tudi raziskava ESPAD oziroma Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med 

šolsko mladino (prav tam). Podatke pa spremlja tudi WHO (Krek, 2012). V Sloveniji opravlja 

raziskave in zbira podatke tudi Ministrstvo za zdravje z Nacionalnim programom na področju 

prepovedanih drog (Nacionalni program na področju prepovedanih drog 2014 – 2020). 

Po podatkih zbranih v letu 2016 WHO navaja, da je v tistem letu 5,6 % globalne populacije oseb 

med 15 in 64 let uporabljalo PAS (United nations, 2018). Ministrstvo za zdravje v svojih raziskavah 

ugotavlja, da zadnja leta v ospredje prihaja vse večja uporaba marihuane, kokaina in sintetičnih 

drog med mladimi (Nacionalni program na področju prepovedanih drog 2014–2020). Po podatkih 

iz leta 2018, ki jih je zbral Nacionalni inštitut za javno zdravje (EMCDDA, 2018b) v poročilu o 

uporabi PAS v Sloveniji navajajo, da je med 2011–12 še prevladovala uporaba kanabisa, druge 

PAS pa se je redkeje uporabljalo, kar drži še danes. Po njihovih podatkih je uporaba prepovedanih 

substanc najbolj prisotna pri mladih med 15. in 24. letom, prav tako je pogostejša uporaba pri 

moških kakor ženskah. Ministrstvo za zdravje (Nacionalni program na področju prepovedanih drog 

2014 – 2020) je raziskalo tudi, kako dostopne so PAS pri mlajših osebah. 45 % mladih je v raziskavi 

ocenilo, da je konoplja zelo dostopna, medtem ko je 20 % ocenilo, da je ekstazi lahko dostopen 

(EMCDDA, 2018b). 

Inštitut za varovanje zdravja je med leti 2002 in 2010 na vsake štiri leta zbiral podatke, da bi 

ugotovil spremembe v vedenjih, povezanih z zdravjem mladostnikov v Sloveniji. Rezultati 

raziskave so pokazali, da se je delež 15-letnikov, ki so že poskusili marihuano, znižal med letoma 

2002 in 2006, in sicer iz 28,4 % na 17,7 %, ter zopet narastel do leta 2010 na 23,2 %. (Jeriček 

Klanšček, Koprivnikar, Zupanič, Pucelj in Bajt, 2013) V raziskavi ESPAD, ki je bila izvedena leta 

2011 med dijaki 1. letnikov srednjih šol v Republiki Sloveniji, so rezultati pokazali, da je pred 13. 

letom 9,6 % mladih vdihovalo hlape, da bi bili zadeti, 3,9 % jih je prvič poizkusilo kanabis, 2,1 % 

pa pomirjevala, ostale mlade osebe, ki so bile vključene v raziskavo, izkušnje s PAS pred tem še 

niso imeli. Rezultati kažejo, da je 25 % mladostnikov v 1. letniku srednje šole že uporabilo eno 

izmed naštetih PAS, med katerimi je bila na prvem mestu uporaba kanabisa, ki naj bi ga uporabilo 

že 23 % sodelujočih, takoj za njim je sledilo vdihovanje hlapov z 20 %, le 6 % pa je poizkusilo 

druge PAS poleg kanabisa, in sicer 5 % pomirjevala, po 4 % gobice ter kombinacijo alkohola in 

tablet, 3 % kokain, po 2 % ekstazi, krek, LSD ali druge halucinogene in amfetamine ter le 1 % 

vprašanih je že poizkusil z injiciranjem. Po rezultatih naj bi bilo rednih uporabnikov PAS 4 % 

sodelujočih oseb (Stergar in Urdih Lazar, 2014). V letu 2015 so izvedli isto raziskavo, ki je 

pokazala, da je v Sloveniji kar 25 % anketirancev uporabnikov kanabisa, kar je za kar 9 % višje od 
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povprečja v drugih državah, ki so tudi sodelovale v raziskavi. Rezultati kažejo, da je Slovenija 

glede uporabe drugih PAS v evropskem povprečju, ki je 5 % uporabnikov. Uporabnikov pomirjeval 

je v Sloveniji manj kot v povprečju, in sicer zgolj 3 % vprašanih, medtem ko je v Sloveniji kar 7 

% več oseb, ki vdihujejo PAS kot v evropskem povprečju, in sicer je kar 14 % anketiranih (ESPAD 

Group, 2016). Raziskava EMCDDA, ki je bila izvedena leta 2018, pa beleži, da naj bi med mladimi 

odraslimi v zadnjem letu zaužilo kanabis 10,3 %, kokain 1,2 %, MDMA 0,8 % in amfetamine 0,8 

% (EMCDDA, 2018b). 

Primerjava rezultatov raziskav ESPAD Slovenije med leti 1995 in 2011 kaže opazen porast 

uporabe PAS med leti 1995, 1999 in 2003, ko je iz prvotnih 13 % uporabnikov zraslo najprej na 

26 % in nato na 29 % mladostnikov, ki so že poizkusili katerokoli PAS. V naslednjih letih je raba 

nekoliko upadla, in sicer na 24 % leta 2007, leta 2011 pa se je ponovno dvignila na 25 % (Stergar 

in Urdih Lazar, 2014). Glede na rezultate raziskave, ki je bila opravljena leta 2015, kaže, da je 

toliko odstotkov uporabnikov tudi ostalo (ESPAD Group, 2016). Podobno se je zgodilo tudi z 

uporabo kanabisa, medtem ko se je uporaba ekstazija skozi leta nekoliko povečala, in sicer se je z 

0,8 % v letu 1995 povzpela na 2,8 % v letu 2011. (Stergar in Urdih Lazar, 2014) Po ugotovitvah 

EMCDDA (2018) se je v Sloveniji v zadnjih osmih letih spremenila tudi struktura oseb, ki iščejo 

zdravljenje zaradi PAS, in sicer je v upadu heroin ter naraščajo druge substance, še posebej tiste, 

ki se jih lahko vdihuje, npr. kokain. V letu 2018 je bilo namreč kar 50 % novih oseb na zdravljenju 

zaradi PAS uporabnikov substanc, ki se jih lahko vdihuje.  

1.1.1 Stanje na področju PAS v vzgojnih zavodih in zavodih za prestajanje 

kazni zapora 

Baker, Kurland, Curtis, Alexander in Papa-Lentini (2007) so v svoji raziskavi mladine, ki je bivala 

v Ameriški obliki vzgojnih zavodov, ugotovili, da ima kar 39 % populacije zgodovino uporabe 

PAS. V raziskavi, ki sta jo kasneje izvedli C. Gaskins in M. A. Mastropieri (2010) je kar 57 % 

mladostnikov, ki so med leti 2001 in 2008 bivali v vzgojnih zavodih oz. podobnih ustanovah, 

uporabljalo PAS. Na Hrvaškem sta S. Maloić in Ž. Knotić-Iveta (2005) raziskali stanje v enem 

izmed njihovih vzgojnih zavodov, v katerem je bilo kar 25,93 % mladostnikov na odvajanju zaradi 

razvoja odvisnosti od PAS ali česa drugega, medtem ko je kar 51,85 % mladostnikov že pred 

prihodom v vzgojni zavod bilo deležnih vsaj ene oblike obravnave zaradi uporabe PAS. Prav tako 

so se z raziskovanjem uporabe PAS med bivanjem v vzgojnih zavodih ukvarjali Monshouwer in 

sodelavci (2015) ter McCrystal, Percy in K. Higgins (2008), ki so ugotovili, da je pri teh 

mladostnikih večja uporaba PAS kakor pri njihovih vrstnikih, ki niso vključeni v zavodsko 

obravnavo, in sicer po ugotovitvah Monshouwer idr. (2015) naj bi pogosto pričelo uporabljati 

marihuano 27,3 %, ostale PAS  pa 9,4 % mladostnikov.  

V Sloveniji je bila izvedena raziskava, v kateri so ugotavljali oceno populacije v vzgojnih zavodih. 

V njej so ugotovili, da so poleg čustveno vedenjskih motenj prisotne tudi druge vrste, med katerimi 

je bila navedena tudi tvegana uporaba PAS (Krajnčan in Šoln Vrbinc, 2015), vendar natančnih 

statističnih podatkov niso pridobili. L. Zalokar (2013) je v svoji raziskavi otrok, ki so bili vključeni 

v vzgojni zavod med leti 1993 in 2003, ugotovila, da je pred vstopom v zavod kar 10 % 

mladostnikov uporabljalo PAS v šoli in 22 % prekomerno uporabljalo PAS izven šole. Po odpustu 

iz zavoda naj bi v prvih treh letih 21 % mladostnikov uporabljalo PAS, po več kot treh letih pa 23, 
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kar pomeni, da se uporaba PAS pred obravnavo v zavodu in po odpustu skorajda ni spremenila. 

Ugotovila je tudi, da so mladostniki, ki so pred ali v času bivanja v zavodu uporabljali PAS bili 

manj uspešni po odpustu. Dežman (2008) je prav tako raziskoval, kako je z uporabo PAS v 

vzgojnih zavodih. Ugotovil je, da je najpogosteje prisotna marihuana, ki naj bi jo večina 

stanovalcev kadila, medtem ko so redkeje prisotne tudi druge PAS, kot so kokain, ekstazi, spid in 

v redkih primerih tudi heroin.  

C. Carpentier, Royuela, L. Montanari in Davis (2014) povzemajo ugotovitve raziskav izvedenih v 

evropskih zavodih za prestajanje kazni zapora. Rezultati se po državah močno razlikujejo, in sicer 

se gibljejo med 20 % in 45 % anketiranih, ki so med prestajanjem kazni zapora uporaljali PAS. 

Dnevna uporaba PAS v zaporih pa naj bi bila okoli 10 %. Slovenija tudi v teh raziskavah ni bila 

zajeta. EMCDDA (2018) pa v svojem poročilu o uporabi PAS v Sloveniji za leto 2018 povzema, 

da se je v letu 2015 izvedla raziskava o uporabi PAS znotraj zavodov za prestajanje kazni zapora 

tudi v Sloveniji. Takratni rezultati so pokazali, da je več kot tretjina zapornikov v času svojega 

življenja že uporabila PAS, medtem ko je približno četrtina vprašanih priznala, da je uporabljala 

PAS tudi v času prestajanja zaporne kazni. Med zaporniki tako kot v splošni populaciji prevladuje 

uporaba kanabisa, ki ji sledita heroin in kokain (Carpentier idr., 2014; EMCDDA, 2018; Kvaternik, 

Lavtar in Drev, 2017).  

Peršak (2006) povzema raziskavo Aids fondacije Robert in Urada vlade RS za droge, ki je bila v 

Sloveniji zaključena leta 2003. V slovenskih zavodih za prestajanje kazni zapora je po njihovi 

raziskavi kar 27,6 % oseb, ki so bile obsojene zaradi prekrška v povezavi z drogami, in sicer je od 

tega kar 17,1 % zaradi heroina. Med anketiranimi osebami na prestajanju kazni zapora jih je kar 

45,1% zaznalo, da je znotraj zavoda za prestajanje kazni zapora prisoten problem injiciranja, 

medtem ko jih je bilo 21,9 % mnenja, da se znotraj zavoda injicira vsaj polovica oseb na prestajanju 

kazni zapora. Če povzamem te podatke, lahko torej sklepamo, da je v zaporih prisotna uporaba 

PAS, kar podkrepi ugotovitev raziskave (prav tam), kjer je kar 23 % anketirancev navedlo, da so 

injicirali v času prestajanja zaporne kazni. V letu 2015 je podobno raziskavo v Sloveniji izvedel 

tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), in sicer so zajeli vse slovenske zavode za 

prestajanje zaporne kazni. Rezultati so pokazali, da je pred prestajanjem kazni zapora kar 38,4 % 

anketiranih že poizkusilo kakšno PAS, medtem ko je bilo 12,1 % rednih uporabnikov. Med 

prestajanjem kazni zapora pa je 23,6 % anketiranih oseb priznalo, da so uporabljali PAS, medtem 

ko je bilo 2,3 % rednih uporabnikov. Ti podatki kažejo, da je pri obsojenih osebah večja uporaba 

PAS pred prestajanjem kazni zapora kakor med samim prestajanjem (Kvaternik idr., 2017). Leta 

2014 so v raziskavi ugotovili, da naj bi bilo v slovenskih  zavodih za prestajanje kazni zapora kar 

10 % oseb, ki so odvisne od PAS (Salecl Božič, 2016a). Med prestajanjem kazni naj bi po podatkih 

iz leta 2016 prejemalo substitucijsko terapijo kar 76,3 % obsojencev (Salecl Božič, 2017), kar 

pomeni, da približno tri četrtine oseb med prestajanjem kazni zapora uporablja PAS. 

1.2 Zakonodaja glede PAS v Sloveniji 
Slovenija preko Ministrstva za zdravje (b.d.) s pomočjo Nacionalne zakonodaje na področju 

prepovedanih drog ureja področje PAS s pomočjo različnih zakonov in pravilnikov, in sicer preko:  

• Kazenskega zakonika; 
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• Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, ki obsega tudi pravilnike o 

postopkih za izdajo dovoljenj za promet s prepovedanimi drogami, o pogojih za pridobitev 

dovoljenja za gojenje konoplje, o obliki in načinu vodenja evidenc in poročil o 

prepovedanih drogah in o tehničnih in sanitarnih pogojih ter načinu zavarovanja prostorov 

za hrambo in izdajanje prepovedanih drog; 

• Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in obravnavi uživalcev prepovedanih 

drog, ki obsega tudi pravilnika o izvajanju nadzora ter sestavi in načinu dela centrov za 

preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.  

Poleg tega pa so na tem področju določeni tudi nekateri predpisi, in sicer je na nekaj let sprejeta 

resolucija o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog, akcijski načrt, nacionalno 

poročilo o stanju na tem področju in določena je tudi Komisija Vlade Republike Slovenije za droge 

(prav tam, b.d.).  

Po slovenski zakonodaji sama uporaba PAS ni kaznivo dejanje (Kanduč, 2006). V kazenskem 

zakoniku (2012) je namreč glede PAS omenjena neupravičena proizvodnja in promet ter promet 

sestavin za njihovo izdelavo, prepoved ponujanja ali posredovanja PAS mladoletni osebi ter 

prepoved vožnje pod vplivom PAS. Torej je uporaba PAS preganjana, a ne tudi sodno. Obravnava 

se namreč kot prekršek in je tako uvrščena pod prekrškovno pravo (Kanduč, 2006). 

O obravnavi uporabnikov PAS in ukrepih na tem področju je zapisano v Zakonu o preprečevanju 

uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (1999). Glede 

posedovanja PAS pa je zapisano v Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 

(1999), da je posest PAS prepovedana, razen v primeru, da gre za medicinske, znanstvene, 

raziskovalne, veterinarske ali učne namene.  

1.3 Vrste uporabe PAS  
Po različnih avtorjih obstajajo različne faze uporabe PAS oziroma različne vrste uporabnikov. 

Najprej si bom pogledala opredelitvi različnih avotrjev, in sicer Kastelica (2004) ter Flakerja 

(2002a). 

Kastelic (2004, v Bregar, 2008) opredeli pet faz razvoja odvisnosti, skozi katere gre lahko 

posameznik, in sicer kot prvo fazo opredeli fazo eksperimentiranja, nadaljuje s fazo socialne rabe, 

pod katero spada tudi uporaba zaradi ugodja, ki ga PAS prinaša. Kot tretjo fazo opredeli fazo 

instrumentalne rabe, pri kateri posameznik išče ugodje in rešuje svoje težave preko uporabe PAS. 

Četrta faza je habitualna faza, v kateri posameznik svoje težave rešuje zgolj še preko uporabe PAS. 

Kot končno fazo pa opredeli končno kompulzivno fazo, pri kateri gre za odvisnost od PAS. 

Flaker (2002a) pa sestavi tipologijo uporabe PAS, in sicer uporabnike razdeli na šest stopenj. Kot 

prvo stopnjo opredeli neuporabnike, tem sledi skupina priložnostnih uporabnikov, ki jih poimenuje 

tudi eksperimentatorji. Ta skupina naj bi po njegovem mnenju bila najštevilčnejša. Tretja skupina 

so redni uporabniki, to so torej posamezniki, ki redno uporabljajo PAS, vendar niso razvili 

odvisnosti ali zasvojenosti. Četrta skupina so uporabniki, ki so že razvili odvinost, te niso še 

zasvojeni, torej nimajo še razvite vloge zasvojene osebe in se ne zavedajo svoje odvisnosti. Lahko 

gre za psihološko ali fizično odvisnost. Kot peto fazo opredeli zasvojene uporabnike, ki prepoznajo 

svoje abstinenčne krize in se tega zavedajo, vendar njihova uporaba PAS še ne vpliva na njihovo 
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socialno vlogo in status, so torej funkcionalni. Kot zadnjo, šesto stopnjo poimenuje džankije. Te 

opredeli kot tiste posameznike, ki so zasvojeni in ne morejo več funkcionirati v družbi. Pri teh 

posameznikih prevladuje vloga džankija in PAS je za njih na prvem mestu.  

Kot vidimo tako Kastelic (1999) v svoji orpedelitvi kot Flaker (2002a) v svoji tipologiji izpostavita 

eksperimentiranje in rekreativno uporabo kot prehodni fazi. Vendar mladi pogosto 

eksperimentirajo. Po mnenju Sandeta (2004) sta faza eksperimentiranja in rekreativna raba PAS 

lahko prehodni obdobji, lahko se uporaba nadaljuje v odraslost ter pusti fizične in psihične 

posledice. Torej je za nekatere mladostnike lahko uporaba PAS začetek resnejših težav, za druge 

pa zgolj prehodna faza, ko eksperimentirajo (prav tam). Prav tako lahko po Flakerju (2002a) 

posameznik prehaja med tipi uporabe v obe smeri.  

Beers in Berkow (1999, v Sande, 2004) rekreativno rabo PAS opredelitvi tako, da se nanaša na 

občasno uporabo, ki se izvaja v majhnih količinah. Po njunem mnenju se pri tej vrsti uporabe ne 

razvije psihična odvisnost in ni večjih škodljivih posledic. Rekreativna raba drog naj bi po izsledkih 

raziskav bila povezana z življenjskim stilom. Olszewski in Burkhart jo povezujeta s potrošniškim 

stilom življenja ter s preizkušanjem lastnih meja in hedonizmom (2002, v Sande, 2004). Sande 

(2002) je v svoji raziskavi raziskoval uporabo PAS na prireditvah elektronske glasbe in prišel do 

spoznanja, da je uporaba različnih PAS med mladimi razmeroma visoka, in sicer so njegovi 

rezultati pokazali, da je kar 86 % mladih, ki obiskujejo glasbene prireditve, tam poizkusilo ekstazi, 

71,9 % amfetamine in 46,7 % kokain. Na glasbenih prireditvah naj bi tudi kar 79,4 % obiskovalcev 

uporabljalo tudi marihuano. S primerjavo različnih raziskav je Sande (2004) prav tako ugotovil, da 

je »prevalenca med uporabniki v rekreativnih okoljih bistveno višja kot v splošni populaciji« (str. 

23). 

Parker (1998, v Sande, 2004) je postavil tezo o normalizaciji rekreativne uporabe PAS, s katero je 

razložil tudi pogostost eksperimentiranja in rekreativne uporabe. Tezo je podkrepil s šestimi 

predpostavkami, ki se vežejo predvsem na populacijo mladih in razlagajo porast rekreativne 

uporabe, in sicer so to dostopnost drog, povečanje prevalence uporabe, ocenjevanje koristnosti in 

posledic uporabe določenih PAS, seznanjenost oziroma poznavanje PAS tako pri uporabnikih kot 

pri tistih, ki abstinirajo, odprtost do uporabe PAS v prihodnosti in kulturna akomodacija 

prepovedanega oziroma brisanje meje med tem, kar je prepovedano in dovoljeno. 

1.4 Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja 
Dejavnike, ki statistično povečajo možnost za uporabo PAS, imenujemo dejavniki tveganja, 

medtem ko obratno, dejavnike, ki statistično zmanjšajo možnost za uporabo PAS, imenujemo 

varovalni dejavniki. Ti dejavniki so prisotni na individualnem, družinskem in skupnostnem 

področju, h kateremu prištevamo tudi šolsko področje (Sande, 2004).  

Rugelj (2000) navaja družino kot enega izmed varovalnih dejavnikov. N. Peršak (2006) kot 

dejavnik tveganja za uporabo drog navaja družinsko življenje, in sicer poudari izpostavljenost 

otroka kaotičnemu in nasilnemu družinskemu življenju. K. Dular (2013) v svoji raziskavi 

ugotovila, da so »…odvisne osebe, ki prihajajo iz družin z nekonstruktivnimi oblikami 

komunikacije, iz čustveno nespodbudnega okolja s pogostimi konflikti, družinskimi disfunkcijami 

(fizične, spolne in čustvene zlorabe v družini) in z brezmejnostjo v odnosih, kažejo večje težave pri 
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prepoznavanju in uravnavanju svojih občutkov. Predvidevamo lahko, da so poleg že znanih prav 

to dejavniki tveganja, ki prispevajo k manj funkcionalnim odnosom v družinah z odvisnostjo v 

primerjavi z družinami, v katerih odvisnosti ni« (str. 10). Raziskave Nacinalnega inštituta za javno 

zdravje (EMCDDA, 2017) pa prav tako kažejo, da je dejavnik tveganja tudi izkušnja zlorabe v 

otroštvu. K. Dular (2013) pravi, da so posamezniki, ki so doživeli travmo »…ob delovanju drugih 

dejavnikov tveganja še bolj rizični za razvoj bolezni odvisnosti.« (str. 10) 

F. Čeh (2011) pomenu družine dodaja, da je pomembna povezanost delovanja družine oziroma 

domačega okolja in šole. Pri tem se opira na teorijo sistemov, ki pravi, da je oseba vpeta v več 

ekosistemov in da ti vplivajo drug na drugega. Glede na to poudarja, da je šola v otrokovem 

življenju lahko prisotna kot varovalni dejavnik ali dejavnik tveganja za njegovo duševno zdravje 

in posledično na možno uporabo PAS. Šola lahko predstavlja varovalni dejavnik, če ima otrok 

dober odnos z vsaj enim zaposlenim, če je sprejet med vrstniki, če ima dober šolski uspeh, če je 

prisotna dobra klima v razredu in če je zadovoljen ali uspešen pri neki šolski interesni dejavnosti. 

Po drugi strani pa lahko predstavlja tudi dejavnik tveganja, in sicer zaradi stresnih dejavnikov, ki 

jih šola predstavlja: »sistem ocenjevanja znanja, slabe ocene in kazni, prizadetost zaradi neuspeha, 

prizadetost zaradi sporočil staršem, odpor do šole, strah pred šolo, specifične učne težave, 

pomanjkanje delovnih navad, nesprejetost v skupini vrstnikov.« (prav tam, str. 100). Dežman 

(2008) kot dejavnik tveganja za razvoj uporabe PAS navaja tudi vpliv vrstnikov. Täschner (2002) 

pa pravi, da se lahko skozi vzgojo veliko dejavnikov tveganja prepreči. Še zlasti se po njegovem 

mnenju mora mladostnike naučiti, kako shajati s prostim časom, saj naj bi ravno radovednost in 

dolgčas bila dva izmed glavnih povodov za poizkus uporabe PAS. 

Täschner (2002) kot dejavnike tveganja navaja dednost, dosegljivost PAS, sposobnost 

premagovanja obremenitev, samozavest in samozaupanje ter sposobnost komunikacije. Taschner 

(prav tam) prav tako navaja, da »… ob vsakem dejavniku tveganja obstaja tudi ustrezen zaščitni 

dejavnik…« (str. 68). Sande (2002) v svoji raziskavi ugotavlja, da tudi samovrednotenje 

mladostnikov vpliva prvotno na uporabo ali neuporabo PAS ter kasneje tudi na to, ali bo uporaba 

bolj ali manj tvegana. Pri mladostnikih, ki imajo slabše samovrednotenje, je namreč pogosteje 

prisotna tudi bolj tvegana uporaba PAS.  

N. Peršak (2006) omenja kot dejavnik tveganja prestajanje kazni v zavodu za prestajanje kazni 

zapora. V teh je po njenih besedah namreč upravičeno pričakovati, da bodo posamezniki začeli 

uporabljati PAS. Kot razloge za to navaja: umik iz realnosti, samodestruktivnost in pomanjkanje 

alternativ. Avtorica prav tako domneva, da »bolj kot je institucija zaprtega tipa, večji kriminogen 

oz. drug-inducing (rizičen z vidika jemanja droge) potencial ima.« (prav tam, str. 25). Dežman 

(2008) podobno izpostavi tudi za vzgojne zavode, pri katerih pravi, da je v njih prisotnih več 

dejavnikov tveganja za uporabo PAS kot varovalnih dejavnikov.  

Kumpfler (1999, v Sande, 2004) opredeli rizične skupine mladostnikov kot tiste, pri katerih starši 

prekomerno uporabljajo alkohol ali PAS, ki so bili žrtve fizičnih, spolnih ali psihičnih zlorab; 

otroke, ki namerno izostajajo od pouka, mladoletne nosečnice, otroke in mladostnike, ki 

ekonomsko niso preskrbljeni, mladoletne prestopnike, mlade s težavami v duševnem zdravju, 

mlade, nagnjene k samomorilnem vedenju, in invalidno mladino. Pri nekaterih tvegano vedenje 
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nudi ugodje, sprostitev, vznemirjenje ali pa služi kot sredstvo za odpravljanje dolgčasa (Sande, 

2004). Dejavniki tveganja so povezani tudi z družbeno vlogo uporabnikov (Flaker, 2002b). 

Vendar Sande (2004) poudarja, da moramo pri mladostniku vedeti, da na uporabo ali neuporabo 

PAS vpliva splet različnih dejavnikov tveganja. To pomeni, da moramo pogledati celotno sliko in 

ni zgolj en dejavnik tisti, ki vpliva na uporabo.  
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2 VZGOJNI ZAVODI IN DRUGE VZGOJNE USTANOVE 
Po definiciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je zavod definiran tudi kot »ustanova, 

ki omogoča bivanje in daje oskrbo« ali »navadno s prilastkom, v nekaterih državah izobraževalna 

ustanova, navadno srednja ali specialna« (SSKJ, 2016). Vendar v njem ne najdemo tudi definicije 

same besedne zveze vzgojni zavod. V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (1996) definirajo vzgojno-izobraževalne zavode kot zavode, »ki kot pretežno 

dejavnost izvajajo programe za predšolske otroke, javno veljavne izobraževalne programe, javno 

veljavne vzgojne programe domov za učence in dijaških domov in javno veljavne programe za 

predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma programe vzgoje in izobraževanja za otroke in 

mladostnike s posebnimi potrebami« (8. člen, prav tam).  

Zavod za vzgojo in izobraževanje oziroma vzgojni zavod je ena izmed oblik zavodske obravnave, 

pod katero sodijo tudi stanovanjske skupine, mladinski domovi, produkcijska šola in prevzgojni 

dom (Kobolt, 2015; Skalar, 1995; Škoflek, Selšek, Ravnikar, Brezničar in Krajnčan, 2004). Te 

ustanove delujejo kompenzacijsko, korektivno in tudi preventivno. V njih se skrbi za vzgojo, 

socializacijo, varstvo in zadovoljevanje potreb otrok in mladostnikov, ki so razvojno ogroženi 

(Skalar, 1995). Po zaključku bivanja v teh instituacijah pa so v nekaterih zavodih organizirana tudi 

mladinska stanovanja kot postopen prehod v realno življenje izven institucije (Kobolt, Rapuš Pavel, 

2015; Mržek in Krajnčan, 2010; Strokovni center, b.d.).  

Te vzgojne ustanove so umetne oblike skupinskega življenja za otroke in mladostnike s čustvenimi 

in vedenjskimi motnjami (v nadaljevanju ČVM) (Škoflek idr., 2004) oziroma po novejši 

terminologiji otrok s težavami v socialni integraciji (Kobolt, 2011), kjer naj bi življenje potekalo 

kot v družinskem okolju. Te ustanove morajo biti odprte do okolja oziroma lokalne skupnosti in 

integrirane v skupnost. Vzgojni zavodi z zunanjim izobraževanjem, stanovanjske skupine in 

mladinska stanovanja naj bi bili praviloma umeščeni v urbano okolje, da imajo otroci in 

mladostniki več možnosti za vzpostavljanje stikov z vrstniki in drugimi ljudmi (Škoflek idr., 2004). 

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) sodijo otroci s težavami v socialni 

integraciji med otroke s posebnimi potrebami in se jih lahko namesti v vzgojni zavod, če predhodna 

vključitev v program vzgoje in izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo ni bila uspešna ter je ogrožen razvoj otroka. Postopek usmerjanja otroka ali mladostnika 

v vzgojno ustanovo se sproži na zahtevo staršev, vrtca, šole, zdravstvenega ali socialnega zavoda 

(Škoflek idr., 2004). Pred namestitvijo mora center za socialno delo pridobiti tudi strokovno 

mnenje komisije (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). Po Zakonu o 

izvrševanju kazenskih sankcij (2000) pa se lahko tudi mladoletnim prestopnikom izreče zavodski 

ukrep oddaje v vzgojni zavod. Sodišče izreče ta ukrep, ko je za mladostnika potrebna vzgoja ali 

prevzgoja. Ukrep pomeni, da se mladostnika lahko namesti v vzgojni zavod ali pa v stanovanjsko 

skupino, ki je pod organizacijo vzgojnega zavoda oziroma vzgojne ustanove. Ob ponavljajočih 

vzgojnih ukrepih in kaznih ter težjih kaznivih dejanjih pa se lahko izreče tudi ukrep oddaje v 

prevzgojni dom (Škoflek idr., 2004). Minister za šolstvo »določi vzgojne zavode, v katerih se izvaja 

vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod za posamezne kategorije mladoletnikov« (183. člen, prav 

tam). Vendar je usmeritev v vzgojni zavod skrajni ukrep na kontinuumu pomoči (Kobolt, 2015).  
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Vzgojne ustanove so torej namenjene otrokom in mladostnikom s težavami v socialni integraciji, 

ki nimajo ustreznega družinskega okolja, oskrbe in vzgoje (Šoln Vrbinc, Jakič Brezočnik in Švalj, 

2016). Te pa se med seboj tudi razlikujejo, in sicer po: 

- spolni sestavi: lahko sprejemajo zgolj fante, dekleta ali oboje; 

- organiziranosti izobraževanja: otroci in mladostniki lahko obiskujejo zunanje šole ali pa 

imajo interno izobraževanje znotraj zavoda; 

- organiziranosti življenja: lahko v obliki vzgojnih skupin ali stanovanjskih skupin in  

- nameščanju otrok in mladostnikov: s strani centrov za socialno delo, centrov za socialno 

delo in sodišča ali le s strani sodišča (Škoflek idr., 2004).  

Vendar Skalar (1995) poudarja, da so med vzgojnimi ustanovami tudi razlike, in sicer po namenu 

in notranjih značilnostih: 

➢ Vzgojni zavod je namenjen otrokom in mladostnikom s težavami v socialni integraciji, v 

katerega jih lahko napoti center za socialno delo ali sodišče. Zavode se lahko loči naprej na 

tiste za šolobvezne otroke, kamor se usmerja otroke od 7. leta dalje, in na pošolske, ki so 

namenjeni mladostnikom med 14. in 18. letom starosti oziroma do dokončanja stopnje 

izobrazbe oziroma 21. leta.  

➢ Stanovanjska skupina je bivanje urejeno v posebnih stanovanjih, v katera center za 

socialno delo namešča otroke in mladostnike. Lahko pa so tudi kot dopolnitev zavodske 

vzgoje, če vanje otroke namešča matični vzgojni zavod. V tem primeru gre za postopen 

prehod iz zaprtega načina življenja v zavodu, v bolj odprto stanovanjsko skupino, kot 

postopen prehod v samostojno življenje (prav tam). Načela in načini dela v vzgojnih 

zavodih in stanovanjskih skupinah so podobni, vendar stanovanjske skupine ne sprejemajo 

težjih primerov (Kobolt, 2015).  

➢ Mladinski dom je namenjen otrokom in mladostnikom, ki niso vanj usmerjeni zaradi težav 

v socialni integraciji temveč zaradi neurejenih družinskih razmer, pomanjaknja varstva in 

vzgoje v matični družini. Vanj jih usmeri center za socialno delo.  

➢ Prevzgojni dom pa je namenjen mladsotnikom od 14. do 21. leta starosti, ki jih je vanj 

preko izdajeve vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom napoti sodišče (Skalar, 1995).  

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je v Sloveniji pričela prenova vzgojnih zavodov, v kateri 

je večina zavodov neustrezne zgradbe zamenjala z namensko grajenimi, in sicer z gradnjo 

posameznih hišic za skupine ali preoblikovanjem v stanovanjske skupine (Krajnčan in Šoln Vrbinc, 

2015). Po načelih prenove vzgojnih zavodov, naj bi bile ustanove majhne, dostopne in pokrivale 

celotno Slovenijo. Prav tako je eno izmed načel prenove normalizacija življenja znotraj vzgojnih 

zavodov (Kobolt, 2015), da bi bilo čim bližje običajnemu življenju. V Sloveniji tako vse več 

zavodov spreminja namestitve v stanovanjske skupine (Krajčan in Šoln Vrbinc, 2015). Dandanes 

se CSD-ji raje odločijo za namestitev mladostnika v stanovanjsko skupino kakor vzgojni zavod, 

saj je ta oblika bivanja vseeno bližje skupnostni obliki (Kobolt, 2015). Poleg tega se je v Sloveniji 

z letom 2017 pričel projekt ustanavljanja strokovnih centrov. Gre namreč za ustanove, v katerih so 

združene aktivnosti in programi za delo z mladostniki s težavami v socialni integraciji. Naloge 

centra so poleg kurative vezane tudi na preventivo in delovanje v življenjskem okolju posameznega 

otroka. »Glavni namen strokovnega centra je v vzgojne zavode in mladinske domove uvesti 
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inovativne pristope dela v smeri deinstitucionalizacije s cilji učinkovitejše zavodske obravnave, 

zmanjševanja in skrajševanja namestitev, preprečevanja ponovnih namestitev, zmanjševanja 

neuspešnosti in opuščanja izobraževanja ter povečevanja kompetenc otrok in mladostnikov s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami za samostojno življenje, poklicno usposabljanje in 

zaposlovanje.« (Strokovni center, b.d.).  

V Sloveniji je bilo 10 vzgojnih ustanov, ki se ukvarjajo z vzgojo otrok in mladostnikov s težavami 

v socialni integraciji (Priloga k vzgojnemu programu, b.d.; SURS, 2015; Šoln Vrbinc, Brezočnik 

in Švalj, 2016), in sicer: Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru, Vzgojno izobraževalni zavod Višnja 

Gora, Vzgojni zavod Kranj, Mladinski dom Jarše Ljubljana, Mladinski dom Malči Beličeve 

Ljubljana, Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec, Mladinski dom Maribor, Vzgojno  

izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik, Vzgojni zavod Planina in Osnovna šola Veržej 

– enota Dom (Razlike in podobnosti med nekaterimi vzgojnimi zavodi za otroke in mladostnike s 

posebnimi potrebami, b.d.). Po zadnji prenovi pa jih je le še 9 (Zrim Martinjak, 2015), saj sta se 

Vzgojni zavod Slivnica in Mladinski dom Maribor združila v eno enoto. V te vzgojne ustanove je 

bilo po statističnih podatkih v letu 2014 vključenih vse skupaj 382 otrok in mladostnikov (SURS, 

2015). 

Poleg zgoraj naštetih vzgojnih ustanov pa imamo v Sloveniji tudi en prevzgojni dom, in sicer 

Prevzgojni dom Radeče, v katerega se namešča mladostnike med 14. in 21. oziroma 23. letom 

starosti, za katere sodišče izda ukrep oddaje v prevzgojni dom. V večini primerov gre za 

mladostnike s težavami v socialni integraciji, ki so bili pred namestitvijo obravnavani že v drugih 

vzgojnih ustanovah oziroma so storili težje kaznivo dejanje. V domu se večina mladostnikov 

izobražuje v internih programih osnovne šole, nižjega poklicnega izobraževanja, usposabljanja z 

delom, opismenjevanja in drugih izobraževanj (Priloga k vzgojnemu programu, b.d.).  

2.1 Značilnosti populacije vzgojnih zavodov 
V vzgojne ustanove (vzgojne zavode in stanovanjske skupine) se namešča otroke in mladostnike s 

težavami v socialni integraciji (Slovenski vzgojni zavodi, 1985; Šoln Vrbinc, Jakič Brezočnik in 

Švalj, 2016). Pri teh otrocih gre za medsebojno učinkovanje različnih dejavnikov, in sicer: 

»neustrezno zadovoljevanje psihosocialnih potreb, doživljanje travmatskih izkušenj, šibkosti v 

delovanju živčnega sistema, slaba kontrola impulzov, pomanjkanje strategij spoprijemanja, nizek 

socialni kapital in drugi neugodni vplivi. Omenjeni dejavniki v kombinaciji ali posamično sprožajo, 

vzdržujejo in oblikujejo otrokove čustvene in vedenjske odzive in vplivajo na njegovo psihosocialno 

delovanje« (Kobolt, Rajniš Pinterič idr., 2015, str. 32). Sicer pa ČVM oziroma težave v socialni 

integraciji različni avtorji različno opredeljujejo in poimenujejo, nekateri avtorji jih poimenujejo 

tudi kot disocialne motnje (Delo z vedenjsko in osebnostno motenim otrokom in mladostnikom, 

2000) ali pa socialno integracijske težave, s čimer se poudari tudi socialno vpetost težav (Metljak, 

Kobolt in Potočnik, 2010).  

O prisotnosti težav v socialni integraciji lahko govorimo, če se družbeno neprimerno vedenje in 

čustvovanje pojavlja skozi daljše časovno obdobje, je problem resen, ogroža razvoj otroka ali 

mladostnika ter se z razpoložljivimi ukrepi in spremembami v otrokovem okolju ni uspelo omiliti 

težav (Kobolt, 2010).  
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ČVM se lahko razdeli na različne kategorije, in sicer so lahko prisotne le čustvene ali vedenjske 

motnje ali kombinacija obeh (Kobolt, Rajniš Pinterič idr., 2015; Metljak, Kobolt in Potočnik, 

2010). Otrok s čustvenimi motnjami ima ponotranjene težave, in sicer gre za doživljanje stiske, 

bojazni, tesnobe ali depresivnosti. Pri takem otroku se to kaže tudi kot pomanjkanje samozavesti, 

samospoštovanja, nizka samopodoba, občutek jeze, krivde, nemoči, brezvoljnosti in lahko tudi kot 

umik otroka. Otrok z vedenjskimi motnjami pa ima eksternalizirano vedenje, in sicer kot 

primanjkljaj v zaznavi in interpretaciji socialnih situacij, zmanjšana sposobnost zavzemanja tuje 

perspektive in učenja iz izkušenj, zmanjšana kontrola impulzov, slabše obvladovanje in 

razumevanje konfliktnih situacij in prisotnost nezaželenih oblik vedenja. Otroke se lahko naprej 

deli na otroke z lažjimi in s težjimi oblikami vedenjskih motenj. Pod lažje spada moteče vedenje 

kot je impulzivnost, razdražljivost, izogibanje pouku in šolskim obveznostim, uporništvo in 

provokativno vedenje. Pod težje pa je značilno agresivno ali destruktivno vedenje in kršenje starosti 

ustreznih družbenih pričakovanj, kamor spada napadalnost, krutost, uničevanje, laganje, kraja, 

pobegi, ipd. (Kobolt, Rajniš Pinterič idr., 2015). Otroke in mladostnike s ČVM oziroma s težavami 

v socialni integraciji pa se lahko deli tudi na tiste, ki imajo za družbo moteče vedenje zaradi 

neznanja ali nepoučenosti. To so osebe, ki skozi vzgojo niso prejele pravih ali sploh nobenih 

moralnih načel. Druga skupina pa so tiste osebe, ki imajo moteče vedenje zaradi notranjih 

konfliktnih stanj in osebnostnih težav. Pri tej skupini so lahko prisotni dedni primanjkljaji ali pa je 

to posledica pomanjkljive socializacije. Tretja skupina pa so tisti otroci in mladostniki, ki svojega 

vedenja ne želijo prilagajati moralnim normam družbe, kljub temu da jih poznajo. Pri tej skupini 

je njihovo vedenje velikokrat posledica odklonilnega in negativnega odnosa staršev do otroka 

(Bergant, 1987).  

Družbeno neprimerni vedenjski in čustveni odzivi so vezani na socialni kontekst in dogajanje v 

posamezniku, in sicer so odvisni od posameznikove percepcije le tega, dosedanjih izkušenj, 

pričakovanj, doživljanja samega sebe in posameznikovega socialnega položaja. Torej so ČVM 

oziroma težave v socialni integraciji težave na ravni posameznika, socialni, družbeni in skupinski 

ravni (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010).  

Pri nastanku težav v socialni integraciji medsebojno vplivajo biološki, psihološki in socialni 

dejavniki skozi proces razvoja otroka ali mladostnika (Kobolt, 2010). Na nastanek težav v socialni 

integraciji pri otroku tako večinoma vpliva družinsko okolje (Bergant, 1973), saj gre za primarno 

okolje, kjer poteka primarna socializacija, ki je eden izmed glavnih socialnih dejavnikov pri 

razvoju težav v socialni integraciji. A ne gre zgolj za vpliv enega dejavnika, tevmveč za preplet 

različnih dejavnikov tveganja, ki jih je več kakor varovalnih dejavnikov, in sicer poleg družine 

vpliva tudi socialno okolje, značilnosti posameznika, posebne potrebe ter na socialno, kulturno, 

materialno in etnično poreklo (Kobolt, 2010). Krajnčan (2006) prav tako opredeli indikatorje za 

razvoj ČVM oziroma težav v socialni integraciji, in sicer izpostavi: 

- socialnoekonomske razmere, pod katere štejejo demografske značilnosti, gostota 

prebivalstva, brezposelnost, stanovanjske razmere in gostoto socialne deprivacije na 

območju;  

- družino, pod katero kot rizične družine opredeli tiste, ki se ne znajo funkcionalno prilagajati 

spremembam, nepopolne družine, neugodni odnosi (kamor spada pomanjkanje topline, 

prepiri, neprijaznost, zlorabe, ipd.), duševne motnje (kamor spadajo tudi odvisnosti), 
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kronične bolezni in invalidnost staršev, neustrezna komunikacija, neustrezna vzgoja, 

neustrezno okolje, akutni življenjski dogodki, odziv družbe na otroka in družino, socialna 

izolacija družine, prikrajšanost, ipd.. Pri tem pa poudarja, da pogosto gre za težave družine 

kot celote; 

- šolo, kjer je uspeh merilo za uspešnost ter se učno neuspešni otroci in mladostniki zaradi 

tega počutijo nekompetentne; 

- osebnostne značilnosti, med katere našteje impulzivnost, zvišan prag za vzburjenje, 

ekstravertnost, nizko samopodobo in samospoštovanje, slabšo socialno zrelost, ipd.; 

- vrstnike, in sicer vpliv vrstniške kulture in tolp.  

Vendar se težav v socialni integraciji praviloma pojavljajo skupaj z drugimi motnjami oziroma 

primanjkljaji (Kobolt, Rajniš Pinterič idr., 2015; Kobolt, 2010). V raziskavi izvedeni v slovenskih 

vzgojnih zavodih so ugotovili, da so v stanovanjskih skupinah večinoma prisotni mladostniki, ki 

ne izkazujejo  odklonskega vedenja, medtem ko so v vzgojnih zavodih za srednješolsko mladino 

večinoma tisti z odklonskim vedenjem. Poleg tega so ugotovili, da so prisotne tudi uporaba 

alkohola in PAS, specifične učne težave, dolgotrajne bolezni, travmatiziranost zaradi zlorabe in 

psihiatrične bolezni, zaradi katerih so ugotovili, da naj bi bilo v letu 2012 kar 41,2 % mladostnikov 

deležnih psihiatrične obravnave (Krajnčan in Šoln Vrbinc, 2015).  

2.2 Način dela v vzgojnih zavodih 
Pred vstopom v vzgojni zavod je otrok ali mladostnik deležen ogleda ustanove, razen v primeru 

intervnetne namestitve. V nekaterih stanovanjskih skupinah pa ima otrok ali mladostnik tudi 

poskusno dobo bivanja. Mesec po vstopu v vzgojni zavod se pregleda otrokovo stopnjo 

prilagoditve novemu okolju in izdela individualiziran program. Individualiziran program se sproti 

načrtuje in vrednoti, pri tem pa sodelujejo vzgojitelji, svetovalna služba, šola, starši, pristojni CSD 

in otrok (Krajnčan in Šoln Vrbinc, 2015). Vendar ne obstaja enotnih navodil oziroma smernic glede 

tega, kako se individualiziran program sestavi ali kaj sploh mora obsegati, zato vsaka ustanova to 

počne po svoje (Košir idr., 2011).  

V Vzgojnem programu je navedeno, katera so načela pri delu z otroki s težavami v socialni 

integraciji oziroma v vzgojnih ustanovah, in sicer so: 

Načelo timskega dela, ki predvideva celostno strokovno pomoč zaposlenih, ki skrbijo za vzgojno, 

učno, psihološko, socialno in tudi zdravstveno nego otrok in mladostnikov. Prav tako predvideva, 

da z otrokom dela tim strokovnjakov, ki sodelujejo med seboj ter pri tem vključujejo tudi starše 

(Škoflek idr., 2004). Zaradi raznolike populacije v vzgojnih zavodih, bi potrebovali 

multidisciplinarno pomoč za te otroke in mladostnike. Vendar v Sloveniji še ni organiziranih in 

potrjenih takih oblik pomoči. V Vzgojnem zavodu Planina se je iz tega razloga tudi začel »poskus 

razvijanja multidisciplinarnega modela pomoči, ki otrokom poleg pedagoške in socialne 

obravnave zagotavlja tudi obravnavo tistih otrok, ki potrebujejo še pomoč zaradi pridruženih 

psihiatričnih motenj in/ali duševne bolezni.« (Krajnčan in Šoln Vrbinc, 2015, str. 18). 

Načelo individualizacije, ki predvideva individualen pristop k načrtovanju in delu s posameznim 

otrokom in mladostnikom. To je eno izmed osnovnih načel pri obravnavi otrok znotraj zavodov 

(Škoflek idr., 2004). »Oblike vzgojne pomoči bi morali prilagajati potrebam posameznega otroka 



15 

in ne obratno.« (Krajnčan in Šoln Vrbinc, 2015, str. 22,). Da bi bolj razlikovali vzgojno pomoč, bi 

moralo biti »manj otrok v skupini in več strokovnih delavcev, bolj individualizirano delo, od bolj 

odprtih do bolj zaprtih skupin v isti instituciji, tudi delo s starši na terenu, bolj specializirane 

obravnave v kontekstu psihiatrične pomoči, stalno prisotnost dveh vzgojiteljev, multidisciplinarni 

pristop, usklajenost ministrskih resorjev, pristojnih za to populacijo, bolj diferencirane programe 

z vključevanjem specialistov.« (prav tam; Zrim Martinjak, 2017, str. 25). Vendar jih pri 

individualizaciji ovirajo že vnaprej določeni pogoji delovanja in omejena sredstva, s katerimi 

znotraj vzgojnega zavoda razpolagajo. Ker so ta že vnaprej določena, nastopi težava v odgovarjanju 

na individualne potrebe posameznih otrok in mladostnikov in je manjša možnost fleksibilnosti 

obravnave (Krajnčan, 2012). 

Načelo pozitivne vzgojne usmerjenosti, ki predvideva, da se otrokom in mladostnikom pomaga 

na tistih področjih, kjer potrebujejo pomoč, in sicer gre za krepitev močnih področij in 

kompenzacijo ter razvoj veščin in kompetenc, ki jih še nima usvojenih in jih potrebuje za uspešno 

socialno integracijo (Škoflek idr., 2004).  

Načelo aktivne vloge in soodgovornosti otrok in mladostnikov v procesu lastnega razvoja, kar 

pomeni, da otroci in mladostniki sooblikujejo življenje v ustanovi in načrtovanju dela, so aktivni 

pri lastnem razvoju in sprejemajo odgovornost zanj. Mladostnik je znotraj vzgojnega zavoda 

nastopa kot dejavnik in tudi kot subjekt odločanja, načrtovanja in delovanja (Škoflek idr., 2004). 

Svete (2015) je v svoji raziskavi ugotavljal, kako pogosto je soustvarjanje znotraj vzgojnega 

zavoda. Ugotovil je, da poteka v treh oblikah, in sicer preko pogovorov, ukvarjanja s čustvenimi 

težavami in skupnega načrtovanja aktivnosti. Prvi dve se po njegovih ugotovitvah pogosto 

uporabljata, medtem ko je skupnega načrtovanja aktivnosti relativno malo. V skupinah naj bi sicer 

potekali vsakodnevni sestanki, kjer naj bi se načrtovalo popoldanske aktivnosti, večerno 

ocenjevanje vedenja in tedenski sestanki. Vendar je zgolj prva aktivnost namenjena soustvarjanju 

dneva, medtem ko sta drugi dve disciplinsko naravnani.  

Načelo kompenzacije razvojnih primanjkljajev in vrzeli, kar pomeni, da se dela na odpravljanju 

določenih primanjkljajev, blaženju posledic in kompenzaciji (Škoflek idr., 2004).  

Načelo kontinuiranega vzgojno-izobraževalnega procesa, po katerem se je treba posvečati tudi 

učnih težavam ter težavam, ki jih imajo ti otroci in mladostniki v šoli. Poleg tega pa poskrbeti tudi 

za ustrezne prilagoditve znotraj pouka, kot so manjše število učencev, različni načini poučevanja, 

raznoliki material itd. (prav tam)  

Načelo sodelovanja z družino, po katerem se mora poleg sodelovanja skrbeti tudi za ohranjanje 

stika in pomoči pri vzgoji otroka ali mladostnika. Ustanova in otrokova družina med seboj 

opredelita pričakovanja, odgovornosti, naloge, oblike sodelovanja in cilje pri delu z otrokom in 

družino (prav tam). V vzgojnih zavodih se trudijo vzpostaviti in vzdrževati intenziven odnos s 

starši. Problem je, da intenzivno delo z družino v večini primerov ne poteka oziroma niti ne more 

potekati, saj je težava v pomanjkanju časa in tudi regionalna pokritost zavodov, saj so nekateri 

otroci oziroma mladostniki iz čisto drugih delov Slovenije. Tako se s starši večinoma dela zgolj 

preko roditeljskih sestankov, govorilnih ur, telefonskih pogovorov in obiskov na domu (Krajnčan 

in Šoln Vrbinc, 2015). Poleg tega pa so lahko prisotne tudi težave, ki ovirajo sodelovanje med 
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ustanovo in starši, in sicer lahko starši nasprotujejo ustanovi, niso zainteresirani, so v konfliktu z 

otrokom ipd. (Škoflek idr., 2004).  

Načelo inkluzije, normalizacije in integracije: po načelu inkluzije se deluje tako, da otroka 

oziroma mladostnika ne izločimo iz okolja, temveč okolje prilagodimo njegovim potrebam. To 

torej poteka, ko otrok ostane v domačem okolju in je hkrati deležen strokovne pomoči (prav tam), 

kar ponujajo nekateri vzgojni zavodi (Strokovni center, bd.; Vzgojni zavod Planina, b.d.). Po 

načelu integracije se deluje tako, da je ustanova čim bolj integrirana v družbeno okolje, odprta in 

povezana z lokalno skupnostjo. Po načelu normalizacije pa naj bi življenje znotraj ustanove 

potekalo čim bolj normalno (Škoflek idr., 2004). Socialnopedagoško delo, ki naj bi se izvajalo v 

vzgojnih zavodih, sloni na paradigmi življenjskega sveta posameznega mladostnika in na 

fleksibilni pomoči (Krajnčan in Šoln Vrbinc, 2015). Življenje v ustanovi mora potekati čim bolj 

podobno običajnemu družinskemu življenju. Pri tem naj bi se povezovali s širšim družbenim 

okoljem (Horvat in Škoflek, 2000; Škoflek idr., 2004), z društvi, organizacijami in drugimi 

ustanovami ter tudi z vrstniki in drugimi zunanjimi osebami. Mladostniki naj bi se med bivanjem 

šolali oziroma usposabljali za delo, prav tako pa naj bi se v prostem času vključevali tudi v društva, 

klube in organizacije (Škoflek, 2004).  

Sicer pa znotraj zavodov poteka delo z otroki s težavami v socialni integraciji v veliko različnih 

oblikah. Z njimi se lahko izvaja individualno delo v obliki nudenja individualne pomoči, svetovanja 

in opore. Lahko pa se izvaja pomoč preko skupinskega dela, in sicer v obliki pomoči pri reševanju 

težav znotraj skupine, interaktivne vzgoje, pri kateri se uporabniki učijo drug od drugega ter preko 

obravnavanja tem, ki se jih v življenju dostikrat spregleda. Uporabljajo se tudi razno like metode 

dela, in sicer so najpogostejše individualni pogovori, svetovanje, usmerjanje otroka k pozitivnemu 

vedenju, spodbujanje k vzdrževanju želenega vedenja in metode preprečevanja negativnega 

vedenja (Horvat in Škoflek, 2000). Poleg tega se organizira tudi interesne skupine oziroma 

raznolike dejavnosti za otroke in mladostnike v popoldanskem času (Skalar, 1995).  

V zavodih se deluje po sistemu spodbud in sankcij. Med spodbude spadajo nagrade, pohvale in 

priznanja ter tudi spodbujanje sodelovanja in skupnega dela med otroci in mladostniki. Spodbude 

so namenjene utrjevanju primernega vedenja, upoštevanju pravil, izboljšanju oziroma ohranjanju 

učnega uspeha ipd. Med sankcije pa spadajo graje in kazni, ki so namenjene odpravljanju oziroma 

omejevanju neprimernega vedenja (prav tam). Za hujše oblike kršitev, med katere spada poleg bega 

in uporabe alkohola tudi uporaba PAS, je predvidena sankcija kazenskega vikenda. Za nagrade pa 

dobijo dodatne ugodnosti (Svete, 2015). V vzgojnih zavodih je pretežno poudarek na uveljavljenih 

pravilih. Vendar pravila ne bi smela biti najpomembnejša, saj »Bistva vzgoje in tega, kar je za 

otroke posebej pomembno, tako ne moremo niti predpisati ali izsiliti niti nadzorovati. Zaupanja, 

pozornosti, angažmaja, naklonjenosti in – ne nazadnje – ljubezni ne moremo zagotoviti ali celo 

ustvariti s pravili ali pa celo z institucijo.« (Krajnčan, 2012, str. 118).  

L. Zalokar (2013) navaja, da je so za uspešno zavodsko obravnavo potrebni naslednji elementi: 

-  »jasnost strukture zavodskega okolja; 

- široko zastavljeno delovanje vzgojiteljev izven zavodskih okvirjev (ne zgolj delovanje na 

zmanjševanju pojavnosti uživanja drog in kaznivih dejanj); 
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- uporaba ustreznih vzgojnih pristopov in ukrepov (ne zgolj s poudarkom na discipliniranju 

in uporabljanju zaščitno varstvenih ukrepov); 

- skrb za mladostnikovo vzpostavljanje odnosov izven okvirov zavoda (ne zgolj skrb za 

vzpostavitev odnosa z vzgojiteljem in drugimi osebami v zavodu); 

- empatično, iskreno in pozitivno doživljanje otrok in mladostnikov s strani vzgojiteljev in 

poštenost v odnosu; 

- nudenje zaščite in pomoči otrokom in mladostnikom; 

- uporaba ustreznih vzgojnih metod (ob odsotnosti groženj, prisile in kaznovalnih metod); 

- odsotnost različnih prepovedi oziroma smiselna uporaba le-teh (ne smejo biti 

prevladujoče);  

- zainteresiranost za šolanje; 

- širša ponudba izobraževalnih programov; 

- vzgojiteljeva sposobnost vzpostavljanja toplega čustvenega odnosa z elementi navezanosti 

in zaupanja« (str. 339).  

Skalar (1995) navaja, da se napredek otroka spremlja skozi različno dokumentacijo, in sicer ima 

vsak otrok svojo osebno mapo, v kateri so vsi dokumenti iz njegove predhodne obravnave in 

trenutne obravnave, torej se v njej nahaja tudi individualiziran načrt. Poleg tega navaja, da 

vzgojitelj sproti piše opažanja, tako negativna kot pozitivna, pri delu z otrokom ali mladostnikom. 

V vzgojnih zavodih so torej različni načini spremljanja napredka otroka, vendar bi bilo po mnenju 

Krajnčana in P. Šoln Vrbinc (2015) morala bili doktrina strukture spremljanja otroka ali 

mladostnika bolj poenotena. Več bi moralo biti sodelovanja med prakso in teorijo. Svete (2015) 

pove, da v vzgojnih zavodih vzgojitelji vodijo dnevnik dogajanja v posameznih skupinah. V 

njegovi raziskavi zapisov teh dnevnikov je ugotovil, da se v njih večinoma izpostavlja negativne 

vidike dogajanja v skupini oziroma pri posameznem mladostniku ter le redko pozitivne. Skozi 

podrobne zapiske vzgojitelji pozornost spremljajo in nadzorujejo mladostnike. Pri tem se spremlja 

njihovo (ne)upoštevanje dnevnega reda in dnevnih obveznosti, splošno vedenje, kazni in nagrade, 

izpolnjevanje šolskih obveznosti in dinamiko celotne skupine. Krajnčan in P. Šoln Vrbinc (2015) 

povesta, da se med bivanjem spremlja doseganje posameznih ciljev, ki se jih zastavi za otroka, in 

sicer se spremlja razvoj in spremembe, šolski uspeh, mnenje staršev, napredek pri samostojnosti, 

stabilnost funkcioniranja, zmožnost čustvenega umirjanja, kooperativnost, socialna zrelost, 

integracijo, vključenost, socialno mrežo ter zadovoljstvo otroka, staršev in CSD-ja z napredkom. 

Vendar se po njunih besedah ne spremlja uspešne reintegracije po otrokovi vrnitvi v okolje, kar naj 

bi bil pravzaprav pokazatelj učinkovitosti dela z otrokom oziroma mladostnikom.  

Zadnje leto pred odpustom potekajo intenzivne priprave, že pred tem pa se jih postopoma pripravlja 

(Krajčan in Šoln Vrbinc, 2015). Po odpustu naj bi se po raziskavi Krajnčana in P. Šoln Vrbinc 

(prav tam) tretjina otrok vrnila v domače okolje, tretjina se osamosvoji, tretjina pa nadaljuje bivanje 

v stanovanjski skupini ali vzgojnem zavodu. Kar 20 % mladostnikov naj pravzaprav ne bi imelo 

izbire, kam iti po odpustu. Vzgojni zavodi bi zato potrebovali lastne stanovanjske skupine, 

mladinska stanovanja in spremljana stanovanja s podaljšano oskrbo. V nekaterih vzgojnih zavodih 

in stanovanjskih skupinah so zato poskrbeli za mladinska stanovanja. Med te zavode spadajo: 

Mladinski dom Maribor (Mržek in Krajnčan, 2010), Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora, 

Mladisnki dom Jarše, Mladinski dom Malči Beličeve, Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec, 
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Vzgojni zavod Kranj (Strokovni center za obravnavo otrok in mladostnikov s ČVM, b.d.) ter 

Vzgojni zavod Planina (Vzgojni zavod Planina, b.d.). Ta stanovanja so po večini namenjena tistim 

mladostnikom, ki zaključijo bivanje v stanovanjski skupini, vendar se ne morejo vrniti v domače 

okolje. Tako omogočajo prehod iz institucionalne obravnave, ki so jo bili do tedaj vajeni, v realno 

in samostojno življenje. Namen je torej, da kar so pridobili v času bivanja v zavodu prenesejo v 

samostojno življenje in se postopoma osamosvojijo, ob tem pa so še vedno deležni pomoči in 

spremljanja zaposlenih, ki jim lajšajo prehod (Kobolt, Rapuš Pavel idr., 2015; Mržek in Krajnčan, 

2010; Strokovni center, b.d.; Vzgojni zavod Planina, b.d.). Mladostnik, ki je dosegel vzgojne cilje, 

v času bivanja v stanovanjski skupini, je do bivanja v mladinskem stanovanju opravičen do enega 

leta. Med tem časom dobiva določen finančni znesek, ki je namenjen za hrano, potne stroške, 

rekreacijo, šolske potrebščine, osebno higieno, stroške bivanja in za žepnino. Program deluje po 

naslednjih načelih: mladostnik se prostovoljno odloči za bivanje, pri lastnem razvoju ima aktivno 

vlogo in je soodgovoren za načrt in realizacijo osamosvajanja, individualen pristop k delu z 

mladostnikom, integracija mladostnika v okolje in normalizacija življenja. Ob vstopu v mladinsko 

stanovanje morajo biti razvojni primanjkljaji kompenzirani, da je mladostnik sposoben 

samostojnega življenja. Za razvoj in spremljanje skrbi ekipa strokovnjakov, ob bivanju poteka 

sodelovanje in delo z družino in matičnim okoljem z namenom kasnejše možnosti vrnitve 

mladostnika vanj ter razvijanje ekonomičnosti mladostnika (Šoln Vrbinc, Brezočnik in Švalj, 

2016). 
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3 OBRAVNAVA UPORABNIKOV PAS 
 »Obravnava uživalcev prepovedanih drog obsega zdravljenje ter reševanje socialne problematike, 

povezane z uživanjem prepovedanih drog.« (2. člen v Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih 

drog in obravnavi uživalcev prepovedanih drog, 1999). Pri tem poznamo različne oblike 

programov, ki se ukvarjajo s področjem PAS. Programe lahko ločimo na primarno-preventivne, 

katerih cilj je preprečevanje uporabe PAS, visokopražne programe oziroma programe, kjer je 

namera popolne abstinence, in nizkopražne programe oziroma programe zmanjševanja škode 

(Fojan, 2005). 

Preventivni pristopi bi se morali začeti že na nivoju osnovnih šol, in sicer bi moral biti prisoten 

celovit pristop (Čeh, 2011). Sande (2002) pa ugotavlja, da bi moralo preventivno delovanje na 

področju sintetičnih PAS potekati v več oblikah, in sicer preko terenskega dela na prireditvah 

elektronske glasbe, razdeljevanja informativnega gradiva, svetovanja in vrstniškega svetovanja oz. 

izobraževanja. Na sistemskem nivoju pa svetuje, da bi bilo treba večji poudarek nameniti 

izobraževanju učiteljev na to temo, sodelovanju med šolami in zunanjimi strokovnjaki oziroma 

organizacijami, izobraževanju staršev in tiskanim medijem, in sicer preko izdajanja specializiranih 

publikacij ter objavljanju informacij o PAS v medijih, ki so mladim blizu.  

Med visokopražne programe spada metadonski program, detoksikacija in terapevstke skupnosti. 

Metadonski program uporabnikom PAS pomaga pri utrjevanju svojega življenja, saj je uporaba 

metadona oblika kontrolirane zasvojenosti. Detoksikacija pa je program, ki traja šest tednov in v 

tem času naj bi prišlo do vzpostavitve abstinence, kar je tudi cilj visokopražnih programov (Flaker, 

2002b). Flaker (prav tam) je v svoji raziskavi ugotovil, da so po mnenju uporabnikov PAS te 

programi preveč dolgotrajni, jim primanjkuje fleksibilnosti in je prisotnega preveč moraliziranja iz 

strani zaposlenih. Uporabniki so v raziskavi povedali, da bi si želeli bolj oseben pristop, pomoč in 

svetovanje. Tretja oblika visokopražnih programov je torej terapevtska skupnost, ki izvaja program 

odvajanja, ki se jo imenuje tudi komuna. Te so namenjene popolnemu prenehanju uporabe PAS. 

Sprejemajo nekdanje uporabnike, ki abstinirajo, ter preko skupnosti delajo sami na sebi. V ta 

namen imajo tudi dneve zapolnjene z dejavnostmi in delom. Vendar je za uporabnike lahko težavna 

vrnitev v domače okolje (prav tam).  

Zmanjševanje škode se najpogosteje dojema kot dopolnilo za ostale programe, ki delujejo na 

področju uporabe PAS (Fojan, 2005). Programi zmanjševanja škode so praviloma nizkopražni 

programi (prav tam; Flaker, 2002b). Namen je zmanjševanje negativnih posledic uporabe PAS: 

tveganj za okužbe, poškodb, stigmatizacije, socialne izključenosti. Pri tem pristopu se spodbuja 

skupnostne in celostne prijeme ter usmerjenost v življenjski kontekst vsakega posameznika. 

Strategija zmanjševanja škode deluje po principu iskanja tveganja in njegovega zmanjševanja. Ne 

ravna se po tistem, kar naj bi bilo pravilno, temveč po tem, kar je uspešno. Uporabnike vključuje 

v proces načrtovanja in delovanja teh služb. V nevladne organizacije se vključujejo uporabniki, da 

dobilo človeško pomoč, spodbudo in podporo (Flaker, 2002b). 

Cilji programov zmanjševanja škode po Flakerju (2002b) so:  

- »dvig kulture uživanja (varno uživanje, nadzorovano in odgovorno uživanje,  

- redčenje vloge uživalca, 
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- občutljivost na razne sloge uživanja,  

- zmanjševanje temeljnega nesporazuma med uživalci in okoljem,  

- krepitev stvarnega odnosa laične in strokovne javnosti do uživanja,  

- poudarek na konkretnih in kontekstualnih metodah« (str. 264). 

Eden izmed programov zmanjševanja škode je program zamenjave igel. Prvi tak program so odprli 

leta 1991 (prav tam). Sicer pa so dejavnosti zmanjševanja škode v nevladnih organizacijah 

večinoma kot dopolnilo drugim dejavnostim. Organizacije zadnja leta pričenjajo bolj vključevati 

dejavnosti zmanjševanja škode, kot so na primer zamenjava injekcijskih igel (Fojan, 2005). Ena od 

oblik zmanjševanj škode je tudi preverjanje vzorcev PAS, in sicer uporabniki prinesejo vzorec in 

organizacije ga analizirajo ter poročajo, kaj je v njem. Preko tega lahko uporabniki preverjajo 

kvaliteto PAS in tako zmanjšajo tveganje za zaužitje nevarne PAS. V raziskavi, ki so jo izvedli 

med uporabniki programov zmanjševanja škode in anketiranci preko interneta, so ugotovili, da te 

navajajo kot glavne razloge za uporabo storitve preverjanja vzorcev PAS, nezaupanje v kvaliteto 

ponudbe PAS na trgu, zmanjševanje tveganja in želja po informiranosti pred uporabo PAS. V 

Sloveniji nekatere organizacije nudijo to storitev (npr. DrogArt in Stigma) (Sande in Šabić, 2018).  

Težava se pojavlja pri obravnavi uporabnikov PAS, ker je dostopnost služb za pomoč v ruralnem 

okolju nižja kakor v urbanih mestih (Flaker, 2002b). Ne glede na pristop k delu z uporabniki PAS 

pa Čopi (2012) poudarja, da je pomembna celostna obravnava za reševanje problematike, a se ta v 

praksi nujno ne izvaja. Za kvalitetno obravnavo bi morale sodelovati različne javne službe in 

nevladne organizacije. 

3.1 Delo organizacij z uporabniki PAS 
V Sloveniji je razvitih več nevladnih in vladnih programov, ki delajo z osebami, ki so razvile 

odvisnost od PAS (Bregar, 2008). Poleg vladnih oziroma javnih služb torej izvajajo 

socialnovarstvene storitve tudi nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO), ki so poleg tega 

včasih tudi edini vir določenih storitev, ki pa se jih v javnih institucijah ne izvaja (Sande, 2012). 

Obstajajo visokopražne organizacije oziroma programi, pri katerih je potrebna popolna abstinenca, 

in nizkopražne, ki so uporabnikom bližje in lažje dostopne (Bregar, 2008). Nizkopražni programi 

so usmerjeni predvsem v zmanjševanje tveganja, da bi uporabniki ogrožali sebe ali druge. Ti 

programi so pomembni še posebej za osebe, ki se po pomoč ne obračajo same in lahko pomenijo 

tudi korak oziroma pripravo na vstop v visokopražni program. Visokopražni programi pa so 

usmerjeni v abstinenco. Pri tem je pomembna povezanost teh programov med seboj in možnost 

prehajanja med njimi (Kastelic in Kostnapfel Rihtar, 2002). Primer nizkopražnih programov lahko 

vidimo v različnih organizacijah kot so Stigma, DrogArt, metadonski programi ipd. Uporabniki se 

lahko obrnejo tudi na svetovanje po telefonu, SOS telefone, ambulantno ali hospitalno obravnavo 

ter dnevne centre (Bregar, 2008). V Sloveniji so razviti centri za preprečevanje in zdravljenje 

odvisnosti, kamor se lahko obrne kdorkoli potrebuje kakršnokoli obliko pomoči povezane z 

uporabo PAS (Kastelic in Kostnapfel, 2002). Kljub temu da obstaja toliko različnih programov za 

obravnavo uporabe PAS, primanjkujejo specializirani programi za rizične otroke in mladostnike 

(Bajt, 2013; Vander Leanen, 2011).  
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Nizkopražne programe v Sloveniji večinoma pokrivajo NVO (Kastelic in Kostanpfel, 2002). Po 

mnenju M. Paš, B. Purkart in M. Zorman (2011) je njihovo delovanje podcenjeno. Po njihovem 

mnenju so namreč nizkopražne NVO premalokrat zastopane v sodelovanju z javnimi ustanovami 

in zakonodajalci. Sande (2012) temu dodaja, da se nevladne organizacije zaradi financiranja iz 

javnih razpisov soočajo tudi s finančnimi težavami in nestabilnostjo financiranja, saj so odvisne od 

razpisov, prihaja do zamud v izplačilu javnih sredstev in ta so pogosto tudi prenizka za izvajanje 

načrtovanega programa. Finančne težave pa pripeljejo do sekundarnih težav, in sicer pomanjkanje 

motivacije zaposlenih, težav pri zaposlovanju novega strokovno usposobljenega kadra, povečanim 

obsegom birokracije, ki vodi do vedno več delovnih nalog in obveznosti zaposlenih. Š. Frelc in A. 

Erjavec Bartolj (2012) dodajata, da so glavni razlogi za upad delovne motivacije v NVO in 

posledične odpovedi zaposlenih nizka plača in varnost zaposlitve, pomanjkanje osebne varnosti, 

medsebojnega spoštovanja, možnosti za razvoj in delovne kulture ter preobremenjenost zaposlenih 

zaradi pomanjkanja kadra. Vse to ovira strokovni razvoj in načrtovanje aktivnosti (Sande, 2012).  

Ravno iz zgoraj omenjenih razlogov se je v letu 2010 v Sloveniji pričel projekt Opolnomočenje 

NVO (Paš, Purkart in Zorman, 2011; Sande, 2012), ki si je prizadeval za »doseganje enakih 

možnosti za sodelovanje NVO na področju zmanjševanja škode z drugimi nevladnimi 

organizacijami, lokalno skupnostjo in resornimi ministrstvi; povečanje kakovosti NVO pri odnosih 

z mediji in javnostjo, pri upravljanju s človeškimi viri (zaposleni, prostovoljci) pri vodenju in 

neprofitnem upravljanju organizacij ter pridobivanju strokovnih znanj in veščin; aktivno 

sodelovanje pri civilnemu dialogu ob pripravi novih nacionalnih programov in posledično vplivu 

na vsebino nacionalnega programa in nastajajoče zakonodaje o obravnavi uporabnikov in 

prometu ter proizvodnji s prepovedanimi drogami; promocija sektorja NVO skozu promocijo 

dobrih praks in ozaveščanje javnosti prek medijev in gospodarstva.« (Sande, 2012, str. 3–4). Preko 

tega projekta so NVO dosegle, da so aktivno sodelovale pri pripravi Nacionalnega programa na 

področju drog in tudi pri njegovih dopolnitvah, pri predlogih in dopolnitvi Zakona o socialno 

varstveni dejavnosti, podali so pobude za spremembe Zakona o proizvodnji in prometu s 

prepovedanimi drogami in spremembe v izvajanju javnih razpisov, pomagale so pri vzpostavljanju 

programov pomoči, si ogledale primere dobrih praks v tujini in tudi pripravile načrt za njihov 

prenos v Slovenijo, bile so deležne izobraževanja, ustanovile so delovno skupino za pripravo 

standardov in normativov za NVO, pripravile kampanjo za zbiranje sredstev, vzpostavile 

sodelovanje z mediji ter vzpostavile neformalno mrežo NVO (prav tam). 

3.2 Delo z uporabniki PAS v zavodih za prestajanje kazni zapora 
Prestajanje zaporne kazni predstavlja težak čas v življenju oseb na prestajanju kazni zapora. Še 

posebej pa je težavno za zasvojene s PAS. V zaporih se namreč še ne izvaja diferenciran sistem 

pomoči in sodelovanje zunanjih institucij je omejeno zgolj na oddelke brez drog. Cilj bivanja v 

zaporu in prenehanja z uporabo PAS je, da bi po vrnitvi v domače okolje, posamezniki živeli brez 

kaznivih dejanj (Stöver, 2003). Po drugi strani pa tudi sama uporaba PAS predstavlja enega izmed 

glavnih problemov, s katerim se soočajo sistemi zavodov za prestajanje kazni zapora. Uporaba 

namreč lahko vodi v nasilje, vpliva na odnose med zaposlenimi in osebami, ki prestajajo zaporno 

kazen, ter tudi ogrožajo varnost znotraj institucije (Stöver in Kastelic, 2014).  
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Osebe med prestajanjem kazni zapora na različne načine poizkušajo vnašati PAS v zavod (Salecl 

Božič, 2014b), zato znotraj Evropskih zavodov za prestajanje kazni zapora izvajajo ukrepe za 

zmanjševanje dostopnosti PAS. Med te ukrepe spadajo pregledi celic, pregledi in kontrola 

obiskovalcev, uporaba psov za zaznavanje PAS (EMCDDA, 2018a), ki jih v Sloveniji šolajo na 

Dobu (Salecl Božič, 2017), infrastrukturne spremembe znotraj ustanove, izobraževanja zaposlenih 

za prepoznavanje novih PAS in možnih načinov za vstop PAS v ustanovo, iz česar v nekaterih 

državah izhajajo tudi poostritve glede pravil o tem, kaj se sme vnašati oziroma pošiljati osebam, ki 

prestajajo kazen zapora (EMCDDA, 2018a). Težavo pa predstavlja domneva, da večino PAS v 

zavod pretihotapijo osebe tako, da jih ne le skrivajo v oblačilih ali paketih, temveč da jih skrivajo 

v telesu. To predstavlja težavo pri odkrivanju, saj poseg v človeško telo ni dovoljen (Salecl Božič, 

2016b; Salecl Božič, 2017).  

Poleg telesnih preiskav pa naj zaposleni ne bi izvajali niti testov odkrivanja PAS v urinu ali krvi, 

razen za zdravstvene namene in s privoljenjem osebe, ki prestaja zaporno kazen (Restellini in 

Restellini, 2014). Testi urina se v zavodih za prestajanje kazni zapora izvajajo za oceno 

zdravstvenega stanja uporabnika ob vstopu v institucijo. Prav tako pa se uporabljajo kot sredstvo 

za kontrolo nad uporabo PAS. Pri tem je pomembno, da prisotnost PAS v urinu ne vpliva na 

nadaljnjo obravnavo uporabnika (Stöver in Kastelic, 2014). 

V slovenskih zavodih za prestajanje kazni zapora poteka obravnava uporabnikov, ne pa tudi 

zdravljenje. Težave z uporabo PAS imajo zaprte osebe na vseh oddelkih, tudi v priporu, zaporu za 

mladoletne in prevzgojnem domu. Prisotni so tako dolgoletni kot občasni uporabniki, nekateri pa 

pričnejo z uporabo PAS šele v zavodu. Za nekatere posameznike celo sodišče izreče ukrep 

obveznega zdravljenja (Uršič Perhavc, 2007). 

V zadnjih letih se je tudi povečala prisotnost novih oblik PAS v zavodih za prestajanje kazni zapora. 

Glede tega se vodstvo večinoma posveča preprečevanju oziroma zmanjševanju dostopnosti PAS 

in kontroli nad tem. V nekaterih državah pa so prilagodili svoje pristope glede zmanjševanja 

dostopnosti in zmanjševanja škode glede na nove PAS, ki prihajajo na trg, ali pa razvili nove 

pristope. V Veliki Britaniji so na primer uvedli popolno prepoved kajenja, razvoj novih testiranj za 

prisotnost PAS v sistemu, informiranje oseb, ki prestajajo zaporno kazen, razvili so delovanje po 

principu odzivanja na to, kar vidijo, razvili so tudi strategijo na nacionalni ravni in akcijski načrt 

za delovanje na tem področju znotraj zavodov za prestajanje zaporne kazni (EMCDDA, 2018a). 

Na splošno se v zavodih za prestajanje kazni zapora izvajajo različne storitve na področju uporabe 

PAS, in sicer se prične z oceno stanja (Stöver in Kastelic, 2014). Tako se že ob vstopu v zavod za 

prestajanje kazni zapora vsakemu posamezniku pripravi načrt prestajanja kazni, s potrebami in 

cilji, ter osebni načrt obravnave, ki se sproti vrednoti in dopolnjuje (Salecl Božič, 2016b). 

Po oceni stanja se nudijo nato različne storitve, in sicer delovanje na področju preventive oziroma 

v obliki preprečevanja uporabe PAS, svetovanje uporabnikom, zdravljenje z abstinenco ali s 

pomočjo zdravil, skupine za samopomoč, medvrstniške intervencije, programi zmanjševanja 

škode, priprave na izpust in reintegracijo ter tudi pomoč po izpustu (Stöver in Kastelic, 2014). 

EMCDDA (2012) razdeli delo z uporabniki PAS na tri kategorije:  
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- manj intenzivno obravnavo, kateri spada svetovanje, psihološka obravnava, krizne 

intervencije, ocena potreb in načrtovanje dela, motivacijski programi ali kratkoročno 

zdravljenje s ciljem zmanjšanja uporabe, preprečevanja ponovne uporabe ali zmanjševanja 

škode; 

- srednje intenzivno oziroma visoko intenzivno obravnavo brez zdravil, kamor spadajo 

terapevtske skupnosti znotraj zaporov in oddelki brez drog, psihološke intervencije, 

razvijanje veščin za preprečevanje ponovne uporabe, strategije soočanja s krizo, 

prepoznavanje tveganih situacij in sprožilcev za uporabo PAS in prepoznavanje 

neučinkovitih vzorcev razmišljanja ter obvladovanje čustev in strategijo konstruktivnega 

reševanja problemov; 

- dolgoročno substitucijsko terapijo, ki je glavni način dela z uporabniki PAS v evropskih 

zavodih za prestajanje kazni zapora.  

V večini Evropskih držav delo z uporabniki PAS izvajajo zaposleni v zavodu za izvajanje kazni 

zapora v sodelovanju s ponudniki storitev iz okolja, kar so lahko javne ustanove ali pa NVO 

(EMCDDA, 2012). Pri obravnavi uporabnikov PAS v zavodih za prestajanje kazni je namreč 

pomembno, da je zdravstveno osebje znotraj institucije povezano s tistimi, ki se ukvarjajo s to temo 

v skupnosti, saj je pomembna kontinuirana obravnava uporabnika tako v času prestajanja zaporne 

kazni kakor po vrnitvi v skupnost (EMCDDA, 2018a). Tako lahko zunanji izvajalci v zavode za 

prestajanje kazni zapora vstopajo kot samostojni izvajalci programa ali kot pomoč oziroma podpora 

zaposlenim (EMCDDA, 2012). V slovenskih zavodih za prestajanje kazni se tako sodeluje z 

različnimi institucijami in organizacijami, in sicer pomoč nudijo »psihiatrične bolnišnice, centri za 

preprečevanje in zdravljenje odvisnosti, Društvo Projekt Človek, Društvo Up, Skupnost Srečanje, 

Karitas – Zavod Pelikan, Zavod Vir, Društvo Stigma, Društvo Križišče itd.« (Salecl Božič, 2016b, 

str. 57).  

V slovenskih zavodih za prestajanje kazni zapora potekajo pedagoške dejavnosti, psihološke 

dejavnosti, zdravstvene dejavnosti, socialno delo in druge dejavnosti, med katere sodi tudi 

obravnava oseb s težavami zaradi uporabe drog in alkohola (Uprava RS za izvrševanje kazenskih 

sankcij, b.d.). Osebe, ki prestajajo zaporno kazen in imajo težave zaradi uporabe PAS, so 

»obravnavane skladno z izdelano strategijo zdravljenja in obravnave odvisnosti od drog, ki obsega 

medicinski del pomoči, program izobraževanja in motivacijski proces s ciljem, da zaprta oseba 

vzpostavi in vzdržuje abstinenco, se vključi v psihosocialne programe pomoči in postopno 

spreminja življenjski stil od pasivnega k aktivnemu.« (Salecl Božič, 2016b, str. 55). 

Zaprtim osebam, ki so razvile odvisnost od PAS, se zagotavlja enako dostopne in kvalitetne 

zdravstvene storitve, kot bi jim bile deležne izven zavoda za prestajanje kazni zapora. 

Uporabnikom, ki so razvili odvisnost, tako po predpisu zdravnika nudijo medikamentno terapijo 

za lajšanje abstinenčne krize ali pa substitucijsko terapijo. Obravnava poteka po »Načrtu obravnave 

zaprtih oseb s težavami zaradi uporabe drog v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem 

domu« (Salecl Božič, 2016b). V večini evropskih zavodov za prestajanje kazni zapora so pogoste 

tudi intervencije s ciljem informiranja o PAS in tveganjih uporabe (EMCDDA, 2012).  

Cilj obravnave uporabnika PAS v zavodu za prestajanje kazni zapora bi moral biti, da so ob izpustu 

bolj zdravi kakor ob vstopu v zavod. Tako je cilj, da bi pri uporabniku dosegli abstinenco z ali brez 
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pomoči zdravil. V najboljšem primeru je cilj tudi, da bi se delo z uporabnikom nadaljevalo tudi po 

izpustu (Stöver in Kastelic, 2014). 

V primeru uporabnika, ki je razvil odvisnost, zdravnik tik pred odpustom zato sodeluje s centrom 

oziroma ustanovo, v kateri bo uporabnik nadaljeval zdravljenje, ter jih obvesti o dosedanji terapiji 

in o tem, koliko je je prejel za vnaprej. Prav tako se uporabnike PAS opozori, da se je njihova 

toleranca zmanjšala in so zanje lahko tudi majhne količine določenih PAS smrtno nevarne (Salecl 

Božič, 2016b). Kljub temu je po prenehanju prestajanja zaporne kazni pogosta ponovna uporaba 

PAS in tudi predoziranje s smrtnim izidom (Stöver in Kastelic, 2014; WHO, 2014), in sicer je po 

raziskavah ta najpogostejša v prvih dveh tednih po izpustu in s časom upada (Merrall idr., 2008). 

Avtorji navajajo izgubo tolerance na PAS po izpustu z zavoda za prestajanje kazni zapora kot eno 

izmed največjih dejavnikov tveganja za smrt zaradi uporabe PAS (EMCDDA, 2011). 

Da bi se preprečilo te smrti, bi morali določiti odgovoren organ, ki bi bil pooblaščen za skrb za 

obravnavo uporabnikov PAS po izpustu. Za uporabnike je namreč pomembna kontinuirana 

obravnava, s katero bi lahko preprečili predoziranje tudi po izpustu in bi jo lahko dosegli preko 

povezave med samim zavodom za prestajanje kazni zapora in zunanjih organizacijami. Prav tako 

se lahko izvaja predodpustna priprava uporabnikov in njihovih svojcev, na kateri se izvaja program 

preprečevanja predoziranja, preko katerega se pouči svojce o tveganjih zaradi zmanjšane tolerance, 

prepoznavanju simptomov predoziranja in kako reagirati v taki situaciji (WHO, 2014).  

V Sloveniji »zavodi obsojencu nudijo med prestajanjem kazni pomoč, vodenje in urejanje pri 

načrtovanju socialnega vključevanja po odpustu po osebnem načrtu – vključevanjev individualne, 

skupinske in skupnostne programe, ki se izvajajo v zavodu in izven njega ter v življenjskem okolju. 

Poleg obsojenca in delavcev zavoda pri načrtovanju sodelujejo še centri za socialno delo, zavodi 

za zaposlovanje, nastanitvene organizacije ter javni zavodi s področja zdravstva in izobraževanja, 

razen če obsojenec to odkloni. Pomoč obsojencu nudijo tudi društva, dobrodelne organizacije in 

druge organizacije civilne družbe.« (Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, 2013, str. 11). 

Iz tega je razvidno, da mora biti po zakonodaji v Sloveniji poskrbljeno za poodpustno spremljanje 

oseb, ki prestajajo kazen zapora, in tudi sodelovanje različnih akterjev pri tem. 

3.3 Delo z uporabniki PAS v vzgojnih zavodih in stanovanjskih 

skupinah 
Po Dežmanu (2008) stanovalci vzgojnih zavodov navajajo kot razlog za uporabo PAS 

obremenjenost s sostanovalci, po njihovih navajanjih uporabljajo PAS zato, da lažje živijo z njimi. 

Prav tako po Dežmanovih (prav tam) besedah lahko do uporabe PAS pride tudi zaradi neuspešne 

prilagoditve kulturi ustanove in je med mladostniki prisoten tudi mit o kontaminaciji oziroma 

širjenju uporabe PAS z enega mladostnika na druge. O tem Dežman (prav tam) pove, da je prisoten 

vrstniški vpliv in dostopnost PAS, vendar ni dokazov, da bi mladostniki zaradi same vključenosti 

v zavodsko obravnavo tudi začeli z uporabo. Monshouwer in sodelavci (2015) pa so v svoji 

raziskavi ugotovili obratno, in sicer da naj bi velik delež mladostnikov z uporabo PAS začel šele 

po prihodu v vzgojni zavod. 

Mladostniki v zavod vnašajo različne PAS, in sicer večinoma za lastno uporabo in redkeje za 

preprodajo. Kljub poskusom nadzora nad vnosom s strani zaposlenih pa mladostniki s tem nimajo 
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težav in razvijajo nove strategije ter načine za vnos. Mladostniki v času bivanja tudi prikrivajo 

PAS, in sicer z vedno novimi strategijami in načini (Dežman, 2008).  

Po Dežmanovih (prav tam) podatkih naj bi osebje vedelo, katere PAS uporablja določen 

posameznik. V zavodih naj bi namreč potekala testiranja na prisotnost PAS ob sprejemu in po 

potrebi tudi kasneje (Dežman, 2008; Maloić in Knotić-Iveta, 2005). Vendar po podatkih iz 

raziskave naj bi bila odvisnost od PAS redka med stanovalci vzgojnih zavodov, prevladovala naj 

bi rekreativna uporaba, in sicer naj bi bila pogostejša med vikendi (Dežman, 2008). 

Baker, Kurland, Curtis, Alexander in Papa-Lentini (2007) pravijo, da ima uporaba PAS več 

različnih negativnih učinkov. Pri populaciji mladostnikov, ki bivajo v vzgojnih zavodih, pa je ta 

povezana tudi z večjo nagnjenostjo k bežanju. V primeru bega ali skrivanja mladostnika pa mora 

»vzgojni zavod o tem obvestiti sodišče in pristojno policijsko postajo, da ga izsledi in privede v 

vzgojni zavod, iz katerega je mladoletnik pobegnil« (171.člen, Zakon o izvrševanju kazenskih 

sankcij, 2000). Poleg tega S. L. Stewart, Baiden, L. Theall-Honey in W. den Dunnen (2014) 

dodajajo, da uporaba PAS poveča tudi možnosti za samodestruktivno oziroma samopoškodovalno 

vedenje mladostnikov v vzgojnih zavodih.  

Že glede samega sprejema otrok in mladostnikov v vzgojne zavode povesta Krajnčan in P. Šoln 

Vrbinc (2015) tako: »Če imajo še druge vrste posebnih potreb, težave z odvisnostjo, delikventnim 

vedenjem, duševne bolezni in podobno, pred sprejemom nastane problem, saj mu vzgojni zavodi 

bodisi ne morejo sami pomagati, drugi resorji so velikokrat neodzivni, centri za socialno delo pa 

morajo otroka izvzeti iz okolja in ga namestiti v vzgojni zavod.« (str. 15). Eden izmed razlogov za 

to so že prej omenjeni vnaprej določeni pogoji delovanja in omejena sredstva, ki jih imajo zavodi 

na razpolago. Zaradi tega so omejeni v fleksibilnosti in zmožnosti za odgovarjanje inidividualnim 

potrebam uporabnikov. Zato za sprejem, če je mogoče, izbirajo otroke in mladostnike, ki 

odgovarjajo ustanovi, vendar v primeru, da drugje ni mest, morajo sprejeti tudi te, ki ne odgovarjajo 

njihovi shemi (Krajnčan, 2012).  

N. Zrim Martinjak (2017) je v svoji raziskavi ugotovila, da v vzgojnih zavodih ravnatelji 

prepoznavajo pomanjkljivosti in težave na področju dela z rizičnimi skupinami otrok in 

mladostnikov, med katere spadajo tudi uporabniki, ki so razvili odvisnost od PAS. Zanje namreč 

ni razvitih ustreznih vzgojnih programov. Prav tako v raziskavi med zaposlenimi v različnih 

vzgojnih ustanovah A. Kobolt, J. Rapuš Pavel idr. (2015) ugotavljajo, da za mlade, ki imajo težave 

z odvisnostjo, ni primerne namestitve. Pri tem izpostavijo, da obstaja sistemska vrzel, ki povzroča 

težave z nameščanjem in delom s to populacijo. Težava je v tem, da mladoletnih oseb ne želijo 

sprejeti na psihiatrijo ali k pedopsihiatrom ali kamorkoli drugam, primerne institucije za njihovo 

obravnavo v Sloveniji namreč ne obstajajo. L. Zalokar (2013) glede obravnave uporabnikov PAS 

pove, da gre za vzgojno-izobraževalni ustanovo, ki ne more rešiti težav odvisnosti, in bi za to bila 

potrebna terapevtska ustanova. Dežman (2008) pa je v svoji raziskavi ugotovil, da ukrepi ob 

uporabi PAS v vzgojnih zavodih niso primerni, saj nimajo ustreznih storitev za mladostnike, ki ne 

morejo ali nočejo abstinirati. To lahko povežem tudi z ugotovitvami Krajnčana in P. Šoln Vrbinc 

(2015), ki sta v raziskavi, izvedeni v zavodih, ugotovila, da Centri za socialno delo namenoma 

prikrivajo nekatere informacije glede otrok in mladostnikov, tudi glede uporabe PAS, saj se bojijo, 

da jih v nasprotnem primeru vzgojni zavodi ne bi obravnavali (Krajnčan in Šoln Vrbinc, 2015).  
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Krajnčan in P. Šoln Vrbinc (2015) sta prav tako v raziskavi ugotovila, da pomoč otrokom in 

mladostnikom ni vedno uspešna, med težave pri doseganju rezultatov pa sta naštela tudi težave 

otroka ali mladostnika, ki je razvil odvisnost od PAS. Prav tako so strokovnjaki v raziskavi 

povedali, da za določene motnje ni ustreznih ustanov ter bi tako potrebovali več programov, ki bi 

obravnavali otroke in mladostnike s tveganimi oblikami vedenja, med katere štejejo tudi uporabo 

PAS. Za to predlagajo tudi večje povezovanje med javnimi službami in NVO. V nekaterih vzgojnih 

zavodih so bili po besedah Kastelic in T. Kostnapfel (2008) vzpostavljeni programi obravnave 

uporabnikov PAS in so za delavce v javnih ustanovah tako organizirana izobraževanja na to temo. 

F. Vander Laenen (2011) je raziskala mnenja mladostnikov, ki so bili že institucionalizirani, in 

prišla do ugotovitve, da mladostniki večinoma niso bili zadovoljni z načinom obravnave, saj so bili 

mnenja, da je pretirano temeljila na kontroli in sankcioniranju. Dežman (2008) pa je v svoji 

raziskavi ugotovil, da imajo mladostniki različna mnenja o pristopih k delu z uporabniki PAS 

znotraj zavoda. Nekateri so bili namreč mnenja, da bi morali biti ukrepi manj represivni, drugi, ki 

so ponotranjili cilje ustanove, pa si želijo več represije in kontrole na tem področju.  

Dežman (2008) je v svoji raziskavi ugotovil, da se uporaba marihuane manj sankcionira kakor 

uporaba drugih oblik PAS. Svete (2015) pa pravi, da po njegovi raziskavi uporaba PAS predstavlja 

hujšo kršitev in je zanjo predvidena sankcija kazenskega vikenda. Tako zaradi strahu pred sankcijo 

lahko pri mladostnikih pride tudi do zmanjšanja uporabe (Dežman, 2008).  

L. Zalokar (2013) je v svoji raziskavi ugotovila, da je pretirana skrb za odsotnost uporabe PAS 

oziroma usmerjenost zgolj v to problematiko tudi neustrezna, saj je bila statistično pomembno 

povezana z neustreznimi vedenjem mladostnikov po odpustu. Prav tako po njeni raziskavi 

negativno vplivajo previsoko zastavljeni cilji, kot je na primer popolno prenehanje uporabe PAS. 

Po ugotovitvah Dežmana (2008) pa je pretirano ukvarjanje vzgojiteljev z določeno PAS, v 

njegovem primeru heroinom, lahko negativna tudi z vidika, da prinaša dodatno stigmatizacijo in 

zavračanje določenih uporabnikov, ki se izraža v odnosu ostalih stanovalcev do njih. H. Carver 

(2019) v svoji raziskavi ugotovi, da je bolj posreden pristop k pogovoru o PAS bolj učinkovit kakor 

neposreden. Po njenem mnenju je najbolje imeti pogovor o tem ob skupnem izvajanju kakšne druge 

aktivnosti, saj tako deluje mladostniku bolj neformalen, prav tako pa naj bi se ob skupni aktivnosti 

mladostniki bolj sprostili in odprli. Watson (2004) pa po drugi strani pravi, da se lahko pri 

mladoletnih prestopnikih, ki uporabljajo PAS, z zgodnjimi intervencijami zmanjša pogostost 

uporabe in njenih posledic. Za obravnavo mladostnikov se uporabljajo večinoma štirje pristopi, in 

sicer kognitivno-vedenjska terapija, družinske intervencije, 12-stopenjski program in terapevtske 

skupnosti. Pri tem pa Watson poudari, da je za mladostnika bolje, da je obravnavan po kateremkoli 

pristopu, kakor da se ga sploh ne obravnava, pravzaprav noben določen pristop ne more biti pravi 

za vse mladostnike, saj je v vzgojnih ustanovah heterogena populacija.  

Dežman (2008) je kot načine spoprijemanja vzgojnih zavodov z delom z uporabniki PAS, ki 

nasprotujejo zdravljenju in ne želijo vzpostaviti abstinence, naštel naslednja tri ravnanja: 

a) »Tak uporabnik še naprej biva v vzgojnem zavodu (zaradi stališč CSD, sodišč, dolgotrajnih 

postopkov), pri tem pa ni deležen ustrezne obravnave, saj zavodi ne razvijajo programov 

za uporabnike, ki jih na deklarativni ravni ne sprejemajo.  
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b) Mladostnika, odvisnega od prepovedanih drog, ki odklanja sodelovanje pri vzpostavljanju 

abstinence oziroma zdravljenju, premestijo v prevzgojni dom.  

c) Mladostnika vrnejo v njegovo domače okolje.« (prav tam, str. 61-62) 

Kot vidimo, so vsi ti primeri neprimerni, saj v prvem sploh ni obravnave problematike. V drugem 

in tretjem pa mladostnika zgolj odslovijo ali s premestitvijo v bolj zaprto ustanovo oziroma 

prevzgojni dom ali z vrnitvijo domov. Noben izmed teh pristopov pa se aktivno ne ukvarja s 

problematiko PAS. L. Zalokar (2013) pravi, da se mora pri vsakem mladostniku najprej ugotoviti 

katere vrste PAS uporablja in kakšne so njihove telesne, duševne ter socialne posledice. Po oceni 

se lahko šele sestavi individualni program pomoči.  

Dežman (2008) je mnenja, da bi bilo smiselno, če bi zavodi za uporabnike PAS, ki ne želijo 

abstinirati, tudi sestavili programe pomoči, ki bi ustrezali potrebam in željam teh posameznikov. 

Te pristopi bi bili verjetno usmerjeni v zmanjševanje škode. Prav tako bi bilo treba mladostnikom 

omogočiti bolnišnično obravnavo, po potrebi pa tudi kasnejšo obravnavo v terapevtski skupnosti 

ali drugih oblikah skupnosti. Mladostnikom, ki pa dosežejo abstinenco, bi morali zagotoviti ločeno 

skupino, kjer bodo odmaknjeni od dejavnikov tveganja za ponovno uporabo (prav tam). Škoflek 

(2005) pravi, da bi zavodi za delo s tistimi, ki so razvili odvisnost od PAS, morali vzgojitelje 

posebej izobraziti oziroma specializirati za delo na tem področju, saj reševanje te problematike v 

zavodih še ni popolnoma uspešno.  

3.3.1 Delo vzgojnih ustanov z uporabniki PAS v tujini 

V tem podpoglavju bom na kratko pregledala in predstavila pristope k delu z uporabniki PAS v 

vzgojnih ustanovah oziroma delo z mladoletnimi prestopniki, ki uporabljajo PAS. Zanimal me bo 

zgolj vidik obravnavanja te problematike.  

V Italiji imajo nekaj programov, ki delujejo na področju PAS. Vendar se je kot primer dobre prakse 

zapisala projekt Gulliver ter Projekt dela in avtonomije. Projekt Gulliver se je začel izvajati leta 

2000 in je zajemal mladostnike med 15. in 25. letom starosti, ki so uporabljali PAS in alkohol. V 

okviru programa so izvajali individualno in skupinsko delo z mladostniki. Delo je potekalo preko 

procesov refleksije in socializacije, tematskih skupin in psihološke obravnave. Delo je potekalo na 

osmih ravneh, da so lahko dosegli prave spremembe, in sicer na družinskem, profesionalnem, 

finančnem, čustvenem, spolnem, kulturnem in duševnem področju ter na samozadostnosti 

mladostnikov. Prve tri mesece programa so mlade privajali na urinske teste in zmanjševanje 

uporabe PAS, da so do šestega meseca programa dosegli abstinenco. Poleg dela z mladostniki so 

potekale tudi skupine za starše, preko katerih so poskušali izboljšati vzgojne zmožnosti, 

sposobnosti odločanja in komunikacijske sposobnosti. Projekt dela in avtonomije je prav tako 

projekt, ki je začel delovati leta 2000. Projekt se osredotoča na pomoč bivšim uporabnikom po 

zdravljenju, da se vključijo oziroma vrnejo na trg dela. V okviru projekta so odprli Center za 

vodenje dela, kjer je potekal rehabilitacijski tečaj 20 ur na teden. Na tem tečaju so z uporabniki 

delali na prilagodljivosti, spoštovanju urnika, obvladovanju frustracij in višanju učinkovitosti. Ob 

koncu programa, ko so ocenili, da je uporabnik pripravljen, so mu ponudili delo v centru (Best 

practices handbook, 2014). 
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Na Nizozemskem mladoletnim lahko pred izrekom ukrepa zavoda oziroma podobne ustanove 

izdajo ukrep za obvezno obravnavo oziroma program modifikacije vedenja, ki je lahko namenjen 

tudi uporabnikom PAS (Euwema in Miedema, b.d.). Poleg tega imajo Nizozemci dve vrsti ustanov 

za mladoletne prestopnike, in sicer običajne ustanove za zapiranje mladostnikov in ustanove za 

delo in izobraževanje. V slednjih se izvaja tudi obravnava tistih, ki so razvili odvisnost od PAS. 

Vendar pa zdravljenje ni strogo medicinsko, temveč za obravnavo uporabljajo metode, ki 

spodbujajo razvoj praktičnih in socialnih veščin. Znotraj teh ustanov imajo specializirane tečaje, 

katerih se mora mladostnik udeleževati in so določeni glede na težave mladostnika (Boev, 2002). 

Van der Laan (2006, v Elwick, Davis, Crehan in Clay, 2013) pravi, da so te ustanove, v katerih se 

nudi tudi delo na določenih težavah, uspešnejše v obravnavi mladoletnih prestopnikov kakor 

tradicionalne ustanove. Euwema in E. Miedama (b.d.) navajata, da so na splošno najbolj uspešne 

intervencije, pri tem pa je pomembno, da se osredotočajo na vedenjsko terapijo in življenjske 

veščine, družinske in sistemske intervencije ter večdimenzionalne intervencije, pri katerih se 

osredotoča na več kontekstov naenkrat. Prav tako je za boljši izid pomembno, da se družina 

vključuje v proces, da se prične delati pri čim zgodnejši starosti, če so bolj intenzivne intervencije 

in če se razlikuje med intervencijami, ki so umerjene na vedenjsko področje ali na preprečevanje 

ponovne uporabe. Sicer pa so do leta 2014 na Nizozemskem večinoma uporabljali storitve zunanjih 

izvajalcev pomoči za uporabnike PAS. Z letom 2014 pa se je razširila obravnava uporabnikov PAS 

iz ambulant tudi na druge pristope, ki posamezniku dajejo možnost vodenja svojega zdravljenja 

odvisnosti ter se osredotočajo na zagotavljanje opolnomočenja, reintegracije in samoregulacije 

uporabnika (Best practices handbook, 2014). 

V Franciji imajo na voljo dva programa za rehabilitacijo mladoletnih, ki so razvili odvisnost od 

PAS, in sicer CDO (Departmental (sub-regional) Justice And Health Conventions Of Objectives), 

ki skrbi za enako dostopnost pomoči in zdravljena za mladoletnih prestopnike in ostale obsojence. 

Ta program ustvarja možnosti za zdravljenje, socialne in izobraževalne možnosti za uporabnike 

PAS, skrbijo za povečanje števila storitev v zavodih in preprečevanje uporabe PAS ter skrbijo za 

specializirano pomoč za mladoletne uporabnike PAS. Drugi program pa je projekt ABSINT (The 

Applied Basic Skills in New Technologies for Drug Prevention in Prisons), ki pomaga mladim 

uporabnikom PAS preko tehnologije, pri čemer gre za razvijanje pismenost in spretnosti IKT med 

tem, ko se deluje na tematiki PAS in alkohola (prav tam).  

Na Portugalskem predstavlja primer dobre prakse Hombre, ki dela z mladostniki, katerih uporaba 

PAS predstavlja tveganje za nadaljnji razvoj. Uporabnikom nudi zdravstveno, psihiatrično, 

socialno in pravno obravnavo ter tudi pomoč družini, ki poteka individualno ali preko skupin za 

samopomoč. Projekt temelji na vzpostavitvi in ohranjanju popolne abstinence ter je osredotočen 

na posameznika in na razlog za uporabo PAS. Posameznik je pri tem aktiven in postopoma 

prevzema nadzor nad svojim življenjem. Cilj projekta je razvoj osebnih in socialnih veščin za 

preprečevanje tveganega vedenja, komunikacijskih veščin, veščin za konstruktivno reševanje 

problemov, asertivnosti, upravljanja čustev, veščin za vzdrževanje medosebnih odnosov, delovnih 

veščin, podpornega okolja, spodbujanje poklicnega in šolskega udejstvovanja ter uspešna 

reintegracija v socialno in družinsko okolje (prav tam).  

V Španiji sta po mnenju strokovnjakov najbolj uspešna primera dobre prakse projekt Enlace 

(Enlace project) in projekt »La Marchenilla« Therapeutic Internment Centre for Toxic-Addicts 
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Treatment. Namen programa Enlace je bil, da se oblikuje model intervencij za preprečevanje 

uporabe oziroma zmanjšanje tveganja za uporabo PAS med mladostniki nameščenimi v centre za 

izvajanje sodnih ukrepov v Madridu. Program je obsegal skupinske intervencije oziroma skupinsko 

terapijo, individualne intervencije in šolo za starše. Program je sestavljen iz sedmih korakov, in 

sicer se začne z varovalnimi dejavniki in dejavniki tveganja za vsakega posameznika, nadaljuje pa 

s predstavitvijo programa mladostniku, spoznavanje vedenja mladostnika, razvijanje strategij, 

potrebnih za spremembo oziroma strategij spoprijemanja s težavami, krepitev in ohranjanje 

doseženih sprememb in kot zadnji korak zaključek intervencij ter evalvacija. Pri tem je pomembno, 

da se mladostnik počuti vključenega v proces in tudi sam prepoznava težave, močne točke, določa 

cilje in prevzema odgovornost za svoja dejanja. Izvajalci programa so zaposleni v centrih, ki po 

podatkih niso imeli nobenega posebnega izobraževanja, vendar so si lahko pomagali z vodičem za 

izvajanje programa. Projekt La Marchenilla pa je bivanjska ustanova, ki je namenjena 

mladostnikom, ki so razvili odvisnost od PAS, kjer so organizirane izobraževalne in prostočasne 

dejavnosti in se obravnavajo določene problematike, kot je na primer uporaba PAS. V centru se 

izvajajo različni programi, kot so socialne in družinske intervencije, zdravstvena vzgoja, reševanje 

težav, razvijanje prosocialnega mišljenja, karierna orientacija in usposabljanje ipd. Izvaja se tudi 

program za preprečevanje ponovne uproabe PAS oziroma relapsa, v katerem so trije moduli, in 

sicer prepoznavanje zgodovine uporabe PAS, razvijanje strategij spoprijemanja ter prepoznavanje 

in nadzor nad relapsom. Cilj programa je, da se mladostnikom omogoči razumevanje in analiza 

svoje uporabe PAS, da se naučijo prepoznavati in se spoprijeti s situacijami, v katerih se poveča 

tveganje za uporabo PAS, da se naučijo prepoznati znake za možnosti relapsa ter da se z relapsom 

znajo soočiti (Best practices handbook, 2014).  

Na Severnem Irskem je primer centra Woodlands Juvenile Justice Centre (Elwick, Davis, Crehan 

in Clay, 2013). Med mladostniki, ki vstopajo v center, je velik delež uporabnikov PAS, ki so nato 

v centru deležni rehabilitacije in reintegracije (Department of Justice, 2015). Mladostnikom je v 

centru ponujen program, ki se ukvarjajo s specifičnimi problematikami, med katere spada tudi 

uporaba PAS (prav tam; Elwick, Davis, Crehan in Clay, 2013) in tudi programi, povezani z 

določenimi kriminalnimi dejanji, ki so jih v preteklosti mladostniki storili. Teh programov so 

mladostniki deležni vsak delovni dan za vsaj 40 minut, in sicer se izvajajo v skupinski in 

individualni obliki, izvajajo pa jih zaposleni v centru, ki so posebej izobraženi za to. Poleg tega 

dajejo velik poudarek na promociji zdravja in zdravega načina življenja, kar pomeni, da pogosto 

na splošno obravnavajo različne teme, med katerimi je tudi uporaba PAS. V času bivanja se 

mladostnikom tudi preiskuje sobe in zapleni vse nedovoljene predmete ter substance, med katere 

poleg cigaret in alkohola spadajo tudi PAS (Department of Justice, 2015). Center Woodlands pri 

obravnavi mladostnikov, ki so razvili odvisnost od PAS, sodeluje tudi s Centrom za zdravljenje od 

alkohola in drog (Centre for Alcohol and Drug Treatment), ki je od leta 2018 nastanjen na območju 

centra Woodlands, kar omogoča boljši nadzor nad obravnavo ter zaradi tega mladostnikom ni treba 

obiskovati zunanje obravnave (Nicklawske, 2018). Tudi po odpustu mladostnikov se poskrbi za 

začasno nadaljnje spremljanje (Department of Justice, 2015).  

V Veliki Britaniji je kot primer dobre prakse izpostavljen Kenleigh Choices Programme, regionalni 

program, ki je deloval šest mesecev v letu 2012. V programu je sodelovalo okoli dvesto 

prostovoljnih organizacij, ki so uporabljale že preizkušene pristope k delu z mladimi uporabniki 
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PAS in poskušale razvijati tudi nove pristope z namenom preprečevanja in zmanjševanja uporabe 

PAS med mladostniki do 19. leta starosti. V evalvaciji programa so ugotovili, da je med mladimi 

prišlo do izboljšanje samopodobe in družinskih odnosov, kar je posledično pripeljalo tudi do 

zmanjšanja možnosti za kriminalna dejanja ali uporabo PAS (Best practices handbook, 2014).  

Na Norveškem imajo več institucij in centrov za zdravljenje, ki se ukvarjajo z obravnavo 

mladostnikov, ki so razvili odvisnost od PAS (Fossum Colective, 2013, v Elwick, Davis, Crehan 

in Clay, 2013). V centrih dela pedagoško osebje, ki je posebej izobraženo za delo s to populacijo. 

V centru je nameščenih 8 do 20 mladostnikov, ki obiskujejo notranje aktivnosti, vendar je center 

tudi odprt in tako nekatere aktivnosti izvaja tudi v skupnosti. Eden izmed takih centrov je Fossum 

Colective, kjer pred vstopom poteka program detoksikacije za mladostnike. Po namestitvi sledi 

obdobje privajanja, nato sledi pričetek programa, ki poteka v šestih korakih. Program je uspešen 

pri pomoči mladim s težavami z uporabo PAS in mladostniki se celo prostovoljno odločajo za 

podaljšanje bivanja v instituciji po izteku obvezne namestitve. Vendar se pojavljajo primeri dvojne 

diagnoze, kjer je prisotna tako uporaba PAS kot psihiatrične težave, za kar pa center po mnenju 

strokovnjakov ni usposobljen (Council od Europe, 2000). Na Norveškem, Švedskem in Danskem 

deluje tudi program MultifunC, ki je združil ugotovitve o tem, da je pomemben celosten in jasen 

pristop pri delu z mladoletnimi prestopniki ter namenjanje posebne pozornosti tudi tistim bolj 

rizičnim. Po tem programu je pomembna kontinuirana podpora, posvečanje pozornosti prehodu iz 

bivanja v namestitvi v samostojno življenje izven ustanove, vključevanje družine v proces dela, 

integracija mladih v družbo in sodelovanje z lokalno skupnostjo. Program je po ugotovitvah House 

od Commons Justice Committee (2013, v Elwick, Davis, Crehan in Clay, 2013) 70 % uspešen pri 

preprečevanju uporabe PAS in drugih vedenjih, kar je veliko višja mera uspeha kakor pri drugih 

intervencijah, kjer uspešnost ne presega 40 %.  

V Kanadi imajo Halifax Yout Attendance Center, v katerem poleg drugih aktivnosti mladostnikom 

nudijo tudi delo na področju uporabe PAS, ki jih vodijo strokovnjaki za mentalno zdravje (Murray, 

2000, v Elwick, Davis, Crehan in Clay, 2013). Poleg tega imajo v Kanadi posebna sodišča za 

reševanje specifičnih težav, med katerimi so tudi sodišča za zdravljenje odvisnosti od PAS, ki 

namesto standardnega ukrepa zapiranja določajo tudi obvezna zdravljenja ali nadzorstvo 

mladostnikov, kar pripomore k zmanjšanju stopnje povratništva in kriminala zaradi uporabe PAS 

(Goldberg, 2011).  
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III. EMPIRIČNI DEL 

4 Izhodišča raziskave 

4.1 Raziskovalni problem in cilji 
V šolskem letu 2017/18 sem delala v vzgojnem zavodu, kjer sem se srečala s problematiko uporabe 

PAS med mladostniki in ugotovila, da znotraj vzgojnega zavoda ni vzpostavljenega določenega 

protokola ukrepanja glede uporabe PAS ali pristopov k obravnavi uporabnikov PAS. Opazila sem, 

da vzgojni zavod, v katerem sem ta čas delala, ni imel razvitih primernih metod oziroma pristopov 

k delu z uporabniki PAS. Pri delu z mladostniki, ki so uporabljali PAS, sem se začela spraševati, 

kakšne strategije so učinkovite pri delu s to populacijo in katere se uporabljajo v različnih vzgojnih 

zavodih. Željo po raziskovanju tega področja je še posebej podkrepila raziskava, ki jo je izvedel 

Dežman (2008), v kateri je ugotovil, da vzgojni zavodi niso opremljeni s primernimi ukrepi za 

mladostnike, ki so aktivni uporabniki PAS, saj zahtevajo popolno abstinenco. V primeru, da 

mladostnik ne želi abstinirati, mladostnika pošljejo nazaj v domače okolje, ga premestijo v 

prevzgojni dom ali pa zgolj nadaljuje bivanje v zavodu brez ustrezne obravnave (prav tam). Po 

pregledu literature s tega področja, sem ugotovila, da to v Sloveniji ni temeljito raziskano. Te 

ugotovitve so me spodbudile k razikovanju stanja znotraj vzgojnih zavodov in stanovanjskih skupin 

glede dela z uporabniki, ki uporabljajo PAS. Za raziskovalni problem sem si zato izbrala obravnavo 

problematike uporabe PAS v vzgojnih zavodih in stanovanjskih skupinah. V ta namen sem 

raziskala, kakšni so cilji obravnave uporabnikov PAS v vzgojnih zavodih in stanovanjskih 

skupinah, potek dela z njimi, kateri pristopi so se do sedaj pokazali kot uspešni in sodelovanje 

zavodov pri obravnavi uporabnikov PAS z zunanjimi organizacijami. Pri slednjem me zanima, na 

katere zunanje organizacije se različni zavodi obračajo za pomoč pri delu z uporabniki PAS in 

kakšna je ta pomoč. Cilj naloge je bil izvedeti in preučiti pogled zaposlenih strokovnjakov v 

vzgojnih zavodih in stanovanjskih skupinah ter pogled zunanjih strokovnjakov, ki delajo z 

omenjeno populacijo glede zgoraj omenjenih tem. Z magistrsko nalogo bom socialnim pedagogom 

in drugim strokovnim delavcem v vzgojnih zavodih in stanovanjskih skupinah približala že 

uporabljene pristope k delu z uporabniki PAS in predstavila tudi možnosti sodelovanja z zunanjimi 

organizacijami, ki delujejo na tem področju. Nenazadnje je namen naloge osvetliti problem 

uporabe PAS in pomanjkanja pristopov za soočanje z uporabniki v vzgojnih zavodih ter ugotoviti, 

kakšno je realno stanje v slovenskih vzgojnih zavodih.  

4.2 Raziskovalna vprašanja 
Raziskovalna vprašanja so bila sledeča: 

R1: Kako po mnenju vzgojiteljev vpliva uporaba PAS pri mladostniku na uspešnost institucionalne 

obravnave? 

Pri tem vprašanju me zanima, kakšen vpliv ima uporaba PAS pri mladostniku na delo z njim. 

Zanima me, kako vpliva uporaba enega na ostale mladostnike in delovanje celotne institucije. Prav 

tako me zanima, kako uporaba PAS vpliva na uspešnost obravnave in njene izide.  

R2: Kako poteka obravnava problematike uporabe PAS v vzgojnem zavodu ali stanovanjski 

skupini na nivoju posameznega mladostnika in kako na nivoju institucije? 
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Pri tem vprašanju me zanima, kako poteka obravnava oziroma delo z uporabnikom PAS, predvsem 

na individualni ravni. Kakšne pristope, metode in ukrepe se uporablja za delo s posameznikom. 

Zanima me tudi, kako institucija na splošno ukrepa in deluje glede uporabe PAS znotraj nje.  

R3: Kateri pristopi so se po mnenju zaposlenih in zunanjih strokovnjakov v preteklosti pokazali 

kot učinkoviti in kateri kot manj učinkoviti pri delu z uporabniki PAS v vzgojnem zavodu ali 

stanovanjski skupini? 

Pri tem vprašanju se bom osredotočila na primere dobre in slabe prakse, s katerimi so se že srečali 

tako zaposleni kot zunanji strokovnjaki. Pri tem bom poskusila osvetliti posamezne primere kot 

tudi poiskati skupne točke med odgovori.  

R4: Kako poteka delo z mladostnikom napotenim iz vzgojnega zavoda ali stanovanjske skupine 

zaradi uporabe PAS v zunanjih organizacijah? 

Pri tem vprašanju se bom osredotočila na odgovore zunanjih strokovnjakov glede tega, kako pri 

njih poteka obravnava oziroma delo z uporabniki PAS, ki so k njim napoteni iz vzgojnih zavodov 

ali stanovanjskih skupin. Zanimal me bo način dela, pristopi, metode, kot tudi rezultati tega dela. 

Prav tako bom pri tem vprašanju ugotavljala, kako poteka sodelovanje med vzgojno ustanovo in 

zunanjo organizacijo. Zanimal pa me bo tudi pogled zaposlenih na uspešnost zunanje obravnave 

mladostnikov in kako poteka. Iz odgovorov bom tudi poizkusila povzeti, s katerimi zunanjimi 

organizacijami in ustanovami vzgojni zavodi in stanovanjske skupine sodelujejo.  

R5: Kakšni so cilji zaposlenih in zunanjih strokovnjakov pri obravnavanju problematike uporabe 

PAS v vzgojnem zavodu ali stanovanjski skupini? Kdaj je po njihovem mnenju obravnava 

uspešna? 

Pri tem vprašanju se bom osredotočila na to, kaj so cilji dela z uporabniki PAS v vzgojnih zavodih 

in stanovanjskih skupinah. Je to abstinenca ali zmanjševanje škode? Zanima me, kaj zaposleni in 

zunanji strokovnjaki ocenjujejo kot uspeh pri svojem delu in kakšne izide ocenjujejo kot neuspešne.  
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5 Metodologija raziskave 

5.1 Vrsta raziskave 
Za raziskovalni del sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop, in sicer deskriptivno metodo. 

Gradivo sem zbirala z izvajanjem polstrukturiranih intervjujev. Z analizo pa preučila možnosti za 

delovanje na področju uporabe PAS v vzgojnih zavodih in stanovanjskih skupinah. 

5.2 Opis vzorcev in postopka vzorčenja 
Raziskava je bila sestavljena iz dveh delov. Prav tako sta obravnavana dva vzorca oseb: zaposleni 

in zunanji strokovnjaki. Cilj je bil, da v različnih vzgojnih zavodih izvedem intervju z enim oziroma 

dvema vzgojiteljema, ki delujeta na področju že vsaj 3 leta in sta se že srečala z obravnavo 

problematike uporabe PAS pri svojem delu. Načrtovanih je bilo med 5 in 10 intervjujev s 

strokovnimi delavci v vzgojnih zavodih in stanovanjskih skupinah. 

Vzorec, ki sem ga uporabila v raziskavi, je namenski, torej se izsledkov ne bo dalo posplošiti na 

splošno populacijo. Vzorec sem izbirala z metodo snežne kepe in s kontaktiranjem vzgojnih 

zavodov. Zunanje strokovnjake sem pridobila z razbiranjem podatkov, ki sem jih pred tem zbrala 

v intervjujih z zaposlenimi, in sicer sem kontaktirala organizacije, s katerimi so intervjuvanci 

povedali, da sodelujejo. Kontaktirala sem štiri različne vzgojne zavode, od katerih sta se odzvala 

zgolj dva. Preko metode snežne kepe sem pridobila intervjuvance še iz dveh vzgojnih zavodov. 

Vzorec zaposlenih, ki delujejo na področju že vsaj 3 leta in so se že srečali z obravnavo 

problematike uporabe PAS pri svojem delu, obsega 6 zaposlenih iz štirih različnih vzgojnih 

zavodov. Od tega so bili trije vzgojitelji v vzgojnih skupinah, trije pa v stanovanjskih skupinah.  

Drugi del raziskave, ki je namenjem podkrepitvi ugotovitev pridobljenih iz strani intervjuvanih 

vzgojiteljev, zajema intervjuje z zunanjimi strokovnjaki, ki so prav tako imeli izkušnjo sodelovanja 

z zavodom glede problematike uporabe PAS. Načrtovala sem, da bom izvedla 2 ali 3 intervjuje. 

Kontaktirala sem štiri izmed organizacij oziroma ustanov, ki so jih omenili vzgojitelji med svojimi 

intervjuji. Dve sta se odzvali, tako vzorec zunanjih strokovnjakov obsega dve strokovnjakinji, ki 

delujeta v različnih organizacijah.  

Končna vzorca torej obsegata šest zaposlenih in dve zunanji strokovnjakinji.  

5.3 Opis postopka zbiranja podatkov 
Podatke sem zbirala pri zaposlenih in zunanjih strokovnjakih z uporabo polstrukturiranih 

intervjujev, ki so bili sestavljeni iz nabora odprtih vprašanj z možnimi podvprašanji (glej Priloga 

1). Intervjuje sem izvajala od decembra 2018 do marca 2019. Pred pričetkom izvedbe intervjujev 

sem najprej pojasnila namen raziskave in udeležencem zagotovila anonimnost. Pridobivanje 

podatkov je potekalo v prostorih zavodov in zunanjih organizacij ter tudi na drugih lokacijah, npr. 

kavarni. Intervjuji so potekali posamično.  

Pred pričetkom intervjuja sem sodelujočim pojasnila, da se vprašanja, v katerih sprašujem po 

primerih ne nanašajo na osebne podatke posameznih mladostnikov, temveč naj zgolj orišejo 

situacijo in ravnanje. Prosila sem tudi za dovoljenje za snemanje intervjujev in jih posnela z 

diktafonom. Nato sem naredila dobesedni prepis oziroma transkript, ki sem ga kasneje podrobno  
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analizirala. Med samim zbiranjem podatkov sem si tudi beležila ključne informacije, ki so jih 

intervjuvanci podali. 

5.4 Obdelava in analiza podatkov 
Po izvedbi intervjujev sem naredila dobesedni prepis oziroma transkript zvočnih posnetkov. 

Podatke sem nato obdelala s kvalitativno vsebinsko analizo, in sicer preko primerjalno opisne 

oziroma deskriptivne analize transkriptov. Besedilo sem kodirala, in sicer sem se odločila uporabiti 

deduktivni pristop. Sprva sem razdelila besedilo na krajše odlomke ter iz njih izluščila kode prvega. 

Te sem nato združila v kode drugega reda kot prikazuje spodnja tabela.  

Citirana izjava Kode I. reda Kode II. 

Reda 

Oznake 

kod 

Aaa, pravzaprav, mogoče da 

naštevam tisti vsi v Ime mesta, pa 

Ime zavoda, mislim da je to to. Da. 

Več vzgojnih zavodov Pogostost 

sodelovanja.  

P2 

 

Pretežno. Kakšno leto je mogoče, 

da ne sodelujemo. V kakšnem letu 

pa sodelujemo in z Ime zavoda in 

stanovanjskimi skupinami v 

Mestu. 

Skoraj vsako leto, tudi z več 

naenkrat, kakšno leto ne 

Pogostost 

sodelovanja.  

P2 

Ponavadi se obrnejo na nas, če 

imajo njihovi, am, kako bi rekla, 

pri nas se reče temu uporabniki, 

ane. Njihovi pač klienti ali 

vključeni kakšne težave recimo z 

uživanjem drog s svojim odnosom 

do drog ali pa celo privlečejo 

kakšne droge tam v same prostore 

zavoda. 

Težave z uporabo PAS, težave v 

odnosu do PAS, vnos PAS v 

zavod 

Razlog 

vključitve.  

S2 

Glede tega da, da gre vedno za 

mladostnika, ane, bi ja označila, 

ane za rekreativne, občasne. Ne 

morem reč, da so redni, ker pri 

mladostnikih težko tole rečem. 

Tisti, k pa res redno uživajo droge 

ponavadi nimajo več urejenega 

življenskega stila in zelo kratek čas 

se zadržijo tud v zavodih, ker kršijo 

pač neki red. 

Rekreativna, občasna uporaba, 

redni manj časa ostanejo v zavodu 

Vrste 

uporabe. 

C2 

Pa zavodi, oni se obrnejo vas, ko 

potrebujejo pomoč. 

O: Da, da. 

Zavodi obrnejo na njih Sodelovanje z 

zavodom.  

O2 

Kaj pa ponavadi želijo, kaj želijo? 

Kaj je cilj? 

O: Dodatno svetovanje. 

Dodatno svetovanje Razlog 

vključitve.  

S2 
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Am. Do sedaj smo vedno imeli, 

tako da pomoč poteka tle, kr pri 

nas. Da pošljejo uporabnika, ki ima 

težave ali v zvezi s kritičnostjo do 

drog ali z uporabo drog, kar k nam. 

Ponavadi pridejo, to mi je zelo v 

redu, ne, zelo oz. obvezno 

povabimo, da pride vzgojitelj 

zraven, da predstavimo tud za kaj 

gre, primer pa tudi pričakovanje 

enih drugih in način sodelovanja. 

Ker mi ponujamo in individualno 

sodelovanje in sodelovanje na 

skupinah in drugih dodatnih 

aktivnostih, ki gradijo nek zdrav 

življenski slog.  

Pomoč poteka v prostorih 

organizacije, povabijo vzgojitelja 

zraven, predstavijo potek dela, 

predstavijo sodelovanje, 

predstavijo pričakovanja 

 

Kritičnost glede PAS, uporaba 

PAS 

 

 

Individualno sodelovanje, 

sodelovanje v skupinah, dodatne 

aktivnosti, gradijo zdrav 

življenjski slog 

Sodelovanje z 

zavodom.  

 

 

 

 

Razlog 

vključitve.  

 

 

 

Delo z 

uporabniki v 

organizacijah.  

O2 

 

 

 

 

 

S2 

 

 

 

 

T2 

Tabela 1: Primer kodiranja intervjuja  

Kode drugega reda sem označila s črkami, ki določajo oznako posamezne kode. Kodo »Dobra 

praksa« sem na primer označila z oznako M. Poleg črk sestavlja oznako tudi številka 1 ali 2, ki 

določa ali so podatki zbrani iz strani zaposlenega v vzgojnem zavodu ali zunanje strokovnjakinje. 

Številka 1 tako predstavlja podatke zbrane iz strani zaposlenih, številka 2 pa podatke zbrane iz 

strani zunanjih strokovnjakinj. Tako na primer oznaka M1 predstavlja kodo »Dobra praksa«, ki je 

bila pridobljena v intervjuju z zaposlenim, oznaka M2 pa kodo »Dobra praksa«, ki je bila 

pridobljena v intervjuju z zunanjo strokovnjakinjo. Ta način oznak sem uporabila, da sem lažje 

analizirala podatke.  

Zbrane kode sem nato razporedila v sedem kategorij, s katerimi sem si pomagala grupirati in 

izluščiti ključne izjave intervjuvancev, ki sem jih nato uporabila za analizo rezultatov. Pet kategorij 

sem oblikovala tako, da bom preko njih lahko odgovorila na raziskovalna vprašanja. Dve kategoriji 

pa bosta pomagali pri tem, da podam boljši uvid v temo. Kategorije so sledeče: 

- prisotnost uporabe PAS v vzgojnih zavodih in stanovanjskih skupinah, 

- vpliv uporabe PAS na uspešnost obravnave mladostnikov,  

- delo z uporabniki PAS v vzgojnih zavodih in stanovanjskih skupinah, 

- bolj in manj učinkoviti primeri dela z mladostniki, ki uporabljajo PAS, 

- sodelovanje med vzgojnimi zavodi in stanovanjskimi skupinami ter zunanjimi 

organizacijami,  

- cilji pri delu z uporabniki PAS v vzgojnem zavodu oziroma stanovanjski skupini in v 

zunanjih organizacijah, 

- predlogi za izboljšave na področju dela z uporabniki PAS v vzgojnih zavodih.  

5.5 Omejitve raziskave 
V raziskavi je sodelovalo 6 vzgojiteljev iz štirih različnih vzgojnih zavodov in zgolj 2 zunanji 

strokovnjakinji iz dveh različnih organizacij, ki se ukvarjata z delom z uporabniki PAS in 

sodelujeta z vzgojnimi zavodi. Vzorec je torej majhen, poleg tega pa je bil tudi namensko izbran, 
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saj sem pri kontaktiranju zavodov izpostavila, da potrebujem vzgojitelje, ki že vsaj 3 leta delajo v 

vzgojnem zavodu in so se tekom svojega dela tudi srečali z delom z uporabniki PAS. Zaradi 

majhnosti in namenskosti vzorca rezultati niso reprezentativni in jih ne morem posplošiti na celotno 

populacijo.  

Poleg tega je omejitev raziskave tudi ta, da je lahko med zbiranjem podatkov prišlo do nepopolnega 

podajanja informacij, prav tako pa sem skozi intervjuje dobivala subjektivne poglede svojih 

intervjuvancev, ki ni nujno, da odražajo realno sliko stanja na področju dela z uporabniki PAS v 

vzgojnih zavodih. Pri izvajanju intervjujev je lahko bila prisotna tudi sugestivnost pri podajanju 

nekaterih vprašanj, kljub temu da sem se trudila imeti odprta nesugestivna vprašanja, kar je lahko 

tudi vplivalo na pridobljene odgovore. Prav tako je možno, da se moja interpretacija odgovorov 

razlikuje od sporočila, ki so ga intervjuvanci želeli podati.   
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6 Rezultati  
V tem poglavju bom analizirala pridobljene rezultate skozi prej omenjena tematska področja ter 

preko njih odgovorila na raziskovalna vprašanja. Najprej si bom ogledala samo prisotnost uporabe 

PAS pri populaciji vzgojnih zavodov in stanovanjskih skupin, s čimer bom podala vpogled v stanje 

znotraj zavodov, kar bo služilo za boljšo podlago za odgovarjanje na raziskovalna vprašanja. Nato 

bom predstavila vpliv uporabe PAS na obravnavo mladostnikov, pri čemer se bom osredotočala 

tako na obravnavo samega uporabika kakor tudi na obravnavo ostalih mladostnikov, ki PAS ne 

uporabljajo. Sledila bo predstavitev zbranih rezultatov glede dela z uporabiki PAS v vzgojnih 

zavodih in stanovanjskih skupinah, kjer bom pregledala, kakšne pristope uporabljajo v sodelujočih 

zavodih ter pregledala še bolj in manj učinkovite dela z uporabniki PAS, ki so jih izpostavili 

intervjuvani vzgojitelji. Sledil bo pregled sodelovanja med vzgojnimi zavodi in stanovanjskimi 

skupinami ter zunanjimi organizacijami, kjer bom predstavila, s katerimi organizaciji vzgojni 

zavodi sodelujejo in kako poteka delo v njih. Nato bom predstavila rezultate glede ciljev pri delu z 

uporabniki PAS v vzgojnih zavodih in stanovanjskih skupinah ter zunanjih organizacijah. Za 

zaključek pa bom analizirala še predloge za izboljšave na področju dela z uporabniki PAS v 

vzgojnih zavodih, ki so jih podali intervjuvanci 

6.1 Prisotnost uporabe PAS v vzgojnih zavodih in stanovanjskih 

skupinah 
Preko te kategorije bo podan vpogled v situacijo v vzgojnih zavodih in stanovanjskih skupinah 

glede uporabe PAS, kar bo služilo kot podlaga za odgovarjanje na raziskovalna vprašanja.  

Glede uporabe PAS med mladostniki v vzgojnih zavodih in stanovanjskih skupinah so intervjuvani 

vzgojitelji povedali, da večinoma prevladuje uporaba marihuane (»[…] Največ je marihuane […]«, 

»[…] Verjetno največ marihuane […]«, »[…] vidimo po urinskih testih je na THC 80 % pozitivno 

[…]«, »[…] Najbolj aktualna je marihuana […]«), sledi pa ji uporaba ekstazija in različnih oblik 

tablet (»[…] Največ je gandže, pa kakšnih tablet […]«, »[…] na travi pa na, amm ekstazi […]«, 

»[…] Pa sedaj so tele ekstaziji, kaj so še tele, kemija ne vem...AMD...ne vem, kaj si sploh tile 

no...najbolj pa v bistvu marihuana pa ekstazi […]«). Prisotna pa je tudi uporaba kokaina, spida in 

različnih sintetičnih PAS (»[…] Potem pa pridejo do kakšnih ekstazijov, spida, kokaina […]«, 

»[…] Pa tudi kokain, spid […]«, »[…] Potem je pa v zadnjem času zelo velikokrat so mladostniki 

pozitivni na kokain, amfetamine, spid, se pravi na trde droge […]«, »[…] Pa tudi apaurine recimo. 

S tabletemi tudi eksperimentirajo no, benzo-anfetamini […]«, »[…] kokain, heroin, ekstazij, 

amfitamini, tabletke raznorazne, antideprasivi, pač vse te, pa tudi neke nove droge mislim, da 

kakšni že poskušajo […]«). Ena intervjuvana oseba je povedala, da je bila prisotna tudi uporaba 

heroina (»[…] primerom, ki je bil precej tako, na heroinu […]«) in ena, da je bila prisotna uporaba 

metadona (»[…] na metadon pozitiven, ko smo ga testirali […]«). Prav tako so povedali, da je 

prisotno eksperimentiranje z različnimi PAS (»[…] Začne se z travo, pa se potem stopnjuje z 

uporabo pač ekstazijev ali speeda, sej vsega […]«, »[…] Uporabljajo mladostniki tako rekoč vse, 

od trave do najnovejših substanc […]«, »[…] imaš tudi te, ki imajo, ki poskušajo in 

eksperimentirajo z različnimi vrstami drog […]«, »[…] Kar dobijo, kar je tudi ugodno, ne, na 

tržišču, tisto poj poskusijo […]«) in njihovo mešanje pri uporabi (»[…] ekspirementirajo z drogo 

in konzumirajo to, kar jim pač pride pod roke […]«). Ena izmed intervjuvanih oseb je povedala, 
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da so prisotne tudi doma narejene PAS (»[…] Tukaj so zelo posodobljeni in tudi doma narejene 

substance […]«). 

Med uporabniki prevladujejo občasna uporaba PAS (»[…] edan do dva, ki to redno konzumirajo 

ostalo pa občasn mal probajo […]«, »[…] več je tega poigravanja, spogledavanja, ampak pol ne 

kod kaj to preide v drugo fazo […]«), nekateri pa tudi redno uporabljajo (»[…] ampak če recimo 

gledam trenutno stanje po skupinah lahko rečem, da zagotovo imamo pet takih, ki to čisto redno 

[…]«). Vendar je pogostost uporabe odvisna od posameznikov (»[…] Različno, jaz mislim, da tudi 

odvisno od posameznika, nekateri dnevno, nekateri bolj med vikendi. Čisto odvisno od 

posameznika […]« ) in obdobij (»[…] So pa recimo ciklično, kak mesec bolj, kak mesec manj 

[…]«). V nekaterih primerih pa ne gre le za rekreativno uporabo, temveč je prisoten tudi razvoj 

odvisnosti od PAS (»[…] Odvisnih je več […]«, »[…] konkretno recimo ta odvisnik od heroina, ki 

smo ga sprejel […] ampak gre res za odvisnost in je pač kradel zaradi droge […]«, »[…] Ja imamo 

jih itak, so že šli na zdravljenje […]«, »[…] mislim, da bi lahko ocenila, da pri večini bi že šlo za 

odvistnost […]«).  

Vzgojitelji so povedali, da je tudi v času bivanja v zavodu prisotna uporaba PAS, in sicer je večina 

intervjuvancev odgovorila, da večina oziroma velik delež mladostnikov uporablja PAS (»[…] Tako 

bom rekla, veliko je tega. Bi si upala rečt da je, hmm...da je tudi 50 % mlaostnikov uživa drogo pri 

nas […]«, »[…] mislim, da je tega ogromno […]«, »[…] Pri 70 - 80 % […]«, »[…] ker jih je 

večina na drogi […] Mislim, da le eden al dva mladostnika, da pač v celem zavodu se ne drogirata 

[…]«, »[…] Rekla bi, da zelo pogosta […]«, »[…] mislim, da tisto, kar vidimo je en mali vrh ledene 

gore […]«). Med samim časom bivanja v zavodu je ena izmed intervjuvanih oseb povedala, da je 

uporaba celo dnevna, in sicer je višja z začetkom tedna in do konca tedna upade (»[…] Dnevna 

uporaba… V bistvu lahko rečem, da je dnevna, no. Gre se za to, pač da po vikendu, ko pridejo 

dam, mislim, ko pridejo v zavod, je na tapeti pač vse vrste drog in so nekje do srede, ko pač 

zmanjka. Tolk količinsko si prinesejo, pa potem ne znajo razporedit. Ta prve dni so tako zadeti, 

potem pa zmanjka. Tko povprečno ene tri do štiri dni, no, na teden je. […]«). Večina ostalih 

intervjuvanih vzgojiteljev je prav tako povedala, da je tudi med samim bivanjem v zavodu prisotna 

uporaba PAS (»[…] Ker imamo primere, k so pač ves čas zadeti […] da sta tudi v skupini zadeta 

no, tako pravim, da sta kr skoz zadeta […]«, »[…] Tudi v času bivanja. V dneh, ko so mladostniki 

v zavodu, se uporabljajo droge […]«, »[…] načeloma v času bivanja v zavodu nej ne bi bilo 

uporabe drog, zdaj kakšni primeri so verjetno bili […]«, »[…] v bistvu je kar ves caš pristona 

uporaba […]«, »[…] Pridejo mogoče mirnejša obdobja, ampak se nam kar nekako skozi celotno 

obdobje se nam pojavlja […]«).  

Poleg uporabe v samem zavodu oziroma okolici (»[…] se mladostniki tudi umaknejo v okolico šole 

zavoda, ane, ali v gozd ali tudi kam po Imenu Kraja […] se tudi znajo odmakniti od vzgojne skupine 

[…]«) je prisotna uporaba tudi med obiskovanjem šole (»[…] predvsem v dopoldanskem času, to 

je v času šole med odmori […]«, »[…] grejo v šoli med odmori ven in se kadi trava […] že na poti 

v šoli si oni to vse zrihtajo […]«) ali zunanjih organizacij (»[…] hodijo na razne obravnave […] 

pa se ga na poti tja ali nazaj zadanejo […]«). Prav tako vzgojitelji navajajo višjo uporabo PAS 

med vikendi oziroma v času, ko niso v zavodu (»[…] ko pa so v prostem času doma, pa je seveda 

to kar pogosta […]«, »[…] se običajno čez vikend zelo dogaja […]«, »[…] Ko je bil pri nas ni 

kadil, čim je šel ven je pokadil en joint […]«, »[…] Predvsem seveda se poveča uporaba preko 
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vikenda oziroma preko dni, ko mladostniki niso v zavodu […]«), ter vračanje po vikendih pod 

vplivom PAS (»[…] ko je šel domov, je običajno prišel pod vplivom […]«).  

V vzgojnih zavodih so s strani mladostnikov prisotni tudi vnosi oziroma poskusi vnosa PAS (»[…] 

pač da po vikendu, ko pridejo dam, mislim, ko pridejo v zavod, je na tapeti pač vse vrste drog […] 

si prinesejo […]«, »[…] zdej poskušajo sigurno […] vnesel sicer manjšo količino marihuane […]«, 

»[…] mladostnika, ki je obiskoval, ki je redno se šolal v Ljubljano in tudi on je verjetno bil 

prinašalec, dnevni prinašalec […]«), pridobivanje PAS med samim bivanjem v zavodu (»[…] 

bodo našli neke izhode v sili in si pridobili drogo […]«, »[…] v preteklosti smo tega veliko našli, 

zdej pa si itak tako prebrisani, da je to, nevem, v zvrtani knjigi, v spodnjih hlačah […]«, »[…] 

takrat ko se jim pripelje, ko jim kdo pripelje […]«) in skrivanje PAS v zavodu ali okolici (»[…] 

obveščeni, da morda imajo neko skrivališče na poti do avtobusne postaje […]«, »[…] prinesejo ob 

koncu vikenda s seboj drogo in jo nekje skrijejo […]«). 

Vzgojitelji so omenili tudi posamezne primere, kjer je šlo za tvegano uporabo PAS, in sicer sta dva 

posamezna vzgojitelja omenila prevelik odmerek PAS, ki je privedel do hospitalizacije (»[…] se 

je do te mere zadeval, da je bilo potrebno pač zvečer poklicat urgentno pomoč za ta dva […]«, 

»[…] ko recimo kličejo iz oddelka za intenzivno terapijo, ker jim je mladostnik tam končal, zato 

ker je pač v fazi, so ga prijatelji rešili, no, takorekoč, ker je bil pod prehudim vplivom droge in bi 

se lahko zelo nesrečno končalo […]«), eden pa je tudi omenjal primere overdoza po odpustu iz 

zavoda (»[…] Smo imeli primere mladostnikov ki so pristali še pred leti na heroinu in so tudi umrli, 

ane. Jaz vem za tri recimo v tem obdobju, da so po tem dobili informacijo […]«). Poleg tega je bilo 

omenjeno tudi zatekanje h kriminalnim dejanjem kot način za pridobivanje sredstev za PAS (»[…] 

kriminalnimi dejanji, ki so tudi nenazadnje vezana na to, da dobi denar, da dobi drogo […]«) in 

dolgovi (»[…] je nekomu drugemu v zavodu dolžan […]«).  

Če povzmamem, lahko iz pridobljenih podatkov sklepam, da med mladostniki v vzgojnih zavodih 

prevladuje uporaba marihuane, ki ji sledijo druge oblike PAS. Prisotno je tudi eksperimentiranje 

in mešanje različnih PAS. Uporaba je po zbranih podatkih večinoma rekreativna, vendar je pri 

mladostnikih prisotna tudi razvitost odvinosti od PAS in v nekaterih primerih prihaja tudi do 

predoziranja po odpustu iz zavoda. Po pridobljenih rezultatih lahko tudi sklepam, da je uporaba 

pogostejša med vikendi, vendar je tudi v času bivanja prisotna uporaba in vnos PAS v zavod.  

6.2 Vpliv uporabe PAS na uspešnost obravnave mladostnikov 
Odgovor na raziskovalno vprašanje R1: Kako po mnenju vzgojiteljev vpliva uporaba PAS pri 

mladostniku na uspešnost institucionalne obravnave? 

Glede vpliva uporabe PAS na delo z mladostniki v vzgojnih zavodih in stanovanjskih skupinah je 

večina zaposlenih izpostavila, da vpliva na potek tako obravnave samih uporabnikov kakor tudi 

ostalih mladostnikov, ki PAS ne uporabljajo.  

Po mnenju vseh intervjuvanih vzgojiteljev ima redna uporaba negativen vpliv na mladostnike ter 

njihovo dovzetnost za delo z njimi (»[…] mladostnik, ki je pod vplivom droge, je manj dovzeten za 

druge načine dela z njim […]«, »[…] so precej neproduktivni, pa nedojemljivi pol za pač 

kakršnekoli pogovore pa za nek napredek, k mu ga ti nudiš […] Pač on v tem stanju ne more 

nikakor napredovat. Tam stoji, stagnira in to je to […]«), prav tako je prisotno odklapljanje svojih 



40 

težav, kar preprečuje možnosti za delo na njih (»[…] pol gre v zanikanje, v odklapljanje, v vsa 

čustva, ki bi, ki jih je preveč, […] Ampak zdej, če jih on doklopi, se ne da na njih tistem delat […]«). 

Uporaba PAS pri mladostniku prav tako vpliva na motivacijo ter tudi na druga področja, kot so 

učenje, načrtovanje dela in zmožnost doseganja zadanih ciljev (»[…] pol je problem sploh učenja, 

motivacije, načrtovanja dela, doseganja ciljev seveda. In tako da, amm, praktično nemogoče […]«, 

»[…] tudi tega ne zmorejo, da tudi tega ne morejo speljevat […]«). Ena izmed intervjuvanih oseb 

je izpostavila, da sta uporaba in pridobivanje PAS mladostnikom prioriteta (»[…] Oni živijo za to. 

Njim je v glavi sam pač droga. Samo, kako do droge, kako do denarja, da si bo drogo kupil. Sej v 

biti cel njihov svet se sam okoli tega vrti […]«). Uporaba PAS in njene posledice prav tako vplivajo 

na mladostnika v smislu njegovega napredka, saj namesto tega pride do ponavljajoče neuspešnosti, 

ki nadaljnje vpliva na mladostnikovo samopodobo in počutje (»[…] pravzaprav vegitirajo in se 

vrtijo v začaranih krogih in so ponovno neuspešni in pol še bolj odklapljajo in še bolji jim ruši 

samopodobo in počutje in tako no. Tako da ne pridemo daleč […]«).  

Poleg zgoraj naštetih vplivov na vedenje posameznikov pa so nekateri intervjuvani vzgojitelji 

izpostavili tudi povečano prisotnost begov ali nedovoljenih izhodov pri populaciji uporabnikov 

PAS (»[…] dosti teh mladostnikov odhaja tudi na bege […]«, »[…] ponavadi pri takšnih 

mladostnikih opažamo povečano obliko nedovoljenih izhodov, begov. Begov no, večurnih, večkrat 

na dan, tako, ne […]«). Njihovi begi so lahko krajši in povezani s pridobivanjem PAS ali pa daljši 

in večinoma povezani z uporabo PAS v času bega (»[…] ene vrste begi so v bistvu tisti, ki ne vem, 

mladostniku v bližino šole ali pa skupine pripeljejo travo. To je mogoče pol urni beg […] Eni begi 

so neposredno vezani s tem...z nekim užitkom, ker traja več dni […]«) 

Večina zaposlenih je izpostavila, da je z mladostnikom, ki uporablja PAS težje delati. Izrazili so 

težave pri samem procesu dela, in sicer je ta po njihovih besedah pri delu z rednimi uporabniki 

PAS otežen in upočasnjen (»[…] Z njim je zelo težko oziroma izrazito vpočasnjen pol vsakakršen 

process […]«, »[…] ker se slabše odziva in je za to delo z njim toliko težje […]«), prav tako redna 

uporaba mladostnika pri zaposlenih izzove sumničavost in povečano previdnost, kar ovira proces 

dela (»[…] vzgojitelji smo seveda pri delu z takimi mladostniki veliko bolj previdni, veliko bolj tudi 

sumljičavi in če imamo to nekako vkalkulirano pri delu je to vbistvu neka ovira […]«). Poleg tega 

zaradi mladostnikove nepripravljenosti za delo, ko je pod vplivom PAS, je to v tistem času 

onemogočeno ter morajo zaposleni počakati, da vpliv mine (»[…] ni pripravljen za vzgojno delo, 

ga je treba najprej, da ti učinki minejo […]«, »[…] ne moreš vzgojno delovat, z nekom, ki je mal 

omamljen […]«).  

Poleg težav z delom z uporabniki PAS, ki so pod vplivom, pa sta dve intervjuvani osebi izpostavili 

tudi vpliv abstinence oziroma časa, ko ne morejo uporabljati PAS. V času abstinence je namreč 

lahko povečana razdražljivost (»[…] Se mi zdi, da je večja težava z njim, ne takrat ko je zadet, 

mogoče se bo smešno slišalo ampak takrat, ko nima, takrat, ko rabi, ko je totalno razdražljiv, je 

zmožen tudi celo skupino razbiti […] Dejansko imajo večjo težavo takrat, tisti, ki so na trdi drogi, 

takrat, ko droge ni kot takrat, ko droga je. Ker takrat, ko so pod vplivom so mirni, vodljivi, mislim 

res čisto drugi […]«) in prisotna sprememba vedenja (»[…] kakšno reakcijo njegovo pripisali tudi 

ali abstinenčni, verjeno abstinenčni krizi […]«, »[…] smo čutili tudi pomanjkanje droge, ne samo 

uporabo, na vedenju mislim, ampak tudi ko droge ni bilo […]«). 
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Ena izmed intervjuvanih oseb pa je izpostavila, da so primeri mladostnikov, ki kljub pogosti 

uporabi PAS, lahko tako v zavodu kakor na splošno dobro funkcionirajo (»[…] Smo imeli pa že 

primere […] celo je tle v skupini ena punca, za katero smo prepričani, da tud kr kej uživa, ampak 

ona popolnoma uspešno življenje speljuje... v skupini funkcionira popolnoma okej […]«). Pri tem 

pa je dodala, da je to bilo v primeru rekreativne uporabe (»[…] je pa res, da tej k za zabavo lažje 

skontrolirajo […]«). 

Večina intervjuvanih vzgojiteljev je poleg vpliva uporabe PAS na individualni ravni mladostnika 

izpostavila tudi vpliv uporabe posameznika na celotno skupino ali celo institucijo (»[…] Jaz bi bolj 

rekla kot na celotno skupino, da bolj na vse mladostnike v zavodu […]«). Uporabnik PAS po 

besedah intervjuvancev v skupini moti proces dela v skupini (»[…] v vzgojni skupini močno moti 

proces […]«). Zaradi pogostega ukvarjanja zaposlenih s problematiko uporabe PAS pa prav tako 

vpliva na dinamiko skupine, saj povzroča nemirnost med drugimi varovanci (»[…] Da že zaradi 

tega recimo postanejo bolj nemirni, bolj nestrpni, v nekem pričakovanju. Skozi se nekaj organizira 

in to je za celotno dinamiko skupine zelo pomembno. To je v bistvu res, to je še najbolj mogoče, 

kako dinamiko cele supine spremeni […]«) ter na kvaliteto dela s celotno skupino (»[…] Negativen 

vpliv, zelo pomemben. Zelo so prikrajšani drugi, če je že eden tak v skupini so zelo prikrajšani za 

eno kvalitetno delo z njimi […]«). Ena izmed intervjuvanih oseb pa je rekla, da vpliv na skupino 

sicer je prisoten, vendar ni tako velik (»[…] Zdej ja, na celotno skupino niti ne tolko, absolutno ja, 

ampak niti ne tolko, kot sem jaz na začetku mislila, da bo to zgledalo […]«).  

Poleg negativnega vpliva na skupino in celotno institucijo pa so nekateri izpostavili tudi vpliv na 

ostale posameznike, in sicer zaradi vpliva uporabnika PAS, saj druge mladostnike lahko zamika 

uporaba PAS, lahko pride do souporabe (»[…] Mislim ne samo, da jih zamika, dejansko, zagotovo 

pride do souporabe potem […]«) ali pa pričnejo tudi drugi mladostniki z uporabo (»[…] On deluje 

nevzgojno na druge, se to razširi kot virus […]«). Pri posredovanju PAS drugim mladostnikom pa 

je ena izmed intervjuvanih oseb izpostavila, da je še posebej prisotna težava posredovanja PAS, pri 

kateri starejši mladostiki dajejo mlajšim (»[…] je ena starejša punca, ta, ki ima s tem težave, je 

dala vrjetno, vprašanje če je sploh preprodaje, je dala enemu štirinajstletniku, se pravi 

osnovnošolcu […]«, »[…] velikokrat je tako, da potem teji srednješolci osnovnošolcem dajejo […] 

Res se pol še tako zgodi, da starejši dajejo mlajšim […]«).  

Iz zgoraj navedenih podatkov lahko sklepam in s tem odgovorim na raziskovalno vprašanje R1: 

kako po mnenju vzgojiteljev vpliva uporaba PAS pri mladostniku na uspešnost institucionalne 

obravnave; da v vzgojnih zavodih in stanovanjskih skupinah uporaba PAS negativno vpliva na 

uspešnost obravnave mladostnikov. Po mnenju intervjuvanih vzgojiteljev namreč po eni strani 

uporaba PAS negativno vpliva na posameznega mladostnika, ki uporablja PAS, saj ta po njihovih 

besedah vpliva na njegovo dovzetnost za delo, motivacijo, samopodobo, počutje in področja, kot 

so učenje, načrtovanje dela in zmožnost doseganja ciljev. Poleg tega je po mnenju vzgojiteljev 

ovira tudi ta, da je nekaterim mladostnikom prioriteta uporaba PAS. Pri mladostnikih, ki 

uporabljajo PAS je po zbranih podatkih povečana tudi možnost begov oziroma nedovoljenih 

izhodov. Po drugi strani pa po mnenju vzgojiteljev uporaba PAS pri enemu mladostniku vpliva 

tudi na uspešnost obravnave ostalih mladostnikov, ki PAS ne uporabljajo, in sicer po njihovem 

mnenju uporaba enega mladostnika vpliva na skupinsko dinamiko in ovira proces dela ter je 

prisotna tudi težava posredovanja PAS preostalim mladostnikom. Če povzamem ugotovitve lahko 
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sklepam, da uporaba PAS negativno vpliva na uspešnost obravnave mladosnika , ki uporablja PAS, 

saj je z njim težje delati, kakor tudi na uspešnost obravnave ostalih mladostnikov, ki ne uporabljajo 

PAS. 

6.3 Delo z uporabniki PAS v vzgojnih zavodih in stanovanjskih 

skupinah 
Odgovor na raziskovalno vprašanje R2: Kako poteka obravnava problematike uporabe PAS v 

vzgojnem zavodu ali stanovanjski skupini na nivoju posameznega mladostnika in kako na nivoju 

institucije? 

Večina intervjuvanih vzgojiteljev je povedala, da v vzgojnem zavodu izvajajo urinske teste, kjer 

testirajo za prisotnost različnih PAS pri mladostnikih (»[…] testirat jih moramo, da vsaj vidimo 

pri čemu smo […]«, »[…] redni urinski testi, pri nekaterih tudi dvakrat na teden […]«, »[…] jih 

ob ponedeljkih testiramo […]«, »[…] dogovorjeno ponavadi, da mladostnika testiramo […]«, 

»[…] v skupini delamo nenapovedane teste urinske […]«), in sicer se večinoma za to obračajo na 

zunanje izvajalce (»[…] mladostnika so testirali na društvu […]«, »[…] recimo po testiranju v Ime 

kraja […]«, »[…] jih pač vozimo v Ime kraja na teste […]«), v enem primeru pa testiranja 

opravljajo kar znotraj zavoda (»[…] Uporabljamo iste teste kot jih uporablja CZOPD […]«, »[…] 

jih ima pod svojim okriljem medicinska sestra […]«). O izvedbi testiranj so mladostniki že ob 

sprejemu obveščeni in soglašajo z njim (»[…] Mladostniki podpišejo ob spejemo v vzgojni skupini, 

da se pač strinjajo in soglašajo s tem, da bojo tist urinsko testirali[…]«, »[…] že takoj ko je 

sprejem, ko se otroka namešča sem seznanimo starše da to bo in tudi otrok ve da to bo […]«). Sicer 

pa imajo ta testiranja večjo težo za tiste, ki so v zavodu po odločbi sodišča, saj lahko ta vplivajo na 

dolžino njihovega ukrepa (»[…] Če pa je sodni, potem pa lažje pogojujimo s sodiščem to 

abstinenco […]«). Vendar je ena izmed intervjuvanih oseb temu dodala, da ti testi ne zajemajo 

vseh drog in zato rezultati niso popolnoma natančni (»[…] Seveda ti testi ne zajamejo čisto vseh 

drog. Bi mogal potem še specifične teste delat […]«). 

Nekateri vzgojitelji so izrazili težavo glede preprečevanja vnosa PAS v zavod, saj zakonsko ne 

smejo izvajati temeljitejših pregledov mladostnikov in je tako veliko možnosti za vnos v zavod 

(»[…] Ja uradno ga nimamo, ne smemo imet, ker je to ministrstvo za šolstvo, ti ne moreš, ne smeš 

nekako pregledovat intimnih delov, kamor lahko oni si skrijejo vse te stvari in si tudi skrijejo […]«, 

»[…] tudi mi ga nemoremo pogledati, ko pride v zavod […]«). Poslužujejo pa se pregledov sob in 

imetja mladostnikov (»[…] Pač lahko pogledamo torbe in te stvari […]«, »[…] lahko rečeš; glej 

dej prosim iz tobe vse izdevej […]«, »[…] se recimo preišče sobo, se lahko tudi pregleda 

mladostnika […]«). Ena izmed intervjuvanih oseb je izpostavila, da na učinkovitost preprečevanja 

vnosa vpliva zaposleni kader, in sicer po njenih besedah naj bi pogoste zamenjave kadra negativno 

vplivale na uspešnost preprečevanja vnosa(»[…] če se veliko zamenjajo, če pride veliko novih in 

mogoče nimajo enake doslednosti, al pa enake kontrole al pa discipline, avtoritete, potem je večja 

možnost za vnos raznoraznih substanc […]«). Sicer pa je več vzgojiteljev poudarilo pomembnost 

kontrole za preprečevanje vnosa in uporabe PAS (»[…] trudimo se z medicinskimi tehniku ustvarit 

neko kontrolo, 24 urno […]«, »[…] imamo prav zaradi, mislim ne samo zaradi tega no, 

zaposlenega interventnega vzgojitelja, ki je v dopoldanskem času prisoten, tako da jih spremlja, 
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jih on spremlja. Jih imamo kakorkoli pod nadzorom […]«, »[…] treba zelo zelo skozi preverjat in 

kontrorilati […]«).  

Ob odkritju posedovanja PAS pri mladostniku vzgojitelj zaseže PAS oziroma druge pripomočke 

za uporabo (»[…] tehtnico smo zasegli enemu mladostniku in druge pripomočke za zvijanje […]«) 

in dogodek prijavi policiji (»[…] smo zelo hitro ukrepal s policijo in prijavo […]«, »[…] če nam 

izročijo po lastni želji mi to sprejmemo in pokličemo policijo postajo […]«, »[…] tehtnico smo 

zasegli enemu mladostniku in druge pripomočke za zvijanje, smo naredili prijavo policiji […]«), 

do prijave pa lahko pride tudi že ob sumu (»[…] da je res sum na res večjo količino smo v dogovoru 

s policijo Ime kraja. Se jih pokliče in pači naredijo premet sobe in premet človeka, ane […]«). 

Policija je prav tako lahko povabljena, da naredi preiskavo skupine ali mladostnikov (»[…] 

sodelujemo s policijo. Se je tudi že zgodilo da so policaji naredili preiskavo v vzgojni skupini sobe, 

hišna preiskava […]«) 

Prijavi sledijo tudi ukrepi znotraj zavoda (»[…] se hitro potem reagira, ko se dobi droga […]«, 

»[…] sledili zelo strogi ukrepi z naše strani in dosledni ukrepi […]«, »[…] smo uvedli seveda tudi 

interne sankcije za takega mladostnika […]«), in sicer so ukrepi prisotni ne le ob posedovanju, 

temveč tudi ob ugotovitvi, da je mladostnik v zavodu uporabljal oziroma je pod vplivom PAS ali 

če urinski testi pokažejo prisotnost PAS v sistemu. Vzgojitelji so povedali, da ob takih primerih 

uporabljajo različne vzgojne ukrepe, in sicer v obliki sankcij, odvzema ugodnosti ali dodatnih 

zadolžitev (»[…] Pač odvzem raznih ugodnosti, manj telefona ali nič telefona, manj interneta, prej 

spat, več nekega družbeno koristnega dela, predvsem pa delo na sebe in razne plakate […] moral 

predstavit vse možne posledice uživanja marihuane, naredit plakat in zvečer ob večerni aktivnosti 

to predstaviti […]«, »[…] vzgojnih ukrepov kot takih nimamo, je pa odvzem ugodnosti. Pri 

odvzemu ugodnosti je predvsem, nevem, ni samostojen, nikakor nis samostojnih izhodov, ni 

nobenih obiskov […]«, »[…] ima bolj omejene izhode […] ima izhod samo v spremstvu […]«, 

»[…] prevsem to, neke dodatne naloge in odvzemi ugodnosti […]«, »[…] ima alternativni vzgojni 

ukrep v vzgojni skupini, recimo mora kaj počistiti ponavad […]«). Nekateri vzgojitelji so kot ukrep 

omenili tudi ostajanje v zavodu čez vikend (»[…] potem je veliko vikendov spet ostal v zavodu 

[…]«, »[…] al da vikende tle ostaja […]«, »[…] niso imeli izhoda čez vikend domou zaradi tega 

[…]«), medtem ko sta dve intervjuvani osebi iz istega zavoda povedali, da pri njih ni prisotnega 

zadrževanja čez vikende, temveč zgolj kasnejši odhod domov (»[…] absolutno mora mladostnik 

ostati v zavodu tudi v petek do devetnajste ure. Vikende jim pa za to ne jemljemo […]«, »[…] da 

ob petkih ne grejo na izhod ob dveh tako kot ostali ane, ampak se jih zadrži. Imajo kasnejše izhode 

[…]«). Ena izmed intervjuvanih oseb pa je poudarila tudi, da je pomembno, da so ukrepi hkrati 

različni in prilagojeni posameznemu mladostniku, a po drugi strani pravični in jih mora biti enaka 

količina za vse (»[…] Zelo pomembo je, da narediš ukrepe, ki am, imajo neko takšno težo, da vsi 

razumejo, da je bila primerna teža ukrep. Tako kot pri nji, da ni nekih razlik. So pa ukrepi različni. 

Ne moreš dat enakih čisto vsm, ker ne zaležejo na enak način pri vseh, ane. Sam morajo pa imet 

občutek, da je bla enaka količina ukrepov, pri vsakem madostniku […]«). Ena izmed intervjuvanih 

oseb pa je povedala, da nimajo v njihovem zavodu nobenih sistemov za delo na tem področju (»[…] 

Mi nimamo nobenih sistemov […] Mi nimamo nobenih vzvodov […]«).  

Poleg ukrepov znotraj zavoda pa so nekateri vzgojitelji kot ukrep ob pogosti uporabi PAS navedli 

tudi obračanje na oziroma vključevanje mladostnikov v zunanje organizacije (»[…] ukrep, pa je 
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bil recimo tudi ta pri mladostniku, da smo ga vključili v tedensko obravnavo pri Projektu Človek 

[…]«), o čemer pa bom več povedala v kasnejši kategoriji. V enem primeru pa so mladostnika 

napotili tudi v komuno (»[…] dobil pogoj ali gre v Radeče, se pravi prevzgojni dom, ali pa v 

komuno za 3 mesece […]«). Sicer pa zaradi tvegane uporabe PAS lahko vzgojitelji CSDju ali 

sodišču predlagajo tudi premestitev mladostnika v drug zavod, prevzgojni zavod ali na zdravljenje 

(»[…] Zato pa ga potem damo, recimo v drug zavod […]«, »[…] To pa se odloči potem Center. 

Mi samo predlagamo spremembo vzgojnega ukrepa. Ali je to ukinitev odločbe, ali je to namestitev 

drugi zavod ali je to namestitev v Radeče […]«, »[…] predlog CSD-ju za spremembo vzgojnega 

ukrepa. Ali pa sodišču za obravnavanje, zdravljenje, ne pa tu. Za obravnavo zdravljenja v zunanji 

instituciji […]«), vendar to ni edini razlog za premestitev, spremembo ukrepa (»[…] Zdej da bil 

izključno to razlog za premestitev, to nikoli ni bil […]«) ali odpustitev iz zavoda (»[…] tudi ga n 

moreš, mislim, ne vem, ne smemo ga tako odpustit samo zaradi droge […]«).  

Glede samega dela z uporabniki PAS pa sta dve intervjuvani osebi iz istega zavoda povedali, da 

imajo sestavljen interni program za delo z uporabniki PAS (»[…] Imamo v okviru zavoda narejen 

interni načrt PAS programa, kjer so točno določeni koraki kaj in kako z mladostniki […]«, medtem 

ko v drugih zavodih nimajo zastavljenega posebnega programa (»[…] ni niti sistema 

vzpostavljenega za reševanje tega. Mi to tako res, iz danes na jutri, individualno pristopamo […]«, 

»[…] se nismo bom rekla sistematično posvetili teji tematiki […]«). Glede programa PAS sta 

povedali, da vključuje štiri korake (»[…] Je pa ta PAS program zgrajen na štirih korakih […]«), 

in sicer je prvi korak zaznava uporabe PAS pri določenemu mladostniku (»[…] prvič je pač 

zaznava uporabe PAS. To traja, nevem ker ro opažamo dva,tri tedne […]«). V drugem koraku se 

izvede motivacijski razgovor pri interni psihologinji, v katerem se mladostniku predstavi program 

in načrt dela (»[…] Potem sledi motivacijski razgovor pri psihologinji. Ta motivacijski razgovor je 

pač namenjen mladostniku, da se mu jasno predstavi, kakšen je program, kje mora sodelovati, 

kakšne so posledice […]«). V tretjem koraku pride do intenzivne obravnave, v kateri je mladostnik 

deležen rednih testiranj urina, pedopsihiatrične obravnave, nadaljevanje psihološke obravnave, 

družinske terapije in pogovorov tudi znotraj vzgojne skupine (»[…] Tretji korak je intenzivna 

obravnava, se pravi redni urinski testi, pri nekaterih tudi dvakrat na teden. Redni pogovori pri 

pedopsihijatru. Redne obravnave pri psihologinji ki jo imamo. V sklopu evropskih projektov imamo 

tudi terapevtko in je to tudi ena izmed možnosti ki se je poslužujemo. Hkrati pa itak redne 

obravnave oziroma pogovori v vzgojnih skupinah […]«, »[…] Z njim dela psihologinja, 

pedagoginj...mislim vodi ga pedopsihijater dvakrat na mesec ima pogovore pri njemu. Tudi 

družinska terapija, to so storkovni...to so strokovne službe […]«). Poleg tega pa se sklicujejo tudi 

redni timski sestanki (»[…] je še tim, timski setanek na tri mesece […]«). S posameznikom se v 

tem koraku prav tako vodijo redne check liste, v katerih označuje uspešnost glede določenih vedenj 

(»[…] se pa tudi zelo velikokrat poslužujejo takoimenovanih “check list”, kjer mora mladostnik, 

skupaj z vzgojiteljem pregledati stanje tekočega dne in so vmes tudi alineje; sem redno pri pouku, 

sem sprišal pouk, sem kadil travo, oziroma užival PAS, sem bil tam kjer so kadili vendar nisem 

kadil […]«). Če se situacija ne popravi, pride do četrtega oziroma zadnjega koraka, ki je odpust 

oziroma predlog za spremembo vzgojnega ukrepa(»[…] četrti korak je pa odpust […]«, »[…] 

predlagamo, če mladostnik je na trdi drogi, če to ugotovimo, prosimo za spremembo vzgojnega 

ukrepa […]«). Pri vsakem mladostniku posebej postavljajo kratkoročne cilje ter sproti spremljajo 

napredek in načrtujejo nadaljni potek obravnave (»[…] Imamo kratkoročne cilje, ki jih sporoti 
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preverjamo. Imamo tedenske sestanke aktivov, se pravi v vzgojnih skupinah, vsi vzgojitelji. Se pravi 

sproti postavljamo, kaj bomo z tem mladostnikom naredili ta teden […]«). Korake programa redno 

evalvirajo in sproti popravljajo (»[…] na vsake pol leta evalviramo, kaj je vredu, kaj ni, kaj 

popraviti, pri čem smo uspešni, pri čem nismo […]«). Vendar po besedah vzgojiteljev PAS 

program pomaga zgolj tistim, ki so motivirani za spremembo (»[…] pomagajo tistim ki želijo nekaj 

na sebi narediti. V primeru neizkrenosti je zelo težko te cilje […]«). 

V tem zavodu prav tako navajajo, da imajo zaposlene strokovnjake, ki so izobraženi za delo z 

uporabniki PAS (»[…] je dr. Priimek kar nas vsposobil […]«), in sicer imajo interno medicinsko 

sestro, psihologa in pedopsihiatra (»[…] imamo od zavoda tudi medicinsko sestro, tudi psihologinjo 

in tudi pedopsihijatra […]«). Zaradi zaposlenega primernega kadra, so prenehali s sodelovanjem z 

zunanjimi organizacijami in imajo zgolj še interno obravnavo (»[…] ker imamo zdej interno 

obravnavo in zaposlen kader pokrivamo to mi […]«).  

Poleg tega imajo v zgoraj omenjenem zavodu tudi intenzivno skupino, v katero za določen čas 

umaknejo tiste mladostnike, ki imajo večje težave in motijo procese v skupini, med katere spada 

tudi tvegana uporaba PAS (»[…] Ker mi imamo v sklopu zavodov v okviru evropskih projektov tudi 

možnost da tiste mladostnike, ki močno vplivajo na skupino, nekoga takega ki je recimo močno pod 

drogo, ali preprodaja drogo, ga lahko umaknemo za neko določeno obdobje v Ime kraja, kjer 

imamo tako imenovano intenzivno skupino. In so trije zaposleni na enega mladostnika. Pač nekaj 

časa je tam, ko se vidi da je ta otrok oziroma mladostnik sposoben, pride v zavod samo dva dni na 

tede, ker ima prakso. Ali pa če oni ocenijo da je toliko napredoval da lahko pride cel teden. Če pa 

ocenijo, ti sodelavci, da je zmožen priti nazaj v zavod pa pride […]«).  

V nekaterih zavodih pa so vzgojitelji povedali, da za delo na področju uporabe PAS uporabljajo 

večinoma pogovore s posameznimi mladostniki in celotno skupino (»[…] V bistvu sam pogovori 

[…]«, »[…] se v vbistvu vzgojnih skupinah pogovarjamo z vsemi mladostniki o tem. Te teme tudi 

večkrat obravnavmo. Velikokrat pride iz mladostnikov samih […]«) oziroma na različne načine z 

mladostniki obravnavajo to temo (»[…] osveščat o posledicah uporabe, ne. In o posledicah 

eksperimentiranja, kakšni so lahko ti izidi eksperimentiranja. Am, tko se da pa na različne načine 

pokazat, al s filmi, največ tudi s pogovori, z zgledi […]«). Pri tem so različni vzgojitelji povedali, 

da je pri tem pomembno upoštevati kontekst otroka (»[…] zelo individualno, glee na kontekst 

otroka iz kje izhaja […]«) in obravnavati uporabo PAS kot simptom, torej delati tudi na ozadju te 

problematike (»[…] saj to je simptom, delat tudi na drugih stvareh, ki so tukaj uzadaj […] tle je 

ključno tudi zakaj uporabljajo. Amm tudi to dinamiko uživanja droge je treba mal upoštevat […]«). 

Pomembno je tudi skupno sestavljanje individualiziranega programa in ciljev (»[…] z otrokom 

vsako leto sestavimo individualiziran program, kjer skupaj določimo cilje, kaj bi on rad. In to je 

zelo prilagojen […]«) ter poudarjanje minimalnih napredkov (»[…] vidimo in poudarjamo 

minimalne napredke. Vsak napredek opazimo in mladostnika za to pohvalimo, ker to, pohvale 

utrjujejo po tem pozitivna vedenja […]«). Pri obravnavi mladostnika se sodeluje tudi s starši, in 

sicer sta v enem zavodu vzgojitelja povedala, da dajo mladostnikom najprej priložnost, da sami 

doma obveščajo starše, če tega ne storijo, pa to stori vzgojitelj (»[…] Tudi staršem čisto jasno 

povemo, ne skrivamo stvari. Najprej sicer damo mladostniku priložnost, da pove staršu, če tega ne 

naredi smo pač mi tisti ki povemo […]«). 
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V večini zavodov poizkušajo v času bivanja med mladostniki vzdrževati abstinenco (»[…] zahtevat 

abstinenco […]«, »[…] da otrok nekaj časa tega ne uživa […]«, »[…] smiselno vzdrževat to 

popolno abstinenco zato ker se je točno videlo, ko bo enkrat spustil bo na čeli črti […]«). Ena 

izmed intervjuvanih oseb je pri tem dodala, da imajo v zavodu celo višje standarde kakor izven 

glede uporabe PAS (»[…] In imamo višje standarde od tega kar večina mladostnikov počne, ane. 

Več zahtevamo od naših in vemo, da to ni fer in da ko bodo prišli v realno življenje, ane, ne bo tko 

[…]«).  

Vendar je večina intervjuvanih vzgojiteljev izrazila neuspeh (»[…] smo totalno neuspešni kar se 

droge tiče […]«) in nemoč ob delu z uporabniki PAS (»[…] ful je slaba politika kar se tiče 

reševanja drog, pri nas. Kar se tiče nasploh v vseh zavodih. Ful smo nemočni […]«, »[…] nam je 

v bistvu stiska pa nemoč […]«, »[…] In v bistvu smo nemočni, nismo ta institucija […]«). Nekateri 

so še posebej za redne uporabnike in tiste, ki so razvili odvisnost od PAS, poudarili, da stanovanjska 

skupina oziroma vzgoji zavod ni primerna namestitev (»[…] čisto smo neuspešni, te ki redno 

uporabljajo […]«, »[…] če ma takšne težave z odvisnostjo, da ne more biti brez, potem ta skupina 

za njega ni primerna, stanovanjska. Tudi zavod skoraj ni primeren […] s takim uporabnikom v 

stanovanjski ne moremo delat, čist tko. On pač potrebuje drug program […]«), saj nimajo razvitih 

pristopov za reševanje te problematike (»[…] In nudimodo določene meje, kakor imamo po teh 

korakih zapisano, po tem pa smo mi, nimamo več mehaniznov. Nam zmanjka orodji, to je v njegovo 

škodo in v škodo tudi ostalih mladostnikov […]«, »[…] nimamo načina spoprijemanja s tem. V 

zavodu, klasičnem zavodu, orizorma v stanovanjski skupini pa sploh […]«). Vzgojni zavod je po 

njihovih besedah namreč vzgojno izobraževalna institucija in ne zdravstvena (»[…] mladostnik 

pod vplivom trde droge ne sodi k nam, ker mi smo vzgojno izobraževalna institucija in ne 

zdravstvena institucija in nimamo kadra […]«) in tako po besedah intervjuvancev ni primerna 

namestitev za tiste mladostnike, ki že kažejo znake odvisnosti od PAS (»[…] Ker pač zavod deluje 

tako kot zna. In to so predvsem nivo sankcij in nagrad. Mislim pa da je problematika droge veliko 

bolji kompleksna, kjer te metode ne zadostujejo. In morda res razmislek ali je res tista prava 

namestitev mladostnika, ki ima izrazito že to težavo z odvisnostjo, ali je sploh primerna njegova 

namestite v vzgojnem zavodu. Sama močno dvomim […]«).  

Iz zgoraj navedenih podatkov lahko sklepam in s tem odgovorim na raziskovalno vprašanje R2: 

Kako poteka obravnava problematike uporabe PAS v vzgojnem zavodu ali stanovanjski skupini na 

nivoju posameznega mladostnika in kako na nivoju institucije; da v vzgojniha zavodih izvajajo 

urinske teste za preverjanje prisotnosti PAS v sistemu mladostnikov. Iz rezultatov lahko sklepam, 

da ob posedovanju PAS ali ugotovitvi, da je mladostnik v času bivanja v zavodu uporabljal PAS, 

sledijo vzgojni ukrepi v obliki sankcij, odvzema ugodnosti, dodatnih zadolžitev in v večini zavodov 

tudi z odvzemom vikenda oziroma ostajanjem v zavodu med vikendom. Vendar po mojih 

ugotovitvah lahko sklepam, da sankcija odvzema vikenda, ni prisotnav vseh vzgojnih zavodih. Iz 

rezultatov lahko povzamem, da bi morali biti zgoraj omenjeni ukrepi prilagojeni vsakemu 

posamezniku in hkrati pravični. Vendar lahko sklepam tudi, da zaradi tvegane uporabe PAS pri 

mladostniku, lahko pride tudi do predloga premestitve mladostnika v drugi zavod, prevzgojni dom 

ali na zdravljenje, vendar razlog za predlog ni zgolj uporaba PAS, temveč splet več dejavnikov. Iz 

pridobljenih rezultatov lahko sklepam tudi, da v večini sodelujočih zavodov nimajo izoblikovanega 

konkretnega programa za delo z mladostniki, ki uporabljajo PAS, temveč se poslužujejo večinoma 
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pogovora o tej temi, skupnega načrtovanja individualiziranega programa in zastavljanja ciljev ter 

sodelovanju s starši. Iz rezultatov lahko sklepam, da je večina vzgojiteljev mnenja, da nimajo 

razvitih primernih pristopov za reševanje problematike uporabe PAS pri mladostnikih, zato menijo 

tudi, da vzgojni zavod ni primerna namestitev za mladostnike, ki uporabljajo PAS. Kljub temu pa 

lahko sklepam, da je v vsaj enemu zavodu razvit konkreten program za delo z uporabniki PAS. Ta 

je sestavljen iz štirih korakov, in sicer iz zaznave uporabe, motivacijskega razgovora in 

predstavitve načrta dela, intenzivne individualne, skupinske in družinske obravnave ter ob 

neuspehu odpusta ali spremembe ukrepa. Iz pridobljenih podatkov pa sem ugotovila, da kljub 

razvitosti programa za obravnavo uporabnikov PAS v enem izmed vzgojnih zavodov, v nobenem 

zavodu ni bilo omenjeno dodatno izobraževanje oziroma specializacija vzgojiteljev za delo z 

uporabniki PAS, iz česar sklepam, da ta v vzgojnih zavodih ni prisotna. Če povzamem, v večini 

vzgojnih zavodov po mnenju vzgojiteljev nimajo razvitih primernih pristopov ali konkretnega 

programa za delo z uporabniki PAS, vendar je v enem izmed sodelujočih zavodov razvit uspešen 

program za delo z uporabniki PAS.  

6.4 Bolj in manj učinkoviti primeri dela z mladostniki, ki uporabljajo 

PAS 
Odgovor na raziskovalno vprašanje R3: Kateri pristopi so se po mnenju zaposlenih in zunanjih 

strokovnjakov v preteklosti pokazali kot učinkoviti in kateri kot manj učinkoviti pri delu z 

uporabniki PAS v vzgojnem zavodu ali stanovanjski skupini? 

Glede pristopov, ki so se v preteklosti že pokazali kot učinkoviti, so nekateri vzgojitelji povedali, 

da je pomembno sodelovanje vseh deležnikov med seboj. Torej bi morali sodelovati tako znotraj 

zavoda kot tudi s centrom za socialno delo, zunanjimi organizacijami in starši (»[…] močno orodje 

je sodelovanje, dobro sodelovanje s starši. Dobro sodelovanje s centri za socialno delo. Dober 

pretok pa sodelovanje pa med nami, ki smo zaposleni v zavodu in ki primarno delamo z 

mladostnikom […]«, »[…] Mislim, da uspešno reševanje je lahko samo, če so vključeni vsi 

deležniki, oziroma tiste pomembne osebe ali inštitucije ali kdorkoli v mladostnikovem življenju 

[…]«). Ob uspešnem sodelovanju in predajanju informacij so večje možnosti za dober izid 

obravnave mladostnika. Temu pa so nekateri intervjuvani vzgojitelj in zunanja strokovnjakinja 

dodali, da na samo uspešnost obravnave vpliva tudi sama motivacija posameznega mladostnika za 

spremembo (»[…] Mislim, da so rešitve v sodelovanju vseh in predvsem pripravljenosti, 

kolikortoliko pripravljenosti mladostnika, samouvid […]«, »[…] ko on enkrat vidi kaj si zares želi, 

potem pa lažje se usmeri v to […]«) in da je vzgojiteljem v pomoč tudi, če imajo nek vzvod za delo 

(»[…] učinkovito je takrat, ko ima mladostnik še vseeno neke pozitivno zastavljene cilje. Nek motiv, 

ki ga vleče […] Pozitivno je takrat, ko imaš res vsaj za eno vrvico za primiti, karkoli […]«).  

Vzgojitelja iz vzgojnega zavoda, ki ima oblikovan program dela z uporabniki PAS, sta kot primer 

dobre prakse izpostavila ravno PAS program in pri tem poudarila, da so po njunem mnenju najbolj 

učinkovite check liste (»[…] V bistvu zelo učinkovita je »check« lista […]«), seznami vedenja in 

dogajanja, na katerih mladostniki označujejo, kaj so uspešno opravili tekom dneva ali tedna.   

Sicer pa so se ostali odgovori glede tega, kaj je po mnenju vzgojiteljev in zunanjih strokovnjakov 

uspešen pristop pri delu z uporabniki PAS, razlikovali med seboj. Različni vzgojitelji so omenili, 

da se je pri njih izkazal kot učinkovit pristop poudarek na gradnji odnosa (»[…] Odnos. To se mi 



48 

zdi da bistveno pri našem delu […] Graditi odnos počasi, po stopničkah pridobivati zaupanje, pol 

naprej […]«), vsakdanje osveščanje (»[…] Predvsem pa to vsakdanje osveščanje otroka, čist v 

posrednem pogovoru, posredni komunikaciji […]«), takojšnje sankcioniranje ob prekršku (»[…] 

Pač takojšnji vzgojni ukrepi ob ugotovitvi zlorabe drog, ob kršitvi pravil v skupini in kršitvi 

dogovorov. To je najbolj učinkovito pri rekreativnih uporabnikih […]«), redno izvajanje urinskih 

testov (»[…] Urinski testi, pa tud te no, vse te stvari so zelo učinkovite […]«), biti zgled 

mladostnikom s svojim vednjem (»[…] Najbolj pa to, da si sam zgled. Nekoga, ki ne zlorablja drog 

in potem, če vidijo v teb nek ideal, jim nekaj pomeniš, ti bo sledil […]«), celostna obravnava (»[…] 

Celostna obravnava ane […]«, »[…] ta način je bil dokaj celosten in mislim, da je tudi to pogoj za 

uspešnost […]«) in vključevanje mladostnikov v zunanjo obravnavo (»[…] smo ga vključili v 

društvo […]«). Zunanja strokovnjakinja pa je po drugi strani kot posebej učinkovita pristopa 

izpostavila motivacijske razgovore (»[…] osebno, pri tem kar jaz delam, te motivacijske razgovore, 

kar izvajam […]«) in v rešitev usmerjeno terapijo (»[…] v kratko rešitev usmerjena terapija, kar 

sem se jaz pri socialnem delu dosti z njo ukvarjala. Ta je tudi dosti luštna, tako za neke določene 

težave, predvsem pa tudi za družinske odnose, da se vidi sploh, kaj to lahko […]«). Dva izmed 

intervjuvanih vzgojiteljev pa sta povedala, da nimata nobenih primerov dobre prakse ali 

učinkovitih pristopov (»[…] Z vidika tega da bi enega mulca res čisto poštimali, pravzaprav nič 

[…]«).  

Glede pristopov, ki so se pri njihovem delu v preteklosti izkazali kot neuspešni so vsi vzgojitelji 

podali različne odgovore, in sicer so posamezni vzgojitelji izpostavili, da se jim zdi neprimerno 

zapiranje mladostnikov v zavode (»[…] Ker to zapiranje otrok ni nobena rešitev. Daje ti nek 

balonček pa misli, da bo vse v redu […]«), siljenje in kazanje avtoritete (»[…] Itak to, da ga boš 

nekaj silil, da boš kazal avtoriteto nad mladostnikom. V zvezi s tem, da mu boš žugal z prstom 

[…]«). Eden izmed vzgojiteljev je tudi izpostavil, da se je sodelovanje z eno izmed zunanjih 

ustanov izkazalo kot neučinkovito (»[…] Se pravi ta Ime centra ni bil učinkovit, to smo potem 

zaključl z njimi […]«), drugi vzgojitelj pa pove, da neugodno vpliva tudi počasnost odzivanja 

centrov za socialno delo (»[…] Melje pa naš sistem tako počasi […]«). Eden izmed vzgojiteljev je 

omenil tudi neprimernost mešanja uporabnikov PAS z neuporabniki PAS znotraj vzgojnih in 

stanovanjskih skupin, saj naj bi to imelo neugoden vpliv na preostale mladostnike (»[…] To tudi 

ni ok, da so teji otroci skupaj […]«).  

Poleg tega so kot neugodno okoliščino za delo z mladostnikom nekateri izpostavili odnos staršev 

do uporabe PAS, in sicer če ti ne vidijo problema uporabi (»[…] mama sporoča recimo: jaz ne 

podpiram sicer, da moja hčerka kadi ampak v naših družbi je to zdej tako normalizirano, če tu pa 

tam katerega...na pa tudi pač ne škodi. V tem smislu […]« ali pa jo celo podpirajo (»[…] tudi 

njegova mama uporablja in dejansko ga mama pelje do dilerja in dejansko mu mama da denar in 

ga počaka v avtu in ve kam pošilja svojega otroka […]«).  

Vsi vzgojitelji stanovanjskih skupin so tudi izpostavili, da je neprimerna namestitev rednih 

uporabnikov ali tistih, ki so razvili odvisnost od PAS, v stanovanjske skupine (»[…] recimo, ta 

odvisnik od heroina, ki smo ga sprejel […]«, »[…] Mogoče bi tu omenila to, da mladostnik, ki je 

precej na uporabi droge, namestiti v stanovanjski skupini ni primerno. Morda je to ena taka 

zadeva. Mogoče se škodo naredi s tem mladostniku, ker je ravno na meji, ko se nagiba, kako bo v 

prihodnosti, ali bo rekreativc ali bo reden in mu je to samo vzpodbuda. Če ni zrel za tako svobodno, 
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svobodnejšo obliko in odgovornejšo obliko bivanja, potem lahko v teh ključnih letih naredimo 

veliko škode […]«), saj s tem lahko naredijo tudi škodo mladostniku. Stanovanjska skupina je 

namreč odprta institucija , ki nima pravih vzvodov za delom s to problematiko (»[…] Drugače pa 

mi poudarjamo da nismo, nimamo vzvodov. Naša, tudi recimo, mi bi sicer lahko tudi tukaj znotraj, 

samo bi morali stvari drugače postaviti. Mi smo odpta inštitucija in tukaj otroci ven hodijo. Pravila 

bi morala biti druga […]«). Vendar je pri tem ena izmed intervjuvanih oseb opozorila, da v pogojih 

za vstop v stanovanjsko skupino ni navedenega pogoja neuporabe PAS (»[…] ko smo odpirali 

stanovanjsko skupino, smo najprej v štartu govorili tudi o tem, kateri bi bili vstopni pogoji za 

stanovanjsko skupino. In debata je tekla tudi okrog droge. In potem smo pristali na 

eksperimentiranju, ko smo rekli takorekoč skoraj vsi eksperimentirajo, ker prvi pogoj, prva ideja 

je seveda bila ta, ne uživa drog. Potem smo pristali na vikend uporabi sem pa tja. No, na koncu je 

alinejica iz pogojev izginila […]«). 

Dva vzgojitelja sta se pri tem tudi vprašala o tem, ali je namestitev uporabnikov PAS sploh 

primerna v vzgojnih zavodih in stanovanjskih skupinah (»[…] morda res razmislek, ali je res tista 

prava namestitev mladostnika, ki ima izrazito že to težavo z odvisnostjo, ali je sploh primerna 

njegova namestite v vzgojnem zavodu […]«), poleg tega pa je eden izmed njiju pri tem tudi 

izpostavil, da v Sloveniji sploh ne obstaja primeren program za obravnavo teh mladostnikov (»[…] 

bi pa morale zdej vse ustanove javno kričati; ni primernega programa za otroke […]«).  

Zunanja strokovnjakinja pa je glede primera slabe prakse izpostavila, da se ji zdi neprimerno, da 

vzgojni zavodi v nekaterih primerih odpuščajo uporabnike PAS iz zavoda (»[…] Jaz za une, ki smo 

jih mi imeli tle, je bilo tudi primerov, ko se jih rajši izključi, kot da se kdo s tem ukvarja. Ne pa 

vedno. Je pa bilo tudi takšnih primerov […]«).  

Iz zgoraj navedenih podatkov lahko povzamem in s tem odgovorim na raziskovalno vprašanje R3: 

kateri pristopi so se po mnenju zaposlenih in zunanjih strokovnjakov v preteklosti pokazali kot 

učinkoviti in kateri kot manj učinkoviti pri delu z uporabniki PAS v vzgojnem zavodu ali 

stanovanjski skupini; da se je po mnenju intervjuvanih vzgojiteljev kot uspešen pristop pri delu z 

mladostniki, ki uporabljajo PAS, izkazali sodelovanje vseh deležnikov med seboj, vzpostavljanje 

odnosa, vsakdanje osveščanje mladostnikov o temi uporabe PAS, takojšnje sankcioniranje ob 

prekrških, redno izvajanje urinskih testov, biti zgled mladostnikom, celostna obravnava, check-

liste in vključevanje mladostnikov v zunanjo obravnavo pri različnih organizacijah, ki se ukvarjajo 

z delo z uporabniki PAS. V zavodu, kjer imajo razvit interni program dela z mladostniki, ki 

uporabljajo PAS, so tega ocenili kot primer dobre prakse. Po drugi strani pa lahko kot manj uspešne 

pristope povzamem zapiranje mladostnikov v zavode, siljenje in kazanje avtoritete. Poleg tega pa 

je po mnenju intervjuvanih vzgojiteljev neuspešno sploh nameščanje rednih uporabnikov ali tistih, 

ki so razvili odvisnost od PAS v stanovanjske skupine.  

6.5 Sodelovanje med vzgojnimi zavodi in stanovanjskimi skupinami 

ter zunanjimi organizacijami 
Odgovor na raziskovalno vprašanje R4: Kako poteka delo z mladostnikom napotenim iz vzgojnega 

zavoda ali stanovanjske skupine zaradi uporabe PAS v zunanjih organizacijah? 
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Vsi intervjuvani vzgojitelji so navedli, da so v preteklosti že sodelovali z zunanjimi organizacijami, 

in večina jih s sodelovanjem nadaljuje. Zgolj v zavodu, kjer imajo interni program za delo z 

uporabniki PAS, so povedali, da so prekinili sodelovanje z zunanjimi organizacijami (»[…] Smo 

sodelovali. Načeloma, ker imamo zdej interno obravnavo in zaposlen kader pokrivamo to mi 

[…]«). Preostali intervjuvani vzgojitelji pa so navedli, da večinoma sodelujejo z nevladnimi 

organizacijami, in sicer z DrogArtom (»[…] Pošilja se jih na Drogarte in to […]«), Društvom 

Projekt Človek (»[…] Vpisani je tudi v Projekt Človek […]«), Labirintom (»[…] Sodelovali smo 

tudi z Labirintom v Kranju […]«), Društvom Up (»[…] hodi na projekt Up v Ljublajno […]«) in 

Pelikanom (»[…] kombiniramo s Pelikanom […]«), nekateri pa tudi z javnimi programi, in sicer s 

Centrom za mentalno zdravje (CMZ) (»[…] včasih smo poskušal s tem Centrom za mentalno 

zdravje […]«), Centrom za odvajanje od prepovedanih drog (CZOPD) (»[…] voziti na bravnave 

na CZOPD […]«), različnimi psihiatričnimi bolnišnicami (»[…] Sodelovali smo s številnimi 

psihijatričnimi bolicami […]«), komunami (»[…] Pošilja se jih v komune […]«) in zdravstvenimi 

centri, kjer potekajo testiranja urina za prisotnost PAS (»[…] delamo nenapovedane teste urinske 

in jih pač vozimo v ime mesta na teste […]«, »[…] in oni jih testirajo približno na dva meseca 

oziroma po potrebi […]«). 

Vzgojitelji so povedali, da so se na zunanje organizacije obračali ob zaznavi pogostejše uporabe 

PAS, in sicer tudi kot nek ukrep ob odkritju posedovanja ali prisotnosti PAS v sistemu (»[…] ukrep, 

pa je bil recimo tudi ta pri mladostniku, da smo ga vključili v tedensko obravnavo […]«, »[…] da 

je tri mesece ali pa tri testiranja zapored pozitiven ga pa vključimo v obravnavo […]«) ali pa, ko 

je šla uporaba PAS pri določenem mladostniku predaleč in so si nezmožni sami pomagati (»[…] 

Pr unih v bistvu, k smo ugotovil, da je res čist preglobok to vse skupaj, ane. Da pač mulc res ne 

zna si sam pomagat. Pol pa probaš še drugač […]«, »[…] ko smo zaznali, da gre predaleč, smo 

začeli mladostnike voziti na obravnave […]«). Poleg tega pa je lahko do zunanje obravnave 

pripeljala tudi kombinacija več težav poleg uporabe PAS (»[…] Zdej ali do teh drugih inštitucij 

nekaterih privede prav prolbematika droge ali drugi problemi, ki jih ti otroci imajo z svojimi 

psihiatričnimi težavami, je druga stvar […]«). Vendar so nekateri vzgojitelji povedali, da se 

zunanje organizacije večinoma ukvarjajo zgolj s tistimi mladostniki, ki so motivirani za prenehanje 

uporabe PAS (»[…] Vsi tejle zunanji ponudniki dejansko se ne ukvarjajo s tistimi, ki ne želijo 

nehati, se samo z motiviranimi […]«), prav tako pa za zunanjo obravnavo potrebujejo privolitev 

mladostnika in staršev (»[…] Hec je v tem, da če mladostnik ali njegovi starši rečejo ne, je to ne 

[…]«, »[…] vsekakor obvestimo starše, da ta problem obstaja, da ga je treba reševat in da je tak 

način pri nas reševanja oziroma da je tak sploh postopek za vse enak, da se otrok vključi. Zdej s 

starši do zdej nismo imeli težav, se tudi strinjajo s tem in potem pol mi smo v navezi s terapevti 

oziroma izvajalci […]«), saj so programi prostovoljni (»[…] Problem je, ker tisti program je 

prostovoljen in tle tudi ni vzvoda, da bi država nekako pritiskala, da oni morejo […]«). Zunanji 

strokovnjakinji pa sta povedali, da se večinoma zavodi nanje obračajo po pomoč pri delu z 

uporabniki PAS (»[…] Ponavadi se obrnejo na nas če imajo njihovi, am, kako bi rekla, pri nas se 

reče temu uporabniki, ane. Njihovi pač klienti al vključeni kakšne težave recimo z uživanjem drog, 

s svojim odnosom do drog ali pa celo privlečejo kakšne droge tam v same prostore zavoda […]«), 

kar so potrdile tudi izjave vzgojiteljev (»[…] jih mi kontaktiramo […]«), vendar so tudi primeri, 

ko se mladostniki samoiniciativno odločijo za sodelovanje z njimi (»[…] nekje slišijo za našo 

svetovalnico […] Torej je bila njegova samoiniciativna odločitev, da pride k vam? O: Ja, dejansko 
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ja […]«) in ti so večinoma motivirani za spremembo (»[…] oni, ki k nam pridejo se že odločajo za 

abstinenco […]«).  

Sodelovanje z zunanjimi organizacijami po podatkih vzgojiteljev in zunanjih strokovnjakinj lahko 

poteka v obliki zunanje obravnave mladostnika v prostorih organizacije (»[…] da je hodila v 

Labirint […]«, »[…] hodijo na razne obravnave […]«, »[…] Do sedaj smo vedno imeli tako, da 

pomoč poteka tle, kr pri nas. Da pošljejo uporabnika, ki ima težave ali v zvezi s kritičnostjo do 

drog ali z uporabo drog, kar k nam […]«), v obliki namestitve mladostnika v prostorih organizacije 

(»[…] kot namestitev, res intenzivna obravnava z namestitvijo […]«) ali z izvajanjem programa 

organizacije oziroma delavnic ali ozaveščanja v prostorih zavoda (»[…] Smo pa v okviru te 

preventive tudi dopoldan v šoli na razrednih urah govorijo o tem […]«, »[…] Drugo so bile pa 

delavnice, ki so jih oni naredili skpaj z mladostniki vendar brez naše prisotnosti […]«, »[…] hodi 

v zavod, tudi v Ime zavoda in ima redna srečanja […]«, »[…] Smo tudi hodili, smo imeli tam 

predavanja […]«,). Vzgojitelji so navedli, da so poleg dela z mladostniki nekatere organizacije 

nudile predavanja in usposabljanja tudi za zaposlene (»[…] v Drogartu pri nas je bilo predavanje 

in pogovor z zaposlenimi, da smo izvedeli določene stvari, kaj je aktualno in kaj ni aktualno […]«, 

»[…] mislim, da imamo ta teden. Ampak imamo za nas, ne za mulce. Kot neko izobraževanje […]«). 

Obravnava mladostnikov poteka preko individualnega ali skupinskega dela ter vključuje tudi delo 

s starši (»[…] hodijo prav na terapevtske pogovore, ki so individualni, skupinski, včasih tudi s 

starši, delo s starši […]«). Eden izmed vzgojiteljev pa je povedal, da kot stanovanjska skupina tudi 

sodelujejo z lokalno aktivacijsko skupino, v kraju, kjer delujejo (»[…] smo tukaj vključeni, pač, 

naša stanovanjska je vključena v Imenu kraja v LAS, to je lokalna aktivacijska skupina. Ena od teh 

je tudi za preprečevanje odvisnosti al pa osveščanje. Sicer ocenjujemo, da je ta skupina zelo, ona 

bazira zgolj na predavanjih, ne. Pa da osvešča starše na predavnjih […]«).  

Sicer pa se obravnava razlikuje od organizacije do organizacije. Vzgojitelji so povedali značilnosti 

nekaterih zunanjih organizacij, in sicer so povedali, da DrogArt nudi bolj psihoterapevtsko 

usmerjen in dela na vzrokih za uporabo (»[…] medtem ko na Drogart pa boj psihoterapevtsko 

poglobljeno delo na odpravljanju vzrokov […] ker ne delajo toliko na sami drogi kot na vzrokih 

[…]«), zaradi česar je po mnenju enega izmed vzgojiteljev primeren za zrelejše mladosnike (»[…] 

terja že enega bolj zrelega mladostnika, malo starejšega [ …]«). Poleg tega pa je tudi naravnan k 

zmanjševanju škode, saj nudi tudi možnost testiranja PAS (»[…] ne vem, da bi se mladostniku 

konkretno povedalo; lahko prineseš neko drogo tudi k nam pa bomo, lahko tudi po after partiju se 

obrneš na koga izmed nas. In ni zanimivo, ravno tega mladostnika, ki sem prej omenila, on je redna 

stranka pri njih. Namreč ko kupi robo, delček robe odnese tja, da mu analizirajo in potem točno 

ve, kaj ima […]«). Glede Društva Projekt človek so povedali, da nudi tedenske obravnave (»[…] 

te tedenske obravnave, svetovalne […]«) in deluje na področju vedenja preko sistema kazni in 

nagrad (»[…] Ali so bolj usmerjeno čisto na bolj to vedenjsko, recimo Projek Človek jih bolj 

vedenjsko testirajo, jih nagrajujejo, ji kaz..jih spremljajo to negativno spodbu..v tem smislu […] 

da so ga res prav nagrajevali na tak un najbolj klašicen način z pluski, minuski, kdaj je bil 

pozitiven, kdaj je bil negativen, kdaj se je odrekel pa je dobil nagradico, pa je še celo neka...čisto 

tako osnoven sistem nagrajevanja […]«). Glede Pelikana pa so povedali, da nudi namestitev 

mladostnikov z intenzivno obravnavo (»[…] Pelikan pa kot namestitev, res intenzivna obravnava 

z namestitvijo […]«). Med namestitvijo mladostnikom pomagajo doseči abstinenco od PAS in služi 
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kot pripravljalni program za vstop v komuno (»[…] tisti program traja šest mesecev, ker je 

pripravljalni program pravzaprav za v komunu […]«. Program je plačljiv (»[…] Pa še financirati, 

to starši, niti ne plačujejo sami. To zdej ali mi denar zberemo nekje ali pa starši plačajo […]«) in 

načeloma namenjen odraslim osebam, vendar kljub temu sprejemajo tudi mladostnike iz zavodov 

(»[…] kadar mu gredo v bistvu res na roke, oni načeloma jemljejo polnoletne, pa pač pogledajo 

skozi prste recimo, pa tudi te vzamejo […]«). Za Labirint so omenili, da mladostniki hodijo k njim 

na testiranja urina in preventivne delavnice (»[…] hodijo pa na štirinajst dni na delavnice, ki so 

bolj preventivne, pa ta testiranja […]«),več o tej organizaciji ali ostalih vzgojitelji niso povedali.  

Zunanji strokovnjakinji sta predstavili vsaka svoj način dela, in sicer je prva povedala, da pri njih 

poteka obravnava načeloma eno leto (»[…] Približno eno leto poteka vključenost v naš program 

[…]«), vendar nudijo po potrebi tudi podaljšano obravnavo (»[…] naš program ponuja tudi mal 

prolongirano obravnavo, če nas mladostnik le […]«). Pred pričetkom dela izdelajo z vsakim 

posameznikom načrt dela (»[…] z vsakim posebej naredimo na začetku tudi individualni načrt. Da 

vidimo, kaj zares potrebuje […]« 

Znotraj programa nudijo individualno delo s posameznikom (»[…] enkrat na teden potekajo 

individualni razgovori […]«) preko pristopov transakcijske analize, vedenjsko kognitivne 

psihoterapije, terapije usmerjeno v reševanje problemov, učenja tehnik sproščanja, ipd. (»[…] jaz 

lahko zase rečem da z uporabo koncepta transakcijske analize, vedenjsko kognitivne psihoterapije, 

tehnike sproščanja, v kratko rešitev usmerjena terapija, različni drugi neki postopki v socialnem 

delu, vse po potrebi, ane, pač še kaj drugega, odvisno od primera do primera […] pri vedenjsko 

kognitivni je planiranje časa, neki dnevniki bolj, ki se delajo. Neko tehtanje škode – koristi, ki jih 

imajo od določenih vedenj, problem solving, tehnike sproščanja, čuječnost […] še neke 

psihoterapevtske tehnike upoabljam, na primer tehtanje, koliko je vedenja otroškega, koliko pa je 

nekako odraslega z veliko začetnico, ane. Torej, kjer tehtamo škode in koristi. Vidimo, kaj ja in kaj 

ne. In seveda te treninge socialnih veščin. To so spet razne tehnike, ki ne bom tlele naštevala. 

Predvsem pa mogoče neka čustvena pismenost. Aha, pa še reševaje konfliktov […]« poleg dela na 

uporabi PAS pa delajo tudi na razvijanju socialnih veščin in veščinah, ki lahko služijo kot varovalni 

dejavnik pred uporabo PAS (»[…] Delamo tudi na razvijanju socilanih veščin, asertivnosti, aa, 

neki selektivnosti do družbe zasvojenih […]«). Mladostnikom nudijo tudi skupinske obravnave 

(»[…] poskušamo nekako jim predati, ta nek izražen vedenjski slog. Pa enako tudi tako tud neke 

težave, ki jih imajo v medsebojnih odnosih, al pa v šoli, se lažje rešujejo v skupini, ker so pač 

mnenja, mal več udeležencev, ne pa samo recimo moje, kot strokovnjaka […] in pol je kakšna tema 

konkretna al pa delamo na problemu, težavavah določenega uporabnika […]«) in udeleževanje na 

različnih aktivnostih (»[…] Dodatne aktivnosti imamo za mlade v smislu športnih al pa kulturnih 

aktivnosti. Včasih gremo na predstave, opera, drama, kino, aa, športne aktivnosti. Zdaj po novem 

tudi neke učne dodatne aktivnosti […]«). Poleg tega pa družini nudijo tudi individualno in 

skupinsko pomoč (»[…] Tud družino probamo seveda vključit, če se le da […] za družino 

omogočamo dvakrat na mesec, skupine za družinske člane, ki so strokovno vodene in tudi 

individualno svetovanje za starše, predvsem glede vzgojnih nekih metod. Al pa primanjkljajih, ki 

jih imajo, pa jih mal diagonosticiramo z njimi in obravnavamo […]«). Druga strokovna delavka 

pa je povedala, da nudijo različne programe pomoči (»[…] imamo različne programe in v različne 

programe se različno vključujejo […]«. Cilje programov si določijo uporabniki sami (»[…] Cilje 
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v svetovalnici na grobo rečeno bi rekla, ja, da si jih postavljajo sami uporabniki […]«) in prav 

tako se odločijo, kako pogosto bodo program obiskovali (»[…] Lahko se vključi v nek reden 

terapevtski, neko redno terapevtsko delo, al pa lahko pridejo tudi samo na enkratni posvet […]«). 

Eden izmed programov je svetovalno delo, ki temelji predvsem na psihoterapiji in pri katerem 

srečanja potekajo enkrat ali dvakrat na teden (»[…] metode, pa je svetovalno terapevtsko delo, ane. 

Torej imamo pogovore enkrat do dvakrat na teden, pa kjer se vzpostavi pač nek zaupen terapevtski 

odnos. Potem pa so pač čisto odvisne od terapevta kakšne zdaj metode so zdaj psihoterapevtske 

[…]«). Nudijo pa tudi čisto praktično pomoč tistim, ki jo potrebujejo (»[…] Pa smo se pogovarjali 

o zelo praktičnih stvareh, kam se lahko gre umit, kje lahko dobi obleke, am, ali mora kontaktirat 

starše […]«). Pri obravnavi delujejo po pristopu zmanjševanja škode (»[…] sledimo je ta teorija o 

spremembi od Prochaska Diclemente stages of change, so v glavnem neke stopnje spremembe. Am, 

ki so pač tudi neka teoretična podlaga za filozofijo zmanjševanja škode nasploh […]«). 

Glede uspešnosti sodelovanja z zunanjimi organizacijami so imeli vzgojitelji mešana mnenja, 

nekateri so bili mnenja, da je bilo sodelovanje večinoma neuspešno (»[…] Neuspešni […] ni bilo 

neki uspešno […]«), drugi da je bilo večinoma uspešno in so zadovoljni s sodelovanjem (»[…] 

Samo sodelovanje z zunanjimi sodelavci je bilo ok […]«, »[…] Vredu smo sodelovali […]«, »[…] 

Z njimi dobro sodelujemo […]«), nekateri pa so bili z nekaterimi zadovoljni, z drugimi pa ne (»[…] 

bi rekla, da so bili pozitivni rezultati […] Sodelovanje z drugimi inštitucijami pa nebi mogla reč 

da smo bili kaj uspešni […]«). Tudi izkušnje z istimi zunanjimi organizacijami se med seboj 

razlikujejo (»[…] Konkretno z CZOPD je bilo zelo dobro sodelovanje […]«). Opazno pa je bilo 

večinoma večje zadovoljstvo z nevladnimi organizacijami kakor z javnimi instituacijami (»[…] 

Imamo pa tudi precej slabe izkušnje s tem, kaj je že, Center za mentalno zdravje, kjer so programi 

za mladostnike s težavami z drogami […]«.  

Kot razloge za nezadovoljstvo so vzgojitelji izpostavili prihajanje v stik z dilerji ali novimi PAS 

(»[…] no, v večini primerov imamo zelo slabe izkušnje, ker tam so bili večino časa pod vplivom 

drog, vnosa drog je bilo ogromno. Prišli so še v stik z drugimi drogami, al pa z drugimi dilerji, 

zato ker imajo proste izhode. In tam je samo ne tko, neke delavnice, pogovori in ni neke kontrole 

[…]«), pretirano odprtost določene ustanove (»[…] Se mi zdi, da ta njihova odprtost, ki mogoče da 

po eni strani deluje zelo fajn, ampak se mi zdi ta odprtost, tudi fizična odprtost, je lahko 

problematična […]«, neprimernost obravnave glede na starost mladostnikov (»[…] Za CZOPD 

lahko rečem, da so nekako naši mladostniki premladi za tisto okolje, ker ko prideš tja, težko je to 

povedati, prideš tja vidiš, da je ljudi stare trideset, štirideset, pedeset let, ki hodijo, jih vidiš tam, 

ki si direkt preprodajajo drogo in se po tem res vprašaš o smiselnosti in vidiš dejansko, koliko je 

ta mladostnik bi bil nemočen pa tarča vsega, če bi prišel sam […]«), poslabšanje stanja pri 

mladostniku (»[…] je bil tudi na centru za mentalno zdravje, kjer se je stanje samo še poslabšalo 

[…]«), prezasedenost in dolge čakalne dobe (»[…] je občasno prihajalo do težav z zasedenostjo 

CZOPD s svojimi klienti. Mogoče dolga čakalna doba, daljše čakalne dobe […]«), težava uporabe 

PAS med potjo do ali iz zunanje obravnave (»[…] pa se ga na poti tja ali nazaj zadanejo […]«), 

podcenjevanje problema (»[…] imam pa občutek, da problem podcenjujejo […]« in neupoštevanje 

vzgojiteljevega mnenja glede obravnave (»[…] se mi zdi da niso kaj dosti nam prisluhnili, ko smo 

omenjali tudi problem droge […]«). Zaradi neuspehov zavodi tudi prekinejo svoje sodelovanje z 

določenimi zunanjimi organizacijami (»[…] s katerim več ne sodelujemo zaradi neuspehov […]«).  
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Na zadovoljstvo vzgojiteljev glede sodelovanja z zunanjimi organizacijami pa vpliva 

pripravljenost organizacije na intenzivno sodelovanje (»[…] je zdej me presenetila, je izkazala tako 

veliko pripravljenost na bolj intenzivno sodelovanje, prej smo imeli občutek, da mogoče oni samo 

izvajajo svoj program in nimajo potrebe interdisciplinarnem, ma imajo, no vsaj ta gospa ima. Sem 

zelo vesela. Am, tako da nekak se trudijo […]« »[…] Mene so celo klicali na pogovor, kjer se 

predstavlja, kako fant sodeluje v tem zavodu in intenzivno sodelovanje z fantom in njegovo mamo 

[…]«) in delo tudi s starši oziroma družino (»[…] In so vključili mamo v individualno in v skupinsko 

obravnavo. To se mi je zdelo fenomenalno […]«).  

Nekateri vzgojitelji so povedali, da uspešnost obravnave posameznika varira od mladostnika do 

mladostnika (»[…] moram rečt, da pri eni so kar hitro zaključili te terapije in nekako niti ni bla ji 

kos. Ena pa hodi že kar dolgo, so pač tle se pokazale ful oškodovanosti bazične in vprašanje, no to 

je res dolg proces […]«). Vendar na uspešnost oziroma neuspešnost zunanje obravnave vpliva tudi 

motiviranost mladostnikov za prenehanje z uporabo PAS in njihovega sodelovanja (»[…] Zato ker 

tudi za komuno moraš sam bit tolk pripravljen. Moraš biti tudi sposoben v glavi pa močn pa željo 

imet, da bo to speljan, drugač ne more. Če tebe na silo tja poknejo, ne bo […]«, »[…] kar se tiče 

pa mladostnikov je pa odvisno od, spet, od mladostnikov samih […]«).  

Eden izmed vzgojiteljev je tudi omenil težavo pomanjkanja primernih organizacij oziroma sploh 

ustanov za obravnavo populacije mladostnikov, ki uporabljajo PAS (»[…] vprašanje pa, koliko 

smo uspešni, ker to niso tapravi programi za mulce […] Kar je pa zdej ključen problem, da 

programa v Sloveniji za obravnavo otrok se pravi mladostnikov, tam do polnoletnosti ni, 

intenzivnega programa, se pravi takega, ki bi vključeval namestitev nekam in intenzivno delo na, 

celostno delo na teji problematiki no, tega ni in to zdejle mi vpijemo že leta zadnja leta, da bi nujno 

bilo. Ker te otroke pravzaprav nimamo kam dat […]«). Vendar je temu dodal, da je vseeno 

kakršnakoli obravnava boljša kakor, da obravnave te težave sploh ni (»[…] Te obravnave pa je 

boljše, se pa vedno izkazalo boljše, da so vsaj v to vključeni kot pa nič. To pa vseeno je res, ker 

včasih, vsaj nekaj časa pol ne, ali pa vsaj malo zmanjšajo […]«). Drugi vzgojitelj pa pove, da kljub 

trenutnemu neuspehu pri obravnavi kakšnega mladostnika, je lahko uspeh že to, da bo mladostnik 

v prihodnosti vedel, kam se obrniti po pomoč (»[…] bistveno kar je pri vseh teh programih to, da 

tudi če mladostniki, ki so imeli te zunanje obravnave, to niso nehali z temi drogami. Da enkrat 

povejo, ko grejo od nas, ko bo imel takrat že odrasel težave tem, da ve, kam se obrniti […]«).  

Glede sodelovanja zunanjih organizacij z zavodi pa sta obe zunanji strokovnjakinji povedali, da sta 

zadovoljni s sodelovanjem (»[…] Do sedaj sem vedno imela zelo korektno, neko komunikacijo, 

predvsem z obveščanjem. Zelo sem zadovoljna, da želijo, da se jih obvešča o udeležbi tistih naših 

skupnih uporabnikov, ker se mi zdi, da je to bistveno, da je neka, in ne morem reč da mu, sploh ne 

kontrola, ne gre za kontrolo, ampak da so neke meje postavljene, da se ve, kaj je treba izpolnjevati 

in da se to tudi preveri. Tako da to sem zelo zadovoljna, ne morem niti en primer da pa ni bilo v 

redu. Vedno je bilo v redu […] na začetku vedno si želim, da so zravn in moram reč, jaz se sploh, 

zdaj ne morem spomnit, da je bil primer, da niso bili zraven […]«, »[…] naj samo povem, da je 

bilo dejansko fajn, dobro sodelovanje […]«), in sicer sta pohvalili komunikacijo z zavodom, 

izmenjavo informacij in angažiranost zaposlenih za pomoč mladostnikom (»[…] so se mi zdeli 

precej zavzeti zaposleni, tako so čisto izven svojega dela dejansko opravljali. Tako. Mislim izven, 

znotraj, ampak izven teh minimuma […]«).  
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Iz zgoraj navedenih rezultatov lahko povzamem in s tem odgovorim na vprašanje R4: Kako poteka 

delo z mladostnikom napotenim iz vzgojnega zavoda ali stanovanjske skupine zaradi uporabe PAS 

v zunanjih organizacijah; da so vsi v raziskavi sodelujoči zavodi v preteklosti že sodelovali z 

zunanjimi organizacijami za delo z uporabniki PAS in večina jih še sedaj sodeluje. Med 

organizacijami, s katerimi sodelujejo so bile navedene nevladne organizacije kot so DrogArt, 

Društvo Projekt človek, Labirint, Društvo Up in Pelikan ter javni programi kot so Center za 

mentalno zdravje, Center za odvajanje od prepovedanih drog, različnimi psihiatričnimi 

bolnišnicami, komunami in zdravstvenimi centri. Na zunanje organizacije se po mojih ugotovitvah 

večinoma obračajo zavodi, vendar so primeri, ko se mladostniki tudi samoiniciativno vključijo v 

zunanjo obravnavo. Vendar je kot v zavodih tudi v zunanjih organizacijah potrebna motivacija 

mladostnika. Zunanja obravnava mladostnikov poteka v obliki obravnave v prostorih organizacije, 

v obliki namestitve ali z izvajanjem programa v prostorih zavoda. Poleg dela z mladostniki nekatere 

zunanje organizacije nudijo tudi predavanja in usposabljanja za zaposlene. Obravnava poteka preko 

individualnega ali skupinskega dela ter vključuje tudi delo s starši, vendar lahko povzamem, da se 

pristopi k obravnavi razlikujejo od organizacije do organizacije. Ugotovila sem, da nekatere 

organizacije uporabljajo bolj psihoterapevtske pristope in se osredotočajo na vzroke za uporabo, 

medtem ko so nekatere bolj vedenjsko usmerjene. Poleg tega so nekatere usmerjene bolj v 

doseganje in vzdrževanje abstinence, druge pa v zmanjševanje škode. Ena izmed omenjenih 

organizacij pa ponuja tudi namestitev mladostnikom z intenzivno obravnavo, ki pa je sicer 

namenjena odraslim, vendar sprejemajo tudi populacijo z vzgojnih zavodov, ker po besedah 

sodelujočih v raziskavi ni primernih programov za delo s to populacijo. Glede na rezultate 

raziskave so pristopi do dela z uporabniki PAS v zunanjih organizacijah pristopi transakcijske 

analize, vedenjsko-kognitivni pristopi, ipd. Glede na raznolikost ponudbe zunanjih organizacij, 

lahko sklepam, da je pomembno, katero izberejo vzgojni zavodi za sodelovanje z določenim 

mladostnikom. Poleg tega lahko povzamem, da so vzgojitelji večinoma zadovoljni s sodelovanjem 

z zunanjimi organizacijami, vendar se izkušnje glede sodelovanja z različnimi organizacijami 

razlikujejo med seboj. V rezultatih je opazno, da je nekoliko več zadovoljstva z nevladnimi 

organizacijami kakor z javnimi institucijami. Kot razloge za nezadovoljstvo pri sodelovanju z 

zunanjimi organizacijami so vzgojitelji izpostavili prihajanje v stik z dilerji in novimi PAS, 

pretirano odprtost določene ustanove, neprimernost obravnave glede na starost mladostnikov, 

poslabšanje stanja, prezasedenost in dolge čakalne dobe in neupoštevanje mnenja zavoda. Iz tega 

lahko sklepam, da nekatere izmed organizacij, s katerimi so sodelovali, niso bile primerne za delo 

s to populacijo. Iz rezultatov lahko prav tako povzamem, da na večje zadovoljstvo glede 

sodelovanja z zunanjimi organizacijami vpliva pripravljenost organizacije na intenzivno 

sodelovanje in delo tudi z družino. 

6.6 Cilji pri delu z uporabniki PAS v vzgojnem zavodu oziroma 

stanovanjski skupini in v zunanjih organizacijah 
Odgovor na raziskovalno vprašanje R5: Kakšni so cilji zaposlenih in zunanjih strokovnjakov pri 

obravnavanju problematike uporabe PAS v vzgojnem zavodu ali stanovanjski skupini? Kdaj je po 

njihovem mnenju obravnava uspešna? 

Vzgojitelji so večinoma kot idealni cilj pri svojem delu z uporabniki PAS izpostavili abstinenco 

(»[…] Ja, končni cilji bi bil, itak ane obe veva, da idealka bi bila neuporaba drog […]«, »[…] 



56 

Abstinenca. Doseči abstinenco […] Tudi popolno prenehanje […]«), vendar se zavedajo, da je ta 

cilj res zgolj ideal, zato imajo postavljene tudi nižje cilje (»[…] Pri nekaterih si lahko privoščimo, 

da gremo v popolno abstinenco, pri nekaterih, če jim pa še to vzameš, jih izgubiš lahko […]«, »[…] 

ideal je biti brez drog. Am, realnost je pa drugo […]«, »[…] celo ne, da čisto opusti drogo […]«, 

»[…] Iluzija je, da bi rekli prenehanje, ampak vsak vikend čist je cilj in vsak vikend čist je uspeh. 

[…]«). Kljub temu pa so nekateri vzgojitelji vseeno mnenja, da se mora pri določenih posameznikih 

oziroma vsaj v času bivanja v skupini vseeno ciljati na popolno abstinenco (»[…] V skupini pa 

mora biti abstinenca in jo zahtevamo […]«, »[…] Pri njemu je bilo smiselno vzdrževat to popolno 

abstinenco, zato ker se je točno videlo, ko bo enkrat spustil bo na čeli črti […]«). Kot druge cilje 

so večinoma navajali zmanjševanje škode oziroma zmanjševanje uporabe in varno oziroma 

kontrolirano uporabo PAS (»[…] da pač naredi tako, manj škode si dela […]«, »[…] neka varna 

uporaba, če že mora biti, da je varna […]«, »[…] vsakega, se mi zdi, ki mu pomagamo do tega da 

bi zmanjšačl ali pa da reče ne, je nevem...Jupi […]«, »[…] če bi se vsaj stvar pod kotrolo nekak 

spravla […]«, »[…] je bil cilj ta da je to kontrolirano in da varno uporablja […]«, »[…] Cilj je 

prav gotovo redukcija uporabe […] kaj si damo za cilj, ampak mislim, da je tukaj bil varna 

uporaba. Zmanjša in varna uporaba. […]«), poleg katere lahko kljub uporabi normalno 

funkcionirajo (»[…] da ne bi tolk zadeti bli, da ne morejo funkcionirat, da v bistvu, da bi peljal čez 

dan normalno, tudi če bi bil zadet […]«, »[…] mi vsaj rečemo, da je funkcionalen. Da lahko 

speljuje cilje, ki si jih zada. Pri čemer včasih govorim, da so to minimalni cilji […]«). Nekateri 

vzgojitelji so kot cilj navedli tudi, da se mladostnike pripravi na življenje izven zavoda (»[…] Da 

se jih nekak pripravi pol na življenje zunaj […]«, »[…] Ampak da bi imel občutek tega, da ima 

svoje življenje v svojih rokah, pod kontrolo. To je ključno […]«) in da vedo, kam se lahko obrnejo 

po pomoč (»[…] Se mi zdi, to se mogoče smešno čuje, ni čist nehala, ampak se mi zdi, da je to tisto 

da ve, kam naj se obrne […] »vem pa, kam moram v primeru, če se odločim, da ne bom več. Ko 

bom imela težave«[…]«, »[…] Da enkrat povejo, ko grejo od nas, ko bo imel takrat že odrasel 

težave tem, da ve, kam se obrniti. To je za njih neka informacija, ki pol vejo kam v primeru, da si 

v stiski […]«). Eden izmed vzgojiteljev je prav tako poudaril pomembnost minimalnih napredkov, 

ki jih že štejejo kot uspeh pri svojem delu (»[…] pri vseh mladostnikih iščemo tudi dobre stvari, ki 

jih zelo...vidimo in poudarjamo minimalne napredke […]«). Drugi pa je kot uspeh navedel že samo 

gradnjo odnosa in iskrenost mladostnikov glede uporabe PAS (»[…] Uspeh bi pa rekla, da ja, tudi 

mogoče ta, da tista gradnja odnosa mogoče, je uspeh tudi ta, da je povedal po pravici, koliko in 

kaj je vzel […]«). En vzgojitelj pa je celo poudaril, da bi štel kot uspeh že to, da bi mladostniki 

prikrivali uporabo PAS (»[…] al pa recimo vsaj to, da ne vem, da opaziš, da se skriva […]«).  

Tudi zunanji strokovnjakinji sta kot primarni cilj napotitve mladostnika k njim izpostavili željo 

vzgojiteljev v zavodu po abstinenci mladostnika (»[…] Uno, kar si kao vsi skupaj želimo je neka 

abstineca […]«, »[…] sklepam, da je njihov optimalen cilj bil zagotovo njegova popolna 

abstinenca od psihoaktivnih substanc […]«). Vendar sta onidve izpostavili, da je cilj pri njunem 

delu zmanjševanje škode (»[…] Mi smo program za zmanjševanje škode zaradi drog […]«) in 

izboljšanje kvalitete življenja (»[…] čisto tako nasplošno če govorimo, pa bi rekla, da je cilj 

tovrstnega dela neka izboljšana kvaliteta življenja uporabnikov […]«). Ena izmed strokovnjakinj 

je povedala, da je zanjo obravnava uspešna že, če jo mladostnik izpelje do konca (»[…] ne morem 

reč, da je neuspešno, je samo v smislu, ali je dokončano […] Tisti pa, ki dolgo sodeluje, pa potem 

nekako uspešno dokončajo, so potem, če le tako rečemo, uspešni […]«), druga pa, da šteje kot 
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uspeh tudi vzposatvitev dobrega odnosa (»[…] za uspeh smatramo vsak dobro vzpostavljen odnos 

[…]«). Sicer pa si mladostniki tudi sami postavljajo cilje (»[…] Cilje v svetovalnici na grobo 

rečeno bi rekla, ja, da si jih postavljajo sami uporabniki. Torej kot svetovalka jaz osebno nimam 

nekih ciljev za njih postavljnih vnaprej, ker smo tudi program pač zmanjševanja škode. Pomeni, 

da ni nujno cilj vzpostavljena abstinenca. Lahko je tudi, ne vem, karkoli si oni zastavijo, ane. Lahko 

je zmanjšanje uporabe, zmanjšanje količine uporabe, zmanjšanje pogostosti uporabe al pa pač 

abstinenca, če se tako odločijo […]«), in sicer sta strokovnjakinji omenili, da je to včasih tudi želja 

po abstinenci oziroma vzdrževanju abstinence (»[…] Potem pa vmes je zaradi nekega incidenta 

vzpostavil abstinenco pri tej kronični uporabi. Pol, ja, in takrat je hotel vzdrževat abstinenco […]«) 

ali pa zgolj želijo dobiti individualno podporo (»[…] Ampak mladostnik, na koncu se izkaže, da to 

ni njegova, ta bistvena motivacija, ampak bolj si želi take individualne podpore. Da mal z njim 

podebatiramo, kaj se mu dogaja […]«, »[…] in ko je prišel sem, je rabil bolj neko psihosocialno 

pomoč […]«). 

Iz zgornjih rezultatov lahko povzamem in s tem odgovorim na raziskovalno vprašanje R5: Kakšni 

so cilji zaposlenih in zunanjih strokovnjakov pri obravnavanju problematike uporabe PAS v 

vzgojnem zavodu ali stanovanjski skupini? Kdaj je po njihovem mnenju obravnava uspešna; da je 

po mnenju vzgojiteljev in zunanjih strokovnjakov idealni cilj abstinenca, vendar imajo tudi nižje 

cilje, kot so zmanjševanje škode, zmanjševanje uporabe PAS, manj tvegana uporaba, 

funkcionalnost kljub uporabi, pripraviti mladostnike na življenje izven zavoda in da vedo, kam se 

obrniti po pomoč, ko jo potrebujejo.  

6.7 Predlogi za izboljšave na področju dela z uporabniki PAS v 

vzgojnih zavodih 
Tekom intervjujev je veliko vzgojiteljev izrazilo nemoč in problem dela z uporabniki PAS v 

zavodih in stanovanjskih skupinah, v ta namen sem jih prosila tudi za predloge, kaj bi lahko po 

njihovem mnenju izboljšali in kako.  

Vzgojitelji so imeli različne predloge, in sicer je eden predlagal, da bi se morali več povezovati s 

skupnostjo in tudi na ravni skupnosti obravnavati problematiko uporabe PAS, ki je po mnenju 

vzgojitelja že preveč normalizirana v družbi (»[…] pač kot cela skupnost začet sodelovat, ker vsi 

vemo, da težave z drogami so zlo široko prisotne in nekak se ne končajo in so tolk postale 

normalizirane, da je to, že ni več problem za družbo. Pozablja družba, da to je problem […]«). 

Poleg tega ta vzgojitelj dodaja, da bi moralo biti tudi več strokovnega sodelovanja med zavodi in 

zunanjimi organizacijami (»[…] ni še tolko, nismo še tam, da bi res intenzivno sodeloval, no. Da 

bi jih tudi v tim povabil, ko se načrtuje za otroka. To bi bilo potrebno, da se jih malo bolj strukturno, 

da se jih tudi vključuje na te sestanke, da se skupaj načrtuje razne dejavnosti, ne. Tko smo nekak 

še vedno na začetkih. Ni to še tisto prav strokovno sodelovanje, k bi lah blo […]«) in zgodnje 

ozaveščanje otrok o škodljivosti in posledicah uporabe PAS (»[…] zelo hitro bi se moglo vnašat te 

vsebine o posledicah uživanja drog […]«), ki mora biti načrtno in dosledno (»[…] načrtno 

podajanje vsebin o posledicah vsega tega, ne. Tako zelo dosledno in na nek tak način, da bo jim, 

da nas slišijo […]«).  

Drugi vzgojitelj je predlagal, da bi potrebovali začasno namestitev za mladostnike, kjer ni dostopa 

do PAS (»[…] da za neki časa, da nekam gre in da res nima dostopa do droge […]«). Prav tako je 
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mnenja, da bi morali drugače zastaviti delo in pravila znotraj stanovanjske skupine za uspešno delo 

z uporabniki PAS (»[…] samo bi morali stvari drugače postaviti […] Pravila bi morala biti druga 

[…]«). Kot konkreten predlog pa navede, da bi se v Sloveniji moralo ustanoviti specifične zaprte 

skupine za otroke z resnimi težavami z uporabo PAS, kjer bi potekala intenzivna obravnava (»[…] 

Jst mislim, da to ne bi smeli reševat kot čisto znotraj obstoječih zavodov in stanovanjskih skupin, 

ampak da bi mogle bit prav specifične skupine za otroke, ki imajo resne težave. In da so to 

intenzivni programi, zaprti programi in da so tudi ločeni od ostalih. Ne pa znotraj skupin […] bi 

rabili nujno res tale program […]«).  

Tretji vzgojitelj predlaga, da bi se v prihodnosti v zavodu zaposlilo strokovnjaka za delo na 

področju uporabe PAS, ki bi pomagal tako vzgojiteljem kot mladostnikom (»[…] zagotovo, če naj 

bi se tudi v prihodnje tovrstni, torej vzgojni zavodi ukvarjali s to problematiko oziroma vključevali 

mladostnike, ki so odvisni, potem morajo nujno dobiti strokovnjak, ki bodo prav po eni strani v 

pomoč vzgojiteljem, kako pravilno ravnamo, ki bodo v pomoč mladostnikom […]«).  

Preostali trije vzgojitelji niso imeli predlogov ali idej, kako bi lahko izboljšali stanje na področju 

dela z uporabniki PAS (»[…] Če bi imel, bi že na šihtu povedal […]«, »[…] Ne vem, kaj bi 

predlagala […]«).  

Zunanji strokovnjakinji pa sta mnenja, da bi v zavodih moralo biti manj sankcioniranja (»[…]ne 

izključevanje in kaznovanje, ampak dodatno vključevanje in spodbujanje in dela na motivaciji 

[…]«, »[…] se precej dela na nekih omejitvah, ukrepih, na tem področju, pač sledijo zmeraj neke 

sankcije, kar morda ni zmeraj toliko učinkovito kot to, da se, da bi se ustvarjali neki pravi zaupni 

odnosi. Da bi mladi ljudje imeli občutek, da se dejansko lahko z nekom tam pogovarjajo o svojih 

problemih s substancami ali pa pomislekih ali izkušnjah […]«) in več dela na odnosu, vključevanja, 

pogovorov o tej temi (»[…] tako da se odprto pogovarjajo cele te skupine v stanovanjskih 

skupinah. Ne uno, a ti se drogiraš al se ne drogiraš. Ne, drogiraš se, potem pa je potrebno nekaj 

drugega, da ti vidiš, kaj češ zdaj. Kako češ zdaj s tem, ker mi to ne dovolimo in dajmo videt, kaj 

čemo sedaj narediti. Ne bi hotela, da se jih kar tako izključuje. Mi nočmo stigme […]«) in ne zgolj 

osredotočanje na samo uporabo PAS, temveč tudi razumevanja širšega konteksta (»[…] to 

razumevanje pač širše slike s strani zaposlenih, ne, ko pač ponavadi težave z drogami nastopijo, 

ko obstajajo že težave neje drugje, ampak, nekako z drogami potem on, se mi zdi, da zelo hitro 

ljudje zdrsnejo v to prekomerno preokupiranje glede samih substanc in glede uživanja in zlorabe 

substanc in se potem zanemari ta širši kontekst posameznika, ki je v stiski in se ga, in je potem v 

bistvu zaradi tega, ker poskuša svojo stisko reševat preko, s psihoaktivnimi substancami je še 

dodatno kaznovan zaradi tega, ker nima neke možnosti rešit svoje težave […]«). Poleg tega pa je 

ena izmed zunanjih strokovnjakinj tudi dodala, da bi se v zavodih morala izboljšati tudi 

izobraženost zaposlenih glede teme uporabe PAS (»[…] sigurno bi se dalo izboljšat izobraženost 

na tem področju samih zaposlenih. Morda jim delam krivico, ne vem, morda se že ful dela na tem, 

ampak po občutku bi rekla, da to v mnogih institucijah je problematično […]«). 

Poleg tega pa sta obe zunanji strokovnjakinji izrazili željo in pripravljenost po pogostejšem in 

temeljitejšem nadaljnjem sodelovanju z vzgojnimi zavodi, in sicer preko svetovalnega dela, 

vodenja skupin na temo uporabe PAS, dela s celotnimi vzgojni skupinami in posamezniki ter preko 

predavanj in predstavitev (»[…] torej da bi neko tako svetovalno delo, kot ga tlele izvajamo, da bi 
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morda bilo omogočeno tudi znotraj zavodov […]«, »[…] Zakaj pa ne bi imeli kakšno skupino na 

to temo, a veste, pri njih. Mogoče bolj kontinuirano, tako da ni nujno, da mladostniki hodijo k nam 

[…]«, »[…] Pa tudi, da bi se mogoče s celimi skupinami, dodatno. S tistimi, ki so kritični […]«, 

»[…] Ja, mislim da bi lahko sčasoma morda imeli tudi več, več predavanj, več mogoče, več tudi 

predstavitev […]«). Želeli bi si, da bi se med z zavodom bolje poznali in bili tako tudi večkrat 

povabljeni k sodelovanju oziroma bi mladostnike usmerjali k njim na obravnavo (»[…] jaz bi 

recimo rada, da nas tudi povabijo […]«, »[…] da bi nas recimo zaposleni malo bolj poznali ali 

lažje usmerjali svoje varovance k nam […]«).  

Če povzamem zgoraj navedene rezultate, lahko kot predloge vzgojiteljev in zunanjih strokovnjakov 

glede nadaljnjega dela z mladostniki, ki uporabljajo PAS, naštejem kot predloge vzgojiteljev 

obravnavanje PAS na skupnostni ravni, strokovno sodelovanje med zavodi in zunanjimi 

organizacijami, zgodnje ozaveščanje otrok o škodljivosti in posledicah uporabe PAS, zaposlovanje 

strokovnjakov za delo na področju PAS in omogočanje začasne namestitve za mladostnike, kjer ni 

dostopa do PAS oziroma bi se po mnenju intervjuvancev morale ustanoviti specifične zaprte 

skupine za otroke z resnimi težavami z uporabo PAS. Medtem ko zunanji strokovnjaki predlagajo 

več gradnje odnosov znotraj zavodov in manj sankcioniranja ter izboljšanje izobraženosti 

zaposlenih glede uporabe PAS in dela z uporabniki. Poleg tega sem ugotovila, da je pri sodelujočih 

zunanjih organizacijah prisotna velika pripravljenost in želja po nadaljnjemu in še bolj temeljitemu 

sodelovanju. 
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IV. SKLEPNE UGOTOVITVE IN ZAKLJUČEK 
V svoji raziskavi sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop in imela majhen namenski vzorec, 

zato rezultatov ne morem posploševati na splošno populacijo, temveč podajam zgolj vpogled v 

problem. Spodaj analizirani sklepi in ugotovitve raziskave se torej nanašajo na mnenje 

intervjuvanih vzgojiteljev in strokovnjakov.  

Intervjuvani vzgojitelji so povedali, da med mladostniki v vzgojnih zavodih prevladuje uporaba 

marihuane, ki ji sledi uporaba drugih PAS, kot so ekstazi in druge oblike sintetičnih PAS. To je 

skladno tudi z ugotovitvami Dežmana (2008), ki je v svoji raziskavi ugotovil, da je v zavodih 

večinoma prisotna uporaba marihuane, medtem ko so redkeje prisotne druge oblike PAS. Prav tako 

pa se ujema tudi z uporabo PAS v splošni populaciji Slovenije, v kateri po raziskavi, izvedeni leta 

2015 največ uporabnikov PAS, in sicer kar 25 % anketiranih (ESPAD Group, 2016). V zavodski 

populaciji je po zbranih podatkih prisotno tudi mešanje in eksperimentiranje z PAS. Po rezultatih 

moje raziskave pri uporabnikih v zavodih prevladuje rekreativna uporaba, kar sta Beers in Berkow 

(1999, v Sande, 2004) opredelila kot občasno uporabo PAS. Vendar tako Kastelic (1999) kot Flaker 

(2002a) fazo eksperimentiranja in rekreativne uporabe razumeta kot prehodni fazi. Sande (2004) 

temu doda, da je lahko ta faza tudi začetek resnejših težav, s čimer se ujemajo rezultati moje 

raziskave, saj je bilo omenjeno, da je prisotna med zavodsko populacijo tudi odvisnost od PAS. 

Ugotovitev, da je pogostejša rekreativna uporaba, vendar pa je prisotna tudi odvisnost, se ujema 

tudi z Dežmanovimi ugotovitvami (2008), da v zavodih prevladuje rekreativna uporaba, medtem 

ko je odvisnost redka. Kljub temu pa so po podatkih vzgojiteljev v vzgojnih zavodih prisotni tudi 

primeri prevelikega odmerka PAS in predoziranj po odpustu iz zavoda, kar lahko povežem tudi z 

ugotovitvami različnih avtorjev, ki pišejo o povečani možnosti za predoziranje po odpustu iz 

zavoda za prestajanje kazni zapora (EMCDDA, 2011; Merrall idr., 2008; Stöver in Kastelic, 2014; 

WHO, 2014). Vzgojitelji so poleg uporabe PAS v času samega bivanja v zavodu omenili, da je 

uporaba večja med vikendi, kar je ugotovil tudi Dežman (2008) v svoji raziskavi. Kot težava je bil 

omenjen tudi vnos PAS v zavod, o katerem Dežman (prav tam) pravi, da mladostniki kljub 

poskusom nadzora zaposlenih nimajo težav z vnosom, saj razvijajo nove strategije in načine za 

vnos. Poleg tega E. Salecl Božič (2016b; 2017) pravi, da je težava glede vnosov v zavodih za 

prestajanje kazni ta, da PAS domnevno skrivajo v telesu, v človeško telo pa poseg ni dovoljen. To 

so izpostavili tudi intervjuvanci v moji raziskavi, zato sklepam, da je tudi v vzgojnih zavodih lahko 

prisoten podoben problem.  

Glede vpliva uporabe PAS na delo z mladostniki v vzgojnih zavodih in stanovanjskih skupinah 

sem v svoji raziskavi ugotovila, da so zaposleni mnenja, da uporaba PAS vpliva tako na obravnavo 

samih uporabnikov kakor tudi ostalih mladostnikov v zavodu. Na individualnem nivoju sem 

ugotovila, da naj bi redna uporaba imela negativen vpliv na mladostnikovo dovzetnost za delo, 

motivacijo in tudi na druga področja, kot so učenje, načrtovanje dela in zmožnost doseganja ciljev. 

Neuspehi, ki so povezani z uporabo PAS po mojih ugotovitvah prav tako vplivajo na 

mladostnikovo samopodobo in počutje, kar vodi v začaran krog, saj po Sandetu (2002) in 

Täschnerju (2002) slabša samozavest in samovrednotenje predstavljata dejavnik tveganja za 

uporabo PAS, čemur Sande (2002) dodaja, da je ob slabšem samovrednotenju tudi povečana 
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možnost za bolj tvegano uporabo. V moji raziskavi je bilo omenjeno tudi, da je nekaterim 

mladostnikom prioriteta uporaba in pridobivanje PAS, kar po Kastelicu (2004, v Bregar, 2008) in 

Flakerju (2002a) ne spada več pod rekreativno uporabo, temveč bi lahko šlo že za kompulzivno 

fazo oziroma odvisnost od PAS. To potrjujejo tudi nadaljnje ugotovitve, da se kaže tudi vpliv 

pomanjkanja PAS v zavodu, kar po Flakerjevi (prav tam) tipologiji sodi že vsaj v fazo odvisnosti, 

saj uporabnik že doživlja abstinenčne krize, vendar jih kot take še ne prepoznava. V raziskavi so 

vzgojitelji omenili tudi povečano prisotnost begov in nedovoljenih izhodov pri uporabnikih PAS, 

kar se ujema s trditvijo Bakerja idr. (2007), da je pri zavodski populaciji uporaba PAS povezana 

poleg drugih težav tudi s povečanim številom begov. S. L. Stewart, Baiden, L. Theall-Honey in W. 

den Dunnen (2014) navajajo, da je pri uporabnikih PAS povečana tudi možnost za 

samopoškodbeno vedenje, vendar v podatkih, zbranih v moji raziskavi, ta tema ni bila omenjena. 

Večina zaposlenih pa je izpostavila, da je z uporabnikom PAS težje delati, o čemer je tudi že N. 

Zrim Martinjak (2017) navedla, da se tudi ravnatelji zavedajo težav na področju dela z rizičnimi 

skupinami mladostnikov, med katere spadajo tudi uporabniki PAS.  

Poleg vpliva na samega uporabnika pa je po mnenju vzgojiteljev prisoten tudi vpliv na preostale 

mladostnike v vzgojnem zavodu, in sicer sem ugotovila, da po njihovem mnenju uporaba enega 

mladostnika vpliva na skupinsko dinamiko in ovira proces dela. Ugotovila pa sem tudi, da je po 

mnenju vzgojiteljev prisotno širjenje uporabe PAS med mladostniki, kar je v nasprotju z 

Dežmanovimi (2008) trditvami, da ni dokazov, da bi mladostniki zaradi prihoda v zavod pričeli z 

uporabo in se sklada z ugotovitvami Monshouwerja in sodelavcev (2015), da velik delež 

mladostnikov z uporabo PAS prične po prihodu v vzgojni zavod. Glede na prej omenjeno težavo 

vnosa PAS v vzgojni zavod in vpliv na ostale mladostnike, ki ne uporabljajo PAS, se strinjam z 

Dežmanovo (2008) trditvijo, da je v vzgojnih zavodih prisotna dostopnost PAS in tudi vpliv 

vrstnikov, kar je tudi dejavnik tveganja za uporabo PAS pri mladostnikih. Te ugotovitve torej 

potrjujejo tako Dežmanovo trditev, da je v vzgojnih zavodih več dejavnikov tveganja kakor 

varovalnih dejavnikov, prav tako pa se jih lahko poveže tudi z ugotovitvami N. Peršak (2006), ki 

pravi, da je v bolj zaprtih institucijah več potenciala za tveganje uporabe PAS. Prav tako sta o tem 

govorila tudi Krajnčan in P. Šoln Vrbinc (2015), ki pravita, da razvoj odvisnosti od PAS povzroča 

težave pri doseganju rezultatov pri mladostniku. Kot vidimo, ima torej uporaba PAS res negativen 

vpliv na samo obravnavo mladostnika, ki uporablja PAS kakor tudi na ostale mladostnike.  

Glede samega dela z uporabniki PAS sem ugotovila, da v vzgojnih zavodih večinoma izvajajo 

urinske teste za ugotavljanje prisotnosti PAS v sistemu mladostnikov, kar je skladno s trditvami 

Dežmana (2008) in S. Maloič in Ž. Knotić-Iveta (2005), da v vzgojnih zavodih potekajo testiranja 

za prisotnost PAS.  

Ob posedovanju PAS ali ugotovitvi, da je mladostnik v času bivanja v zavodu uporabljal PAS, po 

mojih rezultatih sledijo vzgojni ukrepi v obliki sankcij, odvzema ugodnosti ali dodatnih zadolžitev. 

F. Vander Laenen (2011) je glede pretirane kontrole in sankcioniranja povedala, da mladostniki v 

njeni raziskavi večinoma niso bili zadovoljni s tem načinom dela, prav tako L. Zalokar (2013) 

pravi, da ne sme biti zgolj poudarek na discipliniranju. Vendar Skalar (1995) navaja, da se v 

vzgojnih zavodih večinoma dela ravno preko sistema spodbud in sankcij, kakršne so našteli tudi 

sodelujoči v moji raziskavi. Ugotovila sem tudi, da v večini sodelujočih zavodov mladostnike 

sankcionirajo tudi z odvzemom vikenda oziroma ostajanjem v zavodu med vikendom, kar navaja 
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tudi Svete (2015) kot predvideno sankcijo za hujše kršitve, med katere spada tudi uporaba PAS ali 

beg. Vendar po mojih ugotovitvah ta oblika sankcije, odvzem vikenda, ni prisotna v vzgojnih 

zavodih v vzorcu, kar lahko povežem z delom po načelu sodelovanja z družino, po katerem je 

pomembno tudi ohranjanje stika in odnosa med starši in otrokom (Škoflek idr., 2004). V raziskavi 

je bilo prav tako omenjeno, da je pomembno, da so ukrepi prilagojeni vsakemu posamezniku in 

hkrati pravični, kar lahko povežem z delom po načelu individualizacije dela z otrokom, pri čemer 

gre za individualen pristop k delu z vsakih mladostnikom (prav tam).  

Zaradi tvegane uporabe PAS pri mladostniku pa lahko po mojih ugotovitvah pride tudi do predloga 

za premestitev mladostnika v drug zavod, prevzgojni dom ali na zdravljenje. Dežman (2008) v 

svojih ugotovitvah kot možen ukrep navaja tudi premestitev v prevzgojni dom, ki pa je po 

njegovem mnenju neprimerna. Poleg tega navaja tudi možnost vrnitve mladostnika nazaj v domače 

okolje brez obravnave, česar pa v svoji raziskavi nisem zaznala kot pogost ukrep ob soočanju s 

problematiko uporabe PAS, čeprav je bila tudi odpustitev omenjena. So pa sodelujoči v raziskavi 

omenili, da razlog za premestitev, spremembo ukrepa ali odpustitev iz zavoda ni zgolj uporaba 

PAS, temveč je splet več dejavnikov.  

V raziskavi sem ugotovila, da v večini sodelujočih zavodov nimajo izoblikovanega konkretnega 

programa za delo z uporabniki PAS, temveč se poslužujejo večinoma pogovorov o tej temi. To je 

sicer lahko po H. Carver (2019) uspešen pristop, če se uporablja nedirektno, vendar ni edini način 

za delo s to populacijo. Poleg tega sem ugotovila, da se vzgojitelji poslužujejo skupnega 

načrtovanja individualiziranega programa in zastavljanja ciljev, kar lahko povežem s sledenjem 

načelu aktivne vloge in soodgovornosti mladostnikov v procesu lastnega razvoja (Škoflek idr., 

2004), ter pri obravnavi tesno sodelujejo s starši, kar pa lahko povežem z delom po načelu 

sodelovanja z družino (prav tam). Sicer pa je po mojih ugotovitvah večina sodelujočih v raziskavi 

mnenja, da vzgojni zavod ni primerna namestitev za uporabnike PAS, saj nimajo razvitih pristopov 

za reševanje te problematike, kar je ugotovila tudi N. Zrim Martinjak (2017). O problematiki 

namestitve govorijo tudi A. Kobolt, J. Rapuš Pavel in sodelavci (2015), ki pravijo, da za mlade, ki 

imajo težave z odvisnostjo od PAS, v Sloveniji sploh ni primerne namestitve. L. Zalokar (2017) pa 

pove, da tudi vzgojni zavodi niso primerni za to populacijo, saj so vzgojno-izobraževalna ustanova, 

ki ne nudi terapevtskih storitev, kakršne bi potrebovali uporabniki PAS, kar so izrazili tudi 

sodelujoči v moji raziskavi. Kot vidimo vzgojni zavod ni primerna namestitev za to populacijo, a 

vprašanje je, kakšna namestitev bi potlej sploh bila primerna.  

Kljub temu da v večini sodelujočih zavodov nimajo razvitega konkretnega programa za delo z 

uporabniki PAS, sem pa ugotovila, da je ta vsaj v enem izmed slovenskih zavodov razvit, kar 

potrjuje trditev Kastelic in T. Kostnapfel (2008), da so v nekaterih vzgojnih zavodih vzpostavljeni 

programi obravnave uporabnikov PAS. Po mojih ugotovitvah imajo namreč v enem zavodu interni 

program za delo z uporabniki PAS, ki obsega štiri korake: zaznavo uporabe, motivacijski razgovor 

in predstavitev načrta dela, intenzivna individualna, skupinska in družinska obravnava, pri kateri 

sodelujejo psiholog, pedopsihiater, medicinska sestra in vzgojitelji, ki so vsi zaposleni v vzgojnem 

zavodu, ter ob neuspehu odpust ali sprememba ukrepa. Program poteka po načelu individualizacije 

dela (Škoflek idr., 2004), saj se vsakemu mladostniku posebej postavlja kratkoročne cilje, spremlja 

napredek in načrtuje nadaljevanje obravnave. Kot vidimo, so za obravnavo te problematike v 

zavodu zaposleni interni strokovnjaki za delo na področju PAS, kar je prisotno tudi v nekaterih 
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primerih dobre prakse iz tujine, kot je na primer Hallifax Youth Attendance Centre, v katerem 

strokovnjaki vodijo aktivnosti na temo PAS (Murray, 2000; v Elwick, Davis, Crehan in Clay, 

2013). Vendar je program po štirih korakih namenjen zgolj mladostnikom, ki so motivirani za 

spremembo, kar pomeni, da še vedno ni sestavljenega programa za delo z uporabniki, ki ne želijo 

abstinirati, kot poudarja tudi Dežman (2008). Sicer pa sem ugotovila, da niti v tem zavodu niti v 

ostalih zavodih ni bilo omenjeno dodatno izobraževanje oziroma specializacija vzgojiteljev za delo 

z uporabniki PAS, kar pa bi bilo po Škofleku (2005) potrebno za bolj uspešno reševanje te 

problematike.  

V moji raziskavi se je izkazalo, da kot uspešne pristope pri delu z mladostniki, ki uporabljajo PAS, 

vzgojitelji izpostavljajo pomembnost sodelovanja vseh deležnikov med seboj, tudi Krajnčan in P. 

Šoln Vrbinc (2015) poudarjata pomembnost multidisciplinarne pomoči za uporabnike PAS, to pa 

sodi pod delo po načelu timskega dela (Škoflek idr., 2004). Poleg sodelovanja pa je bilo omenjeno 

tudi: pomembnost odnosa, vsakdanje osveščanje, o katerem piše tudi H. Carver (2019), takojšnje 

sankcioniranje ob prekršku, redno izvajanje urinskih testov, biti zgled mladostnikom, celostna 

obravnava, kar poudarja tudi danski program MultifunC (Elwick, Davis, Crehan in Clay, 2013), 

check-liste in vključevanje mladostnikov tudi v zunanjo obravnavo. V zavodu, ki pa ima interni 

program za delo na področju PAS, pa so tega ocenili kot primer dobre prakse. Kot vidimo, je zgolj 

eden izmed teh primerov konkreten program oziroma načrt dela. Če primerjam s primeri dobre 

prakse iz tujine, kot so italijanski projekt Gulliver, ki je intenzivni program obravnave z 

namestitvijo (Best practices handbook, 2014); primer nizozemskega nameščanja mladostnikov v 

posebne ustanove za delo in izobraževanje, kjer poteka delo z uporabniki PAS preko specializiranih 

tečajev (Elwick, Davis, Crehan in Clay, 2013); portugalski program Hombre, ki poleg ohranjanja 

abstinence deluje tudi na vzrokih za uporabo PAS; španska projekta Enlace, ki je sestavil model 

intervencij za preprečevanje oziroma zmanjšanje uporabe PAS v španski obliki vzgojnega zavoda, 

in »La Marchenilla«, ki pa je ustanova, namenjena prav bivanju in delu z mladoletnimi uporabniki 

PAS (Best practices handbook, 2014); severnoirski primer centra Woodlands, kjer poteka tudi 

specializiran program za uporabnike PAS (Department of Justice, 2015; Elwick, Davis, Crehan in 

Clay, 2013); norveški primer institucij za obravnavo mladostnikov, ki so razvili odvisnost od PAS 

(Fossum Colective, 2013, v Elwick, Davis, Crehan in Clay, 2013) idr., lahko vidimo, da primeri 

dobre prakse iz tujine vključujejo tako specializirane ustanove za mladostnike, ki uporabljajo PAS, 

ki pa jih po A. Kobolt, J. Rapuš Pavel idr. (2015) in po ugotovitvah moje raziskave v Sloveniji 

sploh ni. Kot tudi specializiran program za obravnavo PAS znotraj zavodov, ki sem ugotovila, da 

je prisoten tudi v enem izmed sodelujočih zavodov. Vendar se tukaj vidijo možnosti za izboljšanje, 

saj je veliko primerov dobre prakse iz tujine, ki bi jih lahko izvajali tudi v slovenskih vzgojnih 

zavodih.  

Neuspešne pristope pa po mojih ugotovitvah vzgojiteljem predstavljajo zapiranje mladostnikov v 

zavode, siljenje in kazanje avtoritete, kar se je tudi po S. Maloić in Ž. Knotić-Iveta (2005) izkazalo 

za negativen pristop po mnenju mladostnikov, počasnost sistema ter mešanje uporabnikov in 

neuporabnikov v skupinah. V moji raziskavi so vsi sodelujoči izpostavili, da je neuspešno sploh 

nameščanje rednih uporabnikov ali tistih, ki so razvili odvisnost od PAS, v stanovanjske skupine.  

Ugotovila sem, da so vsi sodelujoči zavodi v preteklosti že sodelovali z zunanjimi organizacijami 

za delo z uporabniki PAS in večina jih še sedaj sodeluje. Intervjuvanci so navedli, da sodelujejo 
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tako z nevladnimi organizacijami, kot so DrogArt, Društvo Projekt človek, Labirint, Društvo Up 

in Pelikan, kot tudi z javnimi programi, kot so Center za mentalno zdravje, Center za odvajanje od 

prepovedanih drog, različnimi psihiatričnimi bolnišnicami, komunami in zdravstvenimi centri. Na 

zunanje organizacije se po mojih ugotovitvah večinoma obračajo zavodi, vendar so primeri, ko se 

mladostniki tudi samoiniciativno vključijo v zunanjo obravnavo. Vendar je kot v zavodih tudi v 

zunanjih organizacijah potrebna motivacija mladostnika. Vprašanje torej ostaja: kaj se lahko sploh 

naredi glede mladoletnih uporabnikov PAS, ki ne želijo spremembe? 

Zunanja obravnava mladostnikov poteka v obliki obravnave v prostorih organizacije, v obliki 

namestitve ali z izvajanjem programa v prostorih zavoda. Poleg dela z mladostniki nekatere 

zunanje organizacije nudijo tudi predavanja in usposabljanja za zaposlene, kar sta povedala tudi 

Kastelic in T. Kostnapfel (2008). Obravnava poteka preko individualnega ali skupinskega dela ter 

vključuje tudi delo s starši, vendar se pristopi k obravnavi razlikujejo od organizacije do 

organizacije. V raziskavi sem tako ugotovila, da nekatere organizacije uporabljajo bolj 

psihoterapevtske pristope in se osredotočajo na vzroke za uporabo, medtem ko so nekatere bolj 

vedenjsko usmerjene. Nekatere so usmerjene bolj v doseganje in vzdrževanje abstinence, zaradi 

česar bi se jih lahko uvrščalo v visokopražne programe (Fojan, 2005; Flaker, 2002b), druge pa v 

zmanjševanje škode, kar pomeni, da želijo zmanjšati negativne posledice uporabe, kot so tveganja 

za okužbe, stigmatizacija in socialna izključenost ter sodijo med nizkopražne programe (Flaker, 

2002b). Ena izmed omenjenih organizacij pa ponuja tudi namestitev mladostnikom z intenzivno 

obravnavo, ki pa je sicer namenjena odraslim, vendar sprejemajo tudi populacijo iz vzgojnih 

zavodov, ker po besedah sodelujočih v raziskavi ni primernih programov za delo s to populacijo. 

Tudi Bajt (2013) in Vander Laenen (2011) poudarjata, da primanjkuje specializiranih programov 

za uporabnike PAS, ki bi bili prilagojeni za delo z rizičnimi otroki in mladostniki. Sicer pa so bili 

v moji raziskavi kot pristopi k delu z uporabniki PAS v zunanjih organizacijah omenjeni tudi 

pristopi transakcijske analize, vedenjsko-kognitivni pristopi ipd. Glede na raznolikost ponudbe 

zunanjih organizacij lahko rečem, da je pomembno, katero izberejo vzgojni zavodi za sodelovanje 

z določenim mladostnikom, pri tem pa je pomembno, da se ravnajo po načelu individualizacije 

(Škoflek idr., 2004).  

Tekom raziskave sem ugotovila, da so vzgojitelji večinoma zadovoljni s sodelovanjem z zunanjimi 

organizacijami, vendar pa se izkušnje glede sodelovanja z različnimi organizacijami razlikujejo 

med seboj. Opaziti je bilo več zadovoljstva z nevladnimi organizacijami kakor z javnimi 

institucijami, tudi A. Kobolt, J. Rapuš Pavel in sodelavci (2015) omenijo, da je težava s 

sprejemanjem mladostnikov na oddelke psihiatrije ali pedopsihiatrije. Kot razloge za 

nezadovoljstvo pri sodelovanju z zunanjimi organizacijami so vzgojitelji izpostavili prihajanje v 

stik z dilerji in novimi PAS, pretirano odprtost določene ustanove, neprimernost obravnave glede 

na starost mladostnikov, poslabšanje stanja, prezasedenost, dolge čakalne dobe in neupoštevanje 

mnenja zavoda. Iz tega lahko sklepam, da nekatere izmed organizacij, s katerimi so sodelovali, 

niso bile primerne za delo s to populacijo.  

Iz raziskave izhaja, da na večje zadovoljstvo glede sodelovanja z zunanjimi organizacijami vpliva 

pripravljenost organizacije na intenzivno sodelovanje in delo tudi z družino, kar je pomembno 

zaradi multidisciplinarnosti, ki jo predvideva načelo timskega dela (Škoflek idr., 2004). O 



65 

pomembnosti povezovanja in sodelovanja javnih služb in nevladnih organizacij govorita tudi 

Krajnčan in P. Šoln Vrbinc (2015).  

Ugotovila sem, da je večina sodelujočih v raziskavi kot idelani cilj pri delu z uporabniki PAS 

izpostavila abstinenco, vendar pa imajo tudi nižje cilje, kot so zmanjševanje škode, zmanjševanje 

uporabe, varna uporaba PAS, funkcionalnost kljub uporabi, kar pomeni, da po Kastelicevi (1999) 

klasifikaciji ne želijo, da preseže fazo socialne uporabe, po Flakerjevi (2002a) tipologiji pa preko 

faze rednih uporabnikov, pripraviti mladostnike na življenje izven zavoda in da vedo, kam se 

obrniti po pomoč, ko jo potrebujejo.  

Poleg zadanih raziskovalnih vprašanj pa sem se odločila, da v raziskavi tudi ugotovim, kakšne 

predloge imajo vzgojitelji in zunanji strokovnjaki glede nadaljnjega dela z uporabniki PAS. 

Ugotovila sem, da so prisotni različni predlogi, in sicer obravnavanje problematike uporabe PAS 

tudi na skupnostni ravni, saj je dandanes ta preveč normalizirana, o čemer govori tudi Parker (1998, 

v Sande, 2004), ki je postavil tezo o normalizaciji. Poleg tega je bilo predlagano tudi strokovno 

sodelovanje med zavodi in zunanjimi organizacijami, kar sledi načelu o timskem delu (Škoflek 

idr., 2004), in zgodnje ozaveščanje otrok o škodljivosti in posledicah uporabe PAS, kar bi lahko 

uvrstila med preventivne dejavnosti (Fojan, 2005), zato je bil predlog tudi usmerjen v izboljšanje 

preventive in ne zgolj kurativo. Predlagana je bila tudi začasna namestitev za mladostnike, kjer ni 

dostopa do PAS oziroma bi se po mnenju intervjuvancev morale ustanoviti specifične zaprte 

skupine za otroke z resnimi težavami z uporabo PAS, kar bi lahko primerjala tudi z nekaterimi 

primeri dobre prakse iz tujine, ki sem jih prej omenila, kot npr. portugalski program Hombre ali 

»La Marchenilla« (Best practice handbook, 2014). Med predlogi je bilo tudi zaposlovanje 

strokovnjakov za delo na področju uporabe PAS. S strani zunanjih strokovnjakov pa sem dobila 

povratno informacijo, da bi v zavodih moralo biti manj sankcioniranja in več gradnje odnosa, o 

čemer govori tudi Krajnčan (2012). Poleg tega je bila omenjena potreba po izboljšanju 

izobraženosti zaposlenih glede te teme, kar poudarja tudi Škoflek (2005). Sicer pa sem ugotovila, 

da je pri sodelujočih zunanjih organizacijah prisotna velika pripravljenost in želja po nadaljnjemu 

in še bolj temeljitemu sodelovanju.  

Tekom raziskave sem ugotovila, kako prisotna je problematika uporabe PAS pri mladostnikih 

vzgojnih zavodih, s čimer upam, da sem osvetlila to problematiko. Prav tako sem preučila načine 

dela z uporabniki PAS v vzgojnih zavodih in tudi v zunanjih organizacijah, s čimer upam, da sem 

dala vpogled v že obstoječe pristope k delu z uporabniki in odprla možnosti za razmislek o 

nadaljnjem delu z njimi, saj kot vidimo, pristopi niso dodelani in je zgolj v enem izmed sodelujočih 

zavodov postavljen konkreten program dela. Poleg tega sem na kratko orisala, s katerimi 

organizacijami sodelujejo vzgojni zavodi, preko česar sem podala pregled nad možnostmi za 

zunanjo obravnavo. Preko predlogov pa sem želela nakazati, da je še veliko možnosti za napredek. 

Pri tem lahko k rešitvi problematike prispevajo tudi socialni pedagogi z interdisciplinarnim delom 

in sodelovanjem z drugimi akterji, vzpostavljanjem novih programov dela z mladostniki, ki 

uporabljajo PAS, in z dodatnim izobraževanjem tistih socialnih pedagogov, ki delajo v vzgojnih 

zavodih in stanovanjskih skupinah.  
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7.1 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 
Tekom pisanja te naloge so se odprla še dodatna vprašanja, ki bi se jih v prihodnosti moralo 

raziskati. Med pregledom literature sem ugotovila, da ni skoraj nobenih statističnih podatkov o 

pogostosti in vrsti uporabe PAS med mladostniki v vzgojnih zavodih, kar se mi zdi, da bi bil 

pomemben podatek za delo zaposlenih v vzgojnih ustanovah. Naletela sem tudi na vprašanje, 

kakšne oblike namestitve bi bile za te mladostnike sploh primerne, ki sem ga na kratko odgovorila 

s primeri dobre prakse iz tujine, vendar sem mnenja, da bi se to področje moralo še bolj temeljito 

raziskati. V prihodnosti bi se torej moralo narediti podroben pregled primerov dobre prakse iz 

tujine ter raziskati možnosti za njihovo implementacijo v Sloveniji. Poleg tega bi se lahko bolj 

temeljito raziskalo tudi omenjen primer internega programa za delo z uporabniki PAS, ki ga imajo 

v enem izmed sodelujočih vzgojnih zavodov. Odprto pa je še vedno ostalo tudi vprašanje oziroma 

problem, ki ga je izpostavil že Dežman (2008): kaj narediti z mladostniki, ki ne želijo abstinirati 

oziroma ne želijo spremembe? Glede na to da je po mojih ugotovitvah in ugotovitvah drugih 

avtorjev namestitev v vzgojnih zavodih neprimerna, bi bilo dobro raziskati ta problem, saj lahko te 

uporabniki po mojih ugotovitvah tudi rušijo delo z drugimi mladostniki znotraj zavoda.  

 

7.2 Zaključek  
Glede na pridobljene rezultate in ugotovitve lahko zaključim, da je v Sloveniji še veliko prostora 

za napredek. Ugotovila sem namreč, da v večini vzgojnih zavodov ni razvitih konkretnih 

programov za delo z uporabniki PAS, pravzaprav sem v svoji raziskavi odkrila zgolj en primer 

internega programa. V tujini so se konkretni programi za delo z mladostniki, ki uporabljajo PAS, 

izkazali za uspešne, zato sem mnenja, da bi se moralo tudi v Sloveniji posvetiti razvoju takih 

programov oziroma pristopov. Če se zgledujemo po primerih dobre prakse iz tujine in trenutnega 

stanja v vzgojnih zavodih, imamo več možnosti za reševanje problematike obravnave 

mladostnikov, ki uporabljajo PAS, v vzgojnih zavodih in stanovanjskih skupinah. Ena možnost je, 

da se posvetimo področju in organiziramo izobraževanja ali specializacije za zaposlene v vzgojnih 

zavodih na temo dela z mladostniki, ki uporabljajo PAS. Druga možnost je izboljšanje notranjih 

programov v zavodih, kakor so že storili v enem izmed v raziskavi sodelujočih zavodov, in sicer 

bi se moralo uvesti konkreten interni program dela z mladostniki, ki uporabljajo PAS, saj v večini 

zavodov to trenutno ni razvito. Kot tretjo možnost pa bi izpostavila sistematizacijo sodelovanja 

vzgojnih zavodov z zunanjimi institucijami in organizacijami, s čimer bi lahko zagotovili celostno 

obravnavo v sodelovanju z zavodom. Ne glede na to na kakšen način se odločimo v Sloveniji 

soočiti s problematiko dela z uporabniki PAS v vzgojnih zavodih in stanovanjskih skupinah, bi 

zaključila, da mora priti do sprememb.  

  

 

  



67 

V. VIRI IN LITERATURA 
 Bajt, M. (2013). Trendi v uporabi marihuane. V H. Jeriček Klanšek, H. Koprivnikar, T. Zupanič, 

V. Pucelj in M. Bajt (ur.), Spremembe v vedenjih, povezanih z zdravjem mladostnikov v 

Sloveniji v obdobju 2002-2010 (str. 197–207). Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja.  

Baker, A. J.L., Kurland, D., Curtis, P., Alexander G., Papa-Lentini, C. (2007). Mental Health and 

Behavioral Problems of Youth in the Child Welfare System: Residential Treatment Centers 

Compared to Therapeutic Foster Care in the Odyssey Project Population. Child WelfareI, 

86(3), str. 97-123. Pridobljeno s: http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-

lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=fb160a05-3493-414b-9a31-

a52ba78a587d%40sdc-v-sessmgr06 

Bergant, M. (1973). Slovenski mladostniki na krivi poti: Vzroki kriminala pri mladostnikih, ki se 

prevzgajajo v deških zavodih na Slovenskem. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 

Bergant, M. (1987). Vedenjske motnje mladostnikov v sodobnem času. Ljubljana: Zveza prijateljev 

mladine Slovenije. 

Best Practices Handbook On Rehabilitation Of Juvenile Offenders And Victims. (2014). 

Pridobljeno s : http://www.famylias.org/wp-content/uploads/2015/05/Handbook-of-Best-

Practices-in-Juvenile-Rehabilitation-Programs-in-Europe-LD.pdf  

Boev, B. (2002) The juvenile justice system in the Netherlands. Bulgarian Helsinki Committee. 

Pridobljeno s : https://issuu.com/bghelsinki/docs/2002juvjusticeholland-1-  

Bregar, B. (2008). Odvisnost od prepovedanih drog – teorija in praksa. V B. Možgan (ur.), 

Obravnava bolnika odvisnega od prepovedanih drog (str. 19–35). Ljubljana: Medis.  

Carpentier, C., Royuela, L., Montanari, L. in Davis, P. (2014). The global epidemiology of drug 

use in prison. V S. A. Kinner in J. D. Rich, Drug Abuse in Prisoners (str. 17–42). USA: 

Oxford University Press. Pridobljeno s: 

https://books.google.si/books?id=yAJCDwAAQBAJ&pg=PA75&dq=9780199374847&h

l=sl&sa=X&ved=0ahUKEwiSxcWugYLgAhWRM-

wKHcs_ARMQ6AEIKDAA#v=onepage&q=%25&f=false  

Carver, H. (2019). The experiences of carers in using shared activities to communicate with looked‐
after young people about alcohol, tobacco, and drug use. V Child & Family Social Work, 

24(1), str. 131-138. Stirling: University of Stirling, Salvation Army Centre for Addiction 

Services and Research, Faculty of Social Sciences. Pridobljeno s: https://onlinelibrary-

wiley-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/doi/full/10.1111/cfs.12590  

Council of Europe. (2000). Report to the Norwegian Government on the visit to Norway carried 

out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment (CPT). Pridobljeno s: https://rm.coe.int/0900001680697850  

Čeh, F. (2011). Prepovedane droge iz vidika šolske dejavnosti. V A. Dvoršek in D. Frangež (ur.), 

Prepovedane droge v Sloveniji: kazensko pravni, kriminalistični in kriminološki vidik (99–

102). Maribor: Pravna fakulteta; Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede. 

http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=fb160a05-3493-414b-9a31-a52ba78a587d%40sdc-v-sessmgr06&fbclid=IwAR0Mk1bN8w-p64gEqH57r-aL9xqoamBHxxnviG9qW_q648VsIw3ZILi669w
http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=fb160a05-3493-414b-9a31-a52ba78a587d%40sdc-v-sessmgr06&fbclid=IwAR0Mk1bN8w-p64gEqH57r-aL9xqoamBHxxnviG9qW_q648VsIw3ZILi669w
http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=fb160a05-3493-414b-9a31-a52ba78a587d%40sdc-v-sessmgr06&fbclid=IwAR0Mk1bN8w-p64gEqH57r-aL9xqoamBHxxnviG9qW_q648VsIw3ZILi669w
http://www.famylias.org/wp-content/uploads/2015/05/Handbook-of-Best-Practices-in-Juvenile-Rehabilitation-Programs-in-Europe-LD.pdf
http://www.famylias.org/wp-content/uploads/2015/05/Handbook-of-Best-Practices-in-Juvenile-Rehabilitation-Programs-in-Europe-LD.pdf
https://issuu.com/bghelsinki/docs/2002juvjusticeholland-1-
https://books.google.si/books?id=yAJCDwAAQBAJ&pg=PA75&dq=9780199374847&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwiSxcWugYLgAhWRM-wKHcs_ARMQ6AEIKDAA#v=onepage&q=%25&f=false
https://books.google.si/books?id=yAJCDwAAQBAJ&pg=PA75&dq=9780199374847&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwiSxcWugYLgAhWRM-wKHcs_ARMQ6AEIKDAA#v=onepage&q=%25&f=false
https://books.google.si/books?id=yAJCDwAAQBAJ&pg=PA75&dq=9780199374847&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwiSxcWugYLgAhWRM-wKHcs_ARMQ6AEIKDAA#v=onepage&q=%25&f=false
https://onlinelibrary-wiley-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/doi/full/10.1111/cfs.12590
https://onlinelibrary-wiley-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/doi/full/10.1111/cfs.12590
https://rm.coe.int/0900001680697850


68 

Department of Justice. (2015). An Announced Inspection of Woodlands Juvenile Justice Centre. 

Belfast: Criminal Justice Inspection Northern Ireland. Pridobljeno s: 

https://rqia.org.uk/RQIA/files/56/563e4f9d-3ebd-43a8-9939-77c4a4f873cc.pdf  

Dežman, A. (2008). Med vsakdanjim življenjem in konstruiranjem deviantne vloge. Socialno Delo, 

47(1/2), str. 53–64.  

Drev, A. (ur). (2017). Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2016. Ljubljana: 

Nacionalni inštitut za javno zdravje. Pridobljeno s: 

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-

datoteke/stanje_na_podrocju_prepovedanih_drog_v_sloveniji_2016.pdf 

Dular, K. (2013). Značilnosti funkcioniranja odvisnih družin in čustvena kompetentnost oseb, 

odvisnih od psihoaktivnih snovi. Rehabilitation / Rehabilitacija, 12(3), str. 4–11.  

Elwick, A., Davis, M., Crehan, L. in Clay, B. (2013). Improving outcomes for young offenders: an 

international perspective. Reading: CfBT Education Trust. Pridobljeno s: 

https://www.educationdevelopmenttrust.com/EducationDevelopmentTrust/files/4a/4aa60f

f6-4ea6-458d-9c61-19816b903d94.pdf  

EMCDDA. (2011). Mortality related to drug use in Europe: public health implications. 

Luxemburg: Publications Office of the Europeon Union. Pridobljeno s: 

http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_143663_EN_TDSI11003ENC_web.p

df  

EMCDDA. (2012). Prisons and Drugs in Europe: The Problem and Responses. Luxembourg: 

Publications Office of the European Union. Pridobljeno s: 

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/747/TDSI12002ENC_399981.pdf  

EMCDDA. (2017). Slovenia: Country Drug Report 2017. Ljubljana: National Institute of Public 

Health. Pridobljeno s 

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4505/TD0116921ENN.pdf 

EMCDDA. (2018a). New psychoactive substances in prison. Luxembourg: Publications Office of 

the European Union. Pridobljeno s: 

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/8869/nps-in-prison.pdf  

EMCDDA. (2018b). Slovenia: Country Drug Report 2018. Ljubljana: National Institute of Public 

Health. Pridobljeno s: http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-

reports/2018/slovenia/drug-use_en 

ESPAD Group. (2016). ESPAD Report 2015: Results from the European School Survey Project on 

Alcohol and Other Drugs. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 

Pridobljeno s: http://www.espad.org/sites/espad.org/files/TD0116475ENN.pdf 

Euwema, M in Miedema, E. (b.d.). Keeping Youth Away From Crime: Searching For Best 

European Practices The Netherlands. National Report. Pridobljeno s: 

http://www.ijjo.org/sites/default/files/netherlands.pdf  

https://rqia.org.uk/RQIA/files/56/563e4f9d-3ebd-43a8-9939-77c4a4f873cc.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/stanje_na_podrocju_prepovedanih_drog_v_sloveniji_2016.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/stanje_na_podrocju_prepovedanih_drog_v_sloveniji_2016.pdf
https://www.educationdevelopmenttrust.com/EducationDevelopmentTrust/files/4a/4aa60ff6-4ea6-458d-9c61-19816b903d94.pdf
https://www.educationdevelopmenttrust.com/EducationDevelopmentTrust/files/4a/4aa60ff6-4ea6-458d-9c61-19816b903d94.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_143663_EN_TDSI11003ENC_web.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_143663_EN_TDSI11003ENC_web.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/747/TDSI12002ENC_399981.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4505/TD0116921ENN.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/8869/nps-in-prison.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2018/slovenia/drug-use_en?fbclid=IwAR1TTHc5pfYbnBcXwfU0O5uoFZExXSLhSH3oqGQtN4rS_VQ6M9KjuVvkg5E
http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2018/slovenia/drug-use_en?fbclid=IwAR1TTHc5pfYbnBcXwfU0O5uoFZExXSLhSH3oqGQtN4rS_VQ6M9KjuVvkg5E
http://www.espad.org/sites/espad.org/files/TD0116475ENN.pdf?fbclid=IwAR3UmMdOlSlcAdKrWnwXoQzwxlK3n_IZEq8J3d2BMNQJXTF1c1CxMdDSW9w
http://www.ijjo.org/sites/default/files/netherlands.pdf


69 

Flaker, V. (2002a). Živeti s heroinom I.: Družbena konstrukcija uživalca v Sloveniji. Ljubljana: 

Založba / 

Flaker, V. (2002b). Živeti s heroinom II.: K zmanjševanju škode. Ljubljana: Založba / 

Fojan, D. (2005). Zmanjševanje škode na področju drog. Socialna pedagogika, 9(2), str. 177–192.   

Franke, S. in Sande, M. (ur). (2004). Empowering NGOs In Drug Demand Reduction. Dunaj: 

CARE Austria. 

Frlec, Š. In Erjavec Bartolj, A. (2012). Kako vplivati na motivacijo sodelavcev NVO in kako jih 

zadržati v organizaciji. V M. Sande (ur.), Opolnomočenje NVO: informiranje, znanje in 

povezovanje (str. 6–31). Ljubljana: Združenje DrogArt. Pridobljeno s: 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1300/  

Gaskins, C., Mastropieri, M.A. (2010). Academic and Behavioral Characteristics of Students at a 

Secondary Residential School. Child Welfare, 89(2), str. 189-208. Pridobljeno s: 

http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-

lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=10ab00ed-71dc-418f-92e8-

4959874bdfac%40sdc-v-sessmgr04  

Horvat, M. in Škoflek, I. (2000). Delo z vedenjsko in osebnostno motenim otrokom in 

mladostnikom. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Jeriček Klanšček, H., Koprivnikar, H., Zupanič, T., Pucelj, V. in Bajt, M. (2013). Spremembe v 

vedenjih, povezanih z zdravjem mladostnikov v Sloveniji v obdobju 2002-2010. Ljubljana: 

Inštitut za varovanje zdravja.  

Kanduč, Z. (2006). Zapori, droge in (samo)kontrola – postmoderna družba in njene odvisnosti. V 

Z. Kanduč (ur.), Droge, zapori, ženske – postmoderna družba in zasvojenosti (str. 85–162). 

Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakutleti.  

Kastelic, A. in Kostnapfel Rihtar, T. (2002). Javna zdravstvena služba. V K.L. Täschner (ur.), Trde 

droge – mehke droge (str. 127–150). Ptuj: In obs medicus. 

Kastelic, A. in Kostnapfel, T. (2008). Organizacija zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog v 

Republiki Sloveniji. V B. Možgan (ur.), Obravnava bolnika odvisnega od prepovedanih 

drog (str. 19–35). Ljubljana: Medis.   

Kastelic, A. in Mikulan, M. (1999). Mladostnik in droga. Ljubljana: Domus.  

Kazenski zakonik/KZ-1 (2012). Uradni list RS št. 50/2012 (29.6.2012). Pridobljeno s: 

https://www.unodc.org/res/cld/document/svn/criminal-code-of-slovenia-

slovenian_html/Slovenia_Penal_Code_as_amd_2012.pdf?fbclid=IwAR2covhIs9-4-

efcdhDjk5V0Vat9tEW0oafDIu1RZGfV1_OcdHFE_8SdysM  

Klančar, T., Hodnik, T. in Maraž, D. (ur). (2017). Izzivi z zasvojenostmi v Ljubljani. Ljubljana: 

Mestna občina Ljubljana; Oddelek za zdravje in socialno varstvo; Ljubljana – zdravo 

mesto.  

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1300/
http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=10ab00ed-71dc-418f-92e8-4959874bdfac%40sdc-v-sessmgr04
http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=10ab00ed-71dc-418f-92e8-4959874bdfac%40sdc-v-sessmgr04
http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=10ab00ed-71dc-418f-92e8-4959874bdfac%40sdc-v-sessmgr04
https://www.unodc.org/res/cld/document/svn/criminal-code-of-slovenia-slovenian_html/Slovenia_Penal_Code_as_amd_2012.pdf?fbclid=IwAR2covhIs9-4-efcdhDjk5V0Vat9tEW0oafDIu1RZGfV1_OcdHFE_8SdysM
https://www.unodc.org/res/cld/document/svn/criminal-code-of-slovenia-slovenian_html/Slovenia_Penal_Code_as_amd_2012.pdf?fbclid=IwAR2covhIs9-4-efcdhDjk5V0Vat9tEW0oafDIu1RZGfV1_OcdHFE_8SdysM
https://www.unodc.org/res/cld/document/svn/criminal-code-of-slovenia-slovenian_html/Slovenia_Penal_Code_as_amd_2012.pdf?fbclid=IwAR2covhIs9-4-efcdhDjk5V0Vat9tEW0oafDIu1RZGfV1_OcdHFE_8SdysM


70 

Kobolt, A. (2010). Izstopajoče vedenje, šola, družbeni kontekst. V A. Kobolt (ur.) Izstopajoče 

vedenje in pedagoški odzivi (str. 7–24). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Kobolot, A. (2011). Razumevanje in odzivanje na čustvene in vedenjske težave. Socialna 

pedagogika, 15 (2), str. 153–174. 

Kobolt, A. (2015). Opredelitev konteksta in ciljev raziskovanja – Orisi stanja in vizij vzgojnih 

ustanov. V A. Kobolt, Moči, izzivi, vizije vzgojnih zavodov (str. 37–46). Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta univerze v Ljubljani. 

Kobolt, A., Rajniš Pinterič, M., Rogelj, F., Čužić, L., Rogelj, S. in Lep, B. (2015). Otroci s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami. V N. Vovk-Ornik, Kriteriji za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (str. 32–35). Ljubljana: 

Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s: https://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-

posebnimi-potrebami.pdf  

Kobolt, A., Rapuš Pavel, J., Vec, T., Klemenčič Rozman, M.M.,Benčič, U., Poljšak Škraban, O. 

Zrim Martinjak, N. (2015). Orisi stanja in vizij razvoja ustanov. V A. Kobolt, Moči, izzivi, 

vizije vzgojnih zavodov (str. 37–46). Ljubljana: Pedagoška fakulteta univerze v Ljubljani. 

Košir, S., Bužan, V., Hafnar, M, Lipec Stopar, M., Macedoni Lukšič, M., Magajna, L. in Rovšek, 

M. (2011). Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. V J. Krek in M. Metljak 

(ur.), Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. Ljubljana: Zavod 

RS za šolstvo.  

Krajnčan, M. (2006). Na pragu novega doma: oddaja otrok v vzgojni zavod. Ljubljana: Univerza 

v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

Krajnčan, M. (2012). Dezinstitucionalizacija na področju vzgojnih zavodov. Časopis za kritiko 

znanosti, 40(250), str. 116–127, 294–295, 302–303.  

Krajnčan, M. in Šoln Vrbinc, P. (2015). Med preteklostjo in prihodnostjo zavodske vzgoje. V A. 

Kobolt, Moči, izzivi, vizije vzgojnih zavodov (str. 11-36). Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

univerze v Ljubljani.  

Krek, M. (2012). Spremljanje pojava uporabe drog v populaciiji. V I. Kvaternik (ur), Zmanjševanje 

škode na področju prepovedanih dro (str. 61 – 83). Koper: Zavod za zdravstveno varstvo.  

Kvaternik, I., Lavtar, D., Drev, A. (2017). Zapori. V A. Drev (ur.), Stanje na področju 

prepovedanih drog v Sloveniji 2016 (str. 41–45). Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno 

zdravje. Pridobljeno s: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-

datoteke/stanje_na_podrocju_prepovedanih_drog_v_sloveniji_2016.pdf  

Lovrečič, M. (ur). (2007). Poročilo s področja prepovedanih drog v Republiki Sloveniji. Ljubljana: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.  

Maloić, S., Knotić- Iveta, Ž. (2005). Neka obilježja i stavovi odgajanika s problemom zlouporabe 

droge u odgojnom zavodu Turopolje. Kriminologija i socijalna integracija, 13(2), str. 71 – 

86. Pridobljeno s: 

https://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdf
https://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/stanje_na_podrocju_prepovedanih_drog_v_sloveniji_2016.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/stanje_na_podrocju_prepovedanih_drog_v_sloveniji_2016.pdf


71 

https://scholar.google.si/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Neka%20obilje%C5%BEja%

20i%20stavovi%20odgajanika%20s%20problemom%20zlouporabe%20droge%20u%20o

dgojnom%20zavodu%20Turopolje.&btnG=&fbclid=IwAR2KPYQG-

LuKC65FaMFUuklTDcZw9y0QCKMQtb2R2VY-zG9YUWvrx8owib4 

McCrystal, P., Percy, A. in Higgins, K. (2008). Substance Use among Young People Living in 

Residential State Care. Child Care in Practice, 14 (2), str. 181–192. Pridobljeno s: 

http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-

lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=aec50b74-c09a-428e-993f-

c0e4125ac2c8%40sdc-v-sessmgr03  

Merrall, E.L.C., Kariminia, A., Binswanger, I.A., Hobbs, M.S., Farell, M., Marsden, J., … Bird, 

S.M. (2010). Meta-analysis of drug-related deaths soon after release from prison. Addiction, 

105(9), str. 1545–1554. Pridobljeno s: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1360-0443.2010.02990.x  

Metljak, U., Kobolt, A. in Potočnik, Š. (2010). Narava čustvenih, vedenjskih in socialnih težav se 

izmika definicijam. V A. Kobolt, Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi (str. 87–114). 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Ministrstvo za zdravje. (b.d.). Nacionalna zakonodaja na področju prepovedanih drog. Pridobljeno 

s: 

http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/preprecevanje_tve

ganih_vedenj_in_zasvojenosti_tobak_in_povezani_izdelki_alkohol_droge/prepovedane_d

roge/pravna_ureditev_podrocja_prepovedanih_drog_v_rs/nacionalna_zakonodaja_na_pod

rocju_prepovedanih_drog/ 

Monshouwer, K., Kepper, A.,Van den Eijnden, R., Koning, I. in Vollebergh, W. (2015). Initiation 

of Substance Use by Adolescents After One Year in Residential Youth Care. Child & Youth 

Care Forum, 44 (5), str. 597–611. Pridobljeno s: 

http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-

lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=16&sid=48808259-a340-4abd-b26e-

4e88869a9002%40sdc-v-sessmgr04  

Mržek, T. in Krajnčan, M. (2010). Mladinska stanovanja - pogled nanje skozi oči mladostnikov in 

vzgojiteljev. Socialna pedagogika, 14(3), str. 303–326.  

Nacionalni program na področju prepovedanih drog 2014-2020. Ljubljana: RS Ministerstvo za 

zdravje. Pridobljeno s: 

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/droge/zakon

odaja/WEB_NP_DROGE_2014-2020.pdf 

Goldberg, J. (2011). Problem-solving in Canada’s Courtrooms A Guide to Therapeutic Justice. 

Canada: National Judical Institute. Pridobljeno s: https://www.nji-

inm.ca/index.cfm/publications/problem-solving-in-canada-s-courtrooms-a-guide-to-

therapeutic-justice-2nd-edition/?langSwitch=en  

https://scholar.google.si/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Neka%20obilježja%20i%20stavovi%20odgajanika%20s%20problemom%20zlouporabe%20droge%20u%20odgojnom%20zavodu%20Turopolje.&btnG=&fbclid=IwAR2KPYQG-LuKC65FaMFUuklTDcZw9y0QCKMQtb2R2VY-zG9YUWvrx8owib4
https://scholar.google.si/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Neka%20obilježja%20i%20stavovi%20odgajanika%20s%20problemom%20zlouporabe%20droge%20u%20odgojnom%20zavodu%20Turopolje.&btnG=&fbclid=IwAR2KPYQG-LuKC65FaMFUuklTDcZw9y0QCKMQtb2R2VY-zG9YUWvrx8owib4
https://scholar.google.si/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Neka%20obilježja%20i%20stavovi%20odgajanika%20s%20problemom%20zlouporabe%20droge%20u%20odgojnom%20zavodu%20Turopolje.&btnG=&fbclid=IwAR2KPYQG-LuKC65FaMFUuklTDcZw9y0QCKMQtb2R2VY-zG9YUWvrx8owib4
https://scholar.google.si/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Neka%20obilježja%20i%20stavovi%20odgajanika%20s%20problemom%20zlouporabe%20droge%20u%20odgojnom%20zavodu%20Turopolje.&btnG=&fbclid=IwAR2KPYQG-LuKC65FaMFUuklTDcZw9y0QCKMQtb2R2VY-zG9YUWvrx8owib4
http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=aec50b74-c09a-428e-993f-c0e4125ac2c8%40sdc-v-sessmgr03
http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=aec50b74-c09a-428e-993f-c0e4125ac2c8%40sdc-v-sessmgr03
http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=aec50b74-c09a-428e-993f-c0e4125ac2c8%40sdc-v-sessmgr03
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1360-0443.2010.02990.x
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/preprecevanje_tveganih_vedenj_in_zasvojenosti_tobak_in_povezani_izdelki_alkohol_droge/prepovedane_droge/pravna_ureditev_podrocja_prepovedanih_drog_v_rs/nacionalna_zakonodaja_na_podrocju_prepovedanih_drog/
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/preprecevanje_tveganih_vedenj_in_zasvojenosti_tobak_in_povezani_izdelki_alkohol_droge/prepovedane_droge/pravna_ureditev_podrocja_prepovedanih_drog_v_rs/nacionalna_zakonodaja_na_podrocju_prepovedanih_drog/
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/preprecevanje_tveganih_vedenj_in_zasvojenosti_tobak_in_povezani_izdelki_alkohol_droge/prepovedane_droge/pravna_ureditev_podrocja_prepovedanih_drog_v_rs/nacionalna_zakonodaja_na_podrocju_prepovedanih_drog/
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/preprecevanje_tveganih_vedenj_in_zasvojenosti_tobak_in_povezani_izdelki_alkohol_droge/prepovedane_droge/pravna_ureditev_podrocja_prepovedanih_drog_v_rs/nacionalna_zakonodaja_na_podrocju_prepovedanih_drog/
http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=16&sid=48808259-a340-4abd-b26e-4e88869a9002%40sdc-v-sessmgr04
http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=16&sid=48808259-a340-4abd-b26e-4e88869a9002%40sdc-v-sessmgr04
http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=16&sid=48808259-a340-4abd-b26e-4e88869a9002%40sdc-v-sessmgr04
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/droge/zakonodaja/WEB_NP_DROGE_2014-2020.pdf
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/droge/zakonodaja/WEB_NP_DROGE_2014-2020.pdf
https://www.nji-inm.ca/index.cfm/publications/problem-solving-in-canada-s-courtrooms-a-guide-to-therapeutic-justice-2nd-edition/?langSwitch=en
https://www.nji-inm.ca/index.cfm/publications/problem-solving-in-canada-s-courtrooms-a-guide-to-therapeutic-justice-2nd-edition/?langSwitch=en
https://www.nji-inm.ca/index.cfm/publications/problem-solving-in-canada-s-courtrooms-a-guide-to-therapeutic-justice-2nd-edition/?langSwitch=en


72 

Nicklawske, M. (2018). Alcohol and drug treatment resources move onto The Hills campus. 

Pridobljeno s: https://thehillsyfs.org/CADT  

Paš, M., Purkart, B. in Zorman, M. (2011). Prepovedane droge z vidika nevladne organizacije 

DrogArt. V A. Dvoršek in D. Frangež (ur.), Prepovedane droge v Sloveniji: kazensko 

pravni, kriminalistični in kriminološki vidik (str. 113–121) Maribor: Pravna fakulteta; 

Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede. 

Paš, M. in Sande, M. (2015). DrogArt – A Retrospective. V M. Sande (ur.), Nightlife Reconsidered 

(str. 12–19). Trst: The Etnoblog Intercultural Association. Pridobljeno s: 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/690/1/Nightlife_reconsidered.pdf  

Peršak, N. (2006). Ženske, droge in zapor – interakcije in kontraindikacije. V Kanduč, Z. (ur). 

(2006). Droge, zapori, ženske – postmoderna družba in zasvojenosti. (str. 5–42) Ljubljana: 

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakutleti.  

Priloga k vzgojnemu programu: Zavodi za vzgojo in izobraževanje. (b.d.). Pridobljeno s: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/pro

grami/Priloga_vzgojni_program.pdf  

Purkart, B. (2015). DrogArt – A Presentation of Programs. V M. Sande (ur.), Nightlife 

Reconsidered (str. 86–91). Trst: The Etnoblog Intercultural Association. Pridobljeno s: 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/690/1/Nightlife_reconsidered.pdf 

Razlike in podobnosti med nekaterimi vzgojnimi zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi 

potrebami. (b.d.). Pridobljeno s: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/pdf

/Zavodi_mreza_stat.pdf  

Restellini, J.P. in Restellini, R. (2014). Prison-specific ethical and clinical problems. V S. Enggist, 

L. Møller, G. Galea in C. Udese (ur.), Prisons and Health (str. 11–18). Copenhagen: World 

Health Organization. Pridobljeno s: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf  

Rugelj, J. (2000). Pot samouresničevanja: zdravljenje in urejanje zasvojencev in drugih ljudi v 

stiski. Ljubljana: Slovensko društvo terapevtov za alkoholizem, druge odvisnosti in pomoč 

ljudem v stiski. 

Salecl Božič, E. (2016a). Intervencije v kazensko-pravosodnem sistemu. V A. Drev, Stanje na 

področju prepovedanih drog v Sloveniji v letu 2015 (str. 54). Ljubljana: Nacionalni inštitut 

za javno zdravje. Pridobljeno s: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-

datoteke/nacionalno_porocilo_o_drogah_2015_0.pdf  

Salecl Božič, E. (2016b). Uporaba drog v zaporih in nezakoniti promet z drogami v zaporih. V A. 

Drev, Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji v letu 2015 (str. 54–58). Ljubljana: 

Nacionalni inštitut za javno zdravje. Pridobljeno s: 

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-

datoteke/nacionalno_porocilo_o_drogah_2015_0.pdf 

https://thehillsyfs.org/CADT
http://pefprints.pef.uni-lj.si/690/1/Nightlife_reconsidered.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/Priloga_vzgojni_program.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/Priloga_vzgojni_program.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/690/1/Nightlife_reconsidered.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/pdf/Zavodi_mreza_stat.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/pdf/Zavodi_mreza_stat.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/nacionalno_porocilo_o_drogah_2015_0.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/nacionalno_porocilo_o_drogah_2015_0.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/nacionalno_porocilo_o_drogah_2015_0.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/nacionalno_porocilo_o_drogah_2015_0.pdf


73 

Salecl Božič, E. (2017). Zdravljenje, testiranje in nezakoniti promet z drogami v zaporih. V A. 

Drev, Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2016 (str. 43–44). Ljubljana: 

Nacionalni inštitut za javno zdravje. Pridobljeno s: 

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-

datoteke/stanje_na_podrocju_prepovedanih_drog_v_sloveniji_2016.pdf  

Sande, M. (2002). Na spidu: Sintetične droge in obiskovanje prireditev elektronske glasbe. 

Ljubljana: Združenje DrogArt.  

Sande, M. (2004). Uporaba drog v družbi tveganj: Vpliv varovalnih dejavnikov in dejavnikov 

tveganja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta v Ljubljani.  

Sande, M. (2012). Informiranje, znanje in povezovanje NVO. V M. Sande (ur.), Opolnomočenje 

NVO: informiranje, znanje in povezovanje (str. 1–5).  

Sande, M. in Šabič, S. (2018). The importance of drug checking outside the context of nightlife in 

Slovenia. V Harm Reduction Journal, 14, str. 1–8. Pridobljeno s: 

http://eds.b.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-

lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=b561d54c-20c6-4313-985b-

e809b5202514%40pdc-v-sessmgr01  

Slovenski vzgojni zavodi: Predstavitev vzgojnih zavodov Slovenije, PD Radeče, KPD Celje, 

mladinskih domov v Ljubljani in Frami in sprejemališč v Ljubljani in Mariboru. (1985). 

Ljubljana: Društvo defektologov Slovenije.  

SSKJ. (2016). Pridobljeno s: http://sskj.si/?s=zavod  

Stergar, E. in Udrih Lazar, T. (2014). Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med 

šolsko mladino, Slovenija 2011: znanstvena monografija. Ljubljana: Univerzitetni klinični 

center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa. 

Stewart, S.L., Baiden, P.,Theall-Honey, L. in den Dunnen, W. (2014). Deliberate Self-harm Among 

Children in Tertiary Care Residential Treatment: Prevalence and Correlates. Child & Youth 

Care Forum, 43(1), str. 63–81. Pridobljeno s: http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-

lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=52f8b3e9-dc5a-4241-a972-

bcec1288303d%40sessionmgr4007  

Stöver, H. (2003). Pomoč uporabnikom drog v evropskih zaporih - rezultati pregledne študije. 

Časopis za kritiko znanosti, 31(213/214), str. 189–202.   

Stöver, H. in Kastelic, A. (2014). Drug treatment and harm reduction in prisons. V S. Enggist, L. 

Møller, G. Galea in C. Udese, Prisons and Health (str. 113–133). Copenhagen: World 

Health Organization. Pridobljeno s: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf  

Strokovni center za obravnavo otrok in mladostnikov s ČVM. (b.d.). Pridobljeno s: 

https://www.strokovnicenter.si/  

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/stanje_na_podrocju_prepovedanih_drog_v_sloveniji_2016.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/stanje_na_podrocju_prepovedanih_drog_v_sloveniji_2016.pdf
http://eds.b.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=b561d54c-20c6-4313-985b-e809b5202514%40pdc-v-sessmgr01
http://eds.b.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=b561d54c-20c6-4313-985b-e809b5202514%40pdc-v-sessmgr01
http://eds.b.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=b561d54c-20c6-4313-985b-e809b5202514%40pdc-v-sessmgr01
http://sskj.si/?s=zavod
http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=52f8b3e9-dc5a-4241-a972-bcec1288303d%40sessionmgr4007
http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=52f8b3e9-dc5a-4241-a972-bcec1288303d%40sessionmgr4007
http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=52f8b3e9-dc5a-4241-a972-bcec1288303d%40sessionmgr4007
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf
https://www.strokovnicenter.si/


74 

SURS. (2015). Zavodi, domovi in druge ustanove za nastanitev otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami, Slovenija, 2014. Pridobljeno s: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/5223  

Svete, M. (2015). Med disciplino in soustvarjanjem. Socialno delo, 54 (6), str. 341–355.  

Škoflek, I., Selšek, M., Ravnikar, F., Brezničar, S. in Kranjčan, A. (2004). Vzgojni program. 

Pridobljeno s 

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2011/programi/media/pdf/programi/Vzgojni_

program.pdf.Škrab 

Škoflek, I. (2005). Mladinski in vzgojni zavodi v prihodnost. V M. M. Klemenčič (ur.), Modeli 

dobre prakse v socialnopedagoškem delu – strokovni izzivi v družbi negotovosti: Zbornik 

povzetkov 3. Slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 

oktober 2005 (str. 74). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko – Slovenska 

nacionalna sekcija FICE. 

Šoln Vrbic, P., Jakič Brezočnik, M. in Švalj, K. (2016). Vzgojni zavodi: Izhodišča za sistemsko 

ureditev in pilotni projekt. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Pridobljeno s: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/pdf

/Vzgojni_zavodi.pdf  

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

Terminološki farmacevtski slovar. (b.d.) Pridobljeno s: https://isjfr.zrc-

sazu.si/sl/terminologisce/slovarji/farmacevtski/iskalnik?iztocnica=psihoaktivna#v  

United nations (2018). World Drug Report 2018: Pridobljeno s: 

https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_2_GLOBAL.pdf  

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij. (b.d.). Strokovna obravnava zaprtih oseb. Pridobljeno 

s: 

http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/izvrsevanje_kazenskih_sa

nkcij/strokovna_obravnava_zaprtih_oseb/  

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij. (2013). Priročnik za obsojene osebe ob nastopu kazni 

zapora. Ljubljana: Ministrstvo za pravosodje. Pridobljeno s: 

http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/UIKS/2013/PRIROCNIK_OB_N

ASTOPU_KAZNI_ZAPORA.pdf  

Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog (2014). Uradni list RS, št. 45/14, 22/16 in 14/17. 

Pridobljeno s: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6743  

Uršič Perhavc, O. (2007). Obravnava odvisnosti od prepovedanih drog v slovenskih zavodih za 

prestajanje kazni zapora. V M. Lovrečič (ur.), Poročilo s področja prepovedanih drog v 

Republiki Sloveniji (str. 225–227). Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS, 

Informacijska enota za prepovedane droge.  

Vzgojni zavod Planina. (b.d.). Pridobljeno s: http://www.vz-planina.si/  

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/5223
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/pdf/Vzgojni_zavodi.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/pdf/Vzgojni_zavodi.pdf
https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/slovarji/farmacevtski/iskalnik?iztocnica=psihoaktivna#v
https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/slovarji/farmacevtski/iskalnik?iztocnica=psihoaktivna#v
https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_2_GLOBAL.pdf
http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/izvrsevanje_kazenskih_sankcij/strokovna_obravnava_zaprtih_oseb/
http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/izvrsevanje_kazenskih_sankcij/strokovna_obravnava_zaprtih_oseb/
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/UIKS/2013/PRIROCNIK_OB_NASTOPU_KAZNI_ZAPORA.pdf
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/UIKS/2013/PRIROCNIK_OB_NASTOPU_KAZNI_ZAPORA.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6743
http://www.vz-planina.si/


75 

Watson, W. D. (2004). Juvenile Offender Comprehensive Reentry Substance Abuse Treatment. 

Journal of Correctional Educatio, 55(3), str. 211–224. Pridobljeno s : 

http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-

lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=1fb31409-2232-442f-9172-

0ff4c672d29b%40sessionmgr4009  

WHO. (b.d.). Pridobljeno s: https://www.who.int/  

WHO. (2014). Preventing overdose deaths in the criminal-justice system. Copenhagen: WHO 

Regional Office for Europe. Pridobljeno s: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/114914/Preventing-overdose-deaths-

in-the-criminal-justice-system.pdf?ua=1  

Zalokar, L. (2013). Evalvacija institucionalnega obravnavanja mladinske odklonskosti – primer 

Vzgojnega zavoda Planina (Doktorska disertacija). Univerza v Ljubljani, Pedagoška 

fakulteta, Ljubljana.  

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij/ZIKS-1. (2000). Uradni list RS, št. 110/06 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15 in 11/18. 

Pridobljeno s: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1223  

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. (1996). Uradni list RS, št. 16/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – 

ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj. Pridobljeno s: 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445  

Zakonu o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih 

drog/ZPUPD (1999). Uradni list RS, št. 98/99 in 2/04 – ZPNNVSM. Pridobljeno s: 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1375&fbclid=IwAR08te_-

EaOt9bb9BjG6keYgQNTg1LjndRiipGMtecYkKCjTTQZA3dhebZU  

Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami/ZPPPD (1999). Uradni list RS, št. 

108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrl-A in 47/04 ZdZPZ. Pridobljeno s: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1388&fbclid=IwAR3DOQXaY5t

ZNo77MyxD7SE_rxKVrbSyQBkJhzAy8CEXvkqtcaVV-UAjrpg  

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. (2011). Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 

90/12 in 41/17 – ZOPOPP. Pridobljeno s: 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5896  

Zrim Martinjak, N. (2017). Razlogi za današnje delovanje vzgojnih zavodov v Sloveniji. Socialna 

pedagogika, 21(1/2), str. 73–94.  

  

http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=1fb31409-2232-442f-9172-0ff4c672d29b%40sessionmgr4009
http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=1fb31409-2232-442f-9172-0ff4c672d29b%40sessionmgr4009
http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=1fb31409-2232-442f-9172-0ff4c672d29b%40sessionmgr4009
https://www.who.int/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/114914/Preventing-overdose-deaths-in-the-criminal-justice-system.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/114914/Preventing-overdose-deaths-in-the-criminal-justice-system.pdf?ua=1
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1223
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1375&fbclid=IwAR08te_-EaOt9bb9BjG6keYgQNTg1LjndRiipGMtecYkKCjTTQZA3dhebZU
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1375&fbclid=IwAR08te_-EaOt9bb9BjG6keYgQNTg1LjndRiipGMtecYkKCjTTQZA3dhebZU
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1388&fbclid=IwAR3DOQXaY5tZNo77MyxD7SE_rxKVrbSyQBkJhzAy8CEXvkqtcaVV-UAjrpg
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1388&fbclid=IwAR3DOQXaY5tZNo77MyxD7SE_rxKVrbSyQBkJhzAy8CEXvkqtcaVV-UAjrpg
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5896


76 

VI. PRILOGE 

1. Vprašanja za intevjuje z zaposlenimi v zavodu/stanovanjski skupini 
- Kako pogosta je uporaba prepovedanih substanc pri mladostnikih v vašem zavodu? 

o Katere uporabljajo? 

o Bi lahko povedali o uporabi znotraj zavoda oz. v času bivanja v zavodu? 

o Bi lahko povedali o njihovi splošni uporabi? 

o Bi lahko podelili kakšne primere? Kaj se je v tem primeru zgodilo, kako se ukrepa? 

- Kako gledate na uporabo vi in drugi zaposleni? Kako mislite, da ta problem vidijo 

mladostniki? 

- Kako vpliva dejstvo, da mladostnik uporablja PAS, na potek njegove obravnave?  

o Kako vpliva na delo v skupini? Na delo z ostalimi mladodostniki? 

o Kako bi rekli, da vpliva uporaba na uspešnost obravnave določenega mladostnika? 

o Ali vpliva uporaba enega izmed mladostnikov tudi na ostale? Kako? 

- Kako se soočate s problematiko uporabe PAS pri mladostnikih znotraj zavoda/stanovanje 

skupine?  

o Kakšne ukrepe uporabljate? 

o Kakšne metode uporabljate? 

o Kako se soočate z uporabo na splošno znotraj zavoda? Ukrepi, metode.  

- Kako bi opisali potek obravnave oz. dela z mladostnikom, ki uporablja PAS ali je od njih 

odvisen? 

o Kakšna je razlika pri delu z odvisnim ali zgolj občasnim uporabnikom? 

- Kakšen je cilj pri obravnavi mladostnika, ki uporablja PAS?  

o Kaj štejete kot uspeh pri svojem delu s takim mladostnikom? 

o Kaj štejete kot neuspeh? 

- Ali pri delu z mladostnikom glede uporabe PAS sodelujete tudi z zunanjimi organizacijami 

oz. institucijami? 

o S katerimi? 

o Kako izgleda sodelovanje? 

o Kaj je cilj? Popolno prenehanje/zmanjšanje/varna uporaba? 

o Kdaj se odločite za sodelovanje z zunanjo organizacijo? 

o Kakšni so rezultati? 

o Ali bi lahko podelili kakšen primer? 

- Kakšni pristopi oz. kaj se je v preteklosti izkazalo kot primer dobre prakse? Kateri pristopi 

so bili do sedaj najbolj učinkoviti? 

o Lahko opišete te motede/tehnike/pristope? 

o Ali bi lahko podelili kakšen primer obravnave, ki je bila po vašem mnenju uspešna? 

o Kako pogosto bi ocenili, da delo pomaga? 

- Kakšni pristopi oz. kaj se je v preteklosti izkazalo kot primer slabe prakse? Kateri pristopi 

so bili do sedaj neučinkoviti? 

o Lahko opišete te motede/tehnike/pristope? 
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o Ali bi lahko podelili kakšen primer obravnave, ki je bila po vašem mnenju 

neupsešna? Kaj se je zgodilo? 

o Kako pogosto bi ocenili, da delo ne pomaga? 

- Ali imate kakšne predloge, kako bi se lahko znotraj zavoda/stanovanjske skupine izboljšalo 

delovanje na tem področju? Katere? 
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2. Vprašanja za intervjuje z zunanjimi strokovnjaki 
- Kako poteka sodelovanje z vzgojnimi zavodi oz. stanovanjskimi skupinami? 

o S kolikimi sodelujete?  

o Zaradi česa napotujejo mladostnike k vam?  

o Kaj želijo, da dosežete? 

- Kako se soočate s problematiko uporabe PAS pri mladostnikih, ki so k vam napoteni iz 

zavoda ali stanovanjske skupine? 

o Kakšne ukrepe uporabljate? 

o Kakšne metode uporabljate? 

o Kako se soočate z uporabo na splošno? Ukrepi, metode.  

- Kako bi opisali potek obravnave oz. dela z mladostnikom, ki uporablja PAS ali je od njih 

odvisen? 

o Kako poteka vaše delo z njimi?  

o Kakšna je razlika pri delu z odvisnim ali zgolj občasnim uporabnikom? 

- Kakšen je cilj pri obravnavi mladostnika, ki uporablja PAS?  

o Kaj štejete kot uspeh pri svojem delu s takim mladostnikom? 

o Kaj štejete kot neuspeh? 

- Kakšni pristopi oz. kaj se je v preteklosti izkazalo kot primer dobre prakse? Kateri pristopi 

so bili do sedaj najbolj učinkoviti? 

o Lahko opišete te metode/tehnike/pristope? 

o Ali bi lahko podelili kakšen primer obravnave, ki je bila po vašem mnenju uspešna? 

o Kako pogosto bi ocenili, da delo pomaga? 

- Kakšni pristopi oz. kaj se je v preteklosti izkazalo kot primer slabe prakse? Kateri pristopi 

so bili do sedaj neučinkoviti? 

o Lahko opišete te motede/tehnike/pristope? 

o Ali bi lahko podelili kakšen primer obravnave, ki je bila po vašem mnenju 

neupsešna? Kaj se je zgodilo? 

o Kako pogosto bi ocenili, da delo ne pomaga? 

- Ali imate kakšne predloge, kako bi se lahko znotraj zavoda/stanovanjske skupine oz. pri 

vas, da bi se izboljšalo delovanje na tem področju? Katere? 

  



79 

3. Primer razvrščanja kod v kategorije 

Kode I. reda Kode II. reda 
Oznake 

kod 

Kategorije 

50% uporabnikov PAS, Uporaba PAS v času 

bivanja v zavodu. 

A1 Prisotnost uporabe.  

urinski testi, 80% 

pozitivnih, 

Ukrepi znotraj zavoda. H1  

marihuana, kokain, 

amfetamini, spid, trde 

droge, 

Vrste PAS, ki jih 

uporabljajo.  

C1 Prisotnost uporabe.  

Pogosta uporaba med 

vikendom 

Uporaba PAS izven zavoda. B1 Prisotnost uporabe.  

Uporaba v času bivanja, Uporaba PAS v času 

bivanja v zavodu. 

A1 Prisotnost uporabe.  

pripeljejo jim PAS Vnos PAS v zavod. D1 Prisotnost uporabe.  

Prilagajanje zaposlenih 

stanju, interni načrt PAS 

programa, določeni 

koraki, polletne 

evalvacije, štiri koraki, 

medicinska sestra, 

psihologinja, 

pedopsihiater 

Delo z uporabniki znotraj 

zavoda. 

J1 Obravnava znotraj 

zavoda.  

Prenehanje zunanje 

obravnave 

Sodelovanje z zunanjimi 

organizacijami. 

O1 Sodelovanje z 

zunanjimi 

organizacijami.  

Ob sprejemu obvestijo o 

prepovedi, podpis soglasja 

za urinski test, zaznava 

uporabe PAS, 

motivacijski razgovor, 

predstavitev programa, 

Delo z uporabniki znotraj 

zavoda. 

J1 Obravnava znotraj 

zavoda.  

Intenzivna obravnava: 

redni urinski testi, redna 

obravnava pri 

psihologinji, terapevtka, 

pogovori v skupinah, 

Delo z uporabniki znotraj 

zavoda. 

J1 Obravnava znotraj 

zavoda.  

check liste Delo z uporabniki znotraj 

zavoda. 

J1 Obravnava znotraj 

zavoda.  

Odpust, timski sestanek Delo z uporabniki znotraj 

zavoda. 

J1 Obravnava znotraj 

zavoda.  

Redko odpust, CSD in 

sodišče namešča, zavod 

pove da ne funkcionira, 

center ne posluša (vidi 

samo koristi in ne škode) 

Sodelovanje z zunanjimi 

organizacijami. 

O1 Sodelovanje z 

zunanjimi 

organizacijami.  
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Ogrožanje ostalih 

mladostnikov, prinašanje 

PAS, ogrožanje ostalih 

Vnos PAS v zavod. D1 Prisotnost uporabe.  

Konfrontacija mladostnika 

o uporabi, osveščanje, 

pogovor z vsemi 

mladostniki, obravnavanje 

teme PAS, zaustavljanje, 

obveščanje staršev 

Delo z uporabniki znotraj 

zavoda. 

J1 Obravnava znotraj 

zavoda.  

Vpliv na celoten zavod, 

težava mejnih 

Vplivi uporabe PAS na 

mladostnike. 

G1 Vpliv uporabe.  

Zanikanje uporabe, pomen 

notranje motivacije, vpliv 

domačega okolja/staršev, 

Sprejemanje načina dela iz 

strani mladostnikov. 

K1 Obravnava znotraj 

zavoda.  

Vnos in konzumiranje 

enako obravnavajo 

Ukrepi znotraj zavoda. H1 Obravnava znotraj 

zavoda.  

Vnos PAS, policija, zaseg 

PAS, 

Sodelovanje z zunanjimi 

organizacijami. 

O1  

vnos PAS, ne smejo 

pregledati mladostnika, 

mladostniki izpraznejo 

torbe, novi načini 

prikrivanja, vonj 

marihuane, 

Vnos PAS v zavod. D1 Prisotnost uporabe. 

vnos PAS, ne smejo 

pregledati mladostnika, 

mladostniki izpraznejo 

torbe, novi načini 

prikrivanja, vonj 

marihuane, 

Ukrepi znotraj zavoda. H1 Obravnava znotraj 

zavoda.  

Ni vzgojnih ukrepov, 

odvzem ugodnosti, 

odvzem samostojnih 

izhodov, odvzem obiskov, 

podaljšan čas bivanja pred 

odhodom na vikend, ni 

odvzemov vikendov, 

Ukrepi znotraj zavoda. H1 Obravnava znotraj 

zavoda.  

Zdravljenje odvisnosti. Odvisnost od PAS. E1 Prisotnost uporabe. 

Eksperimentiranje s PAS, 

preide naprej 

Uporaba PAS v času 

bivanja v zavodu. 

A1 Prisotnost uporabe.  

Redna uporaba petih, Odvisnost od PAS. E1 Prisotnost uporabe.  

Povečana potreba po 

hrani, ob pomanjkanju 

PAS razdražljivost, 

razbijanje skupine, pod 

vplivom: mirni, vodljivi 

Vplivi uporabe PAS na 

mladostnike. 

G1 Vpliv uporabe.  
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CZOPD (Center za 

zdravljenje odvisnosti od 

prepovedanih drog), 

zdravljenje, Zunanji 

strokovnjak usposobil 

delavce, 

Sodelovanje z zunanjimi 

organizacijami. 

O1 Sodelovanje z 

zunanjimi 

organizacijami.  

Terapevtska skupina, 

program PAS 

Delo z uporabniki znotraj 

zavoda. 

J1 Obravnava znotraj 

zavoda.  

Ideal neuporaba PAS 

(abstinenca) 

Cilj glede uporabe PAS. V1 Cilji obravnave.  

Kratkoročni cilji, tedenski 

sestanki aktivov, sprotno 

načrtovanje, check liste, 

težko delo v primeru 

neiskrenosti, 

Delo z uporabniki znotraj 

zavoda. 

J1 Obravnava znotraj 

zavoda.  

Odhajanje na bege, Vplivi uporabe PAS na 

mladostnike. 

G1 Vpliv uporabe.  

Begi, kratki begi za dobiti 

PAS, daljši begi za 

uporabo, beg zaradi dolga, 

Vplivi uporabe PAS na 

mladostnike. 

G1 Vpliv uporabe.  

Kriminalna denarja, dolg 

denarja, zaslužek, PAS 

Nevarna uporaba PAS. X1 Prisotnost uporabe.  

Multidiciplinarni tim, 

ministrstvo 

Sodelovanje z zunanjimi 

organizacijami. 

O1 Sodelovanje z 

zunanjimi 

organizacijami.  

50% uporabnikov PAS, Uporaba PAS v času 

bivanja v zavodu. 

A1 Prisotnost uporabe.  
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4. Razvrstitev kod II. reda po kategorijah 
 

1. KATEGORIJA: Prisotnost uporabe pas pri populaciji vzgojnih zavodov.  

Kode II. Reda:  

- Uporaba PAS v času bivanja v zavodu. A1 

- Uporaba PAS izven zavoda. B1 

- Vrste PAS, ki jih uporabljajo. C1 

- Vrste uporabe. C2 

- Vnos PAS v zavod. D1 

- Odvisnost od PAS. E1 

- Razlogi za uporabo PAS. F1 

- Nevarna uporaba PAS. X1 

  

2. KATEGORIJA:  Vpliv uporabe PAS na obravnavo mladostnikov.  

Kode II. Reda:  

- Vplivi uporabe PAS na mladostnike. G1 

 

3. KATEGORIJA:  Obravnava mladostnikov znotraj vzgojnega zavoda.  

Kode II. Reda:  

- Ukrepi znotraj zavoda. H1 

- Zunanji ukrepi. I1 

- Delo z uporabniki znotraj zavoda. J1 

- Sprejemanje načina dela iz strani mladostnikov. K1 

- Neuspešni izidi. L1 

 

4. KATEGORIJA:  Primeri dobre in slabe prakse.  

Kode II. Reda:  

- Dobra praksa. M1 

- Dobra praksa. M2 

- Slaba praksa.  N1 

- Slaba praksa. N2 
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5. KATEGORIJA:  Sodelovanje z zunanjimi organizacijami.  

Kode II. Reda:  

- Sodelovanje z zunanjimi organizacijami. O1 

- Sodelovanje z zavodom. O2 

- Pogostost sodelovanja. P2 

- Vrste sodelovanja. R2 

- Razlog vključitve. S2 

- Delo z uporabniki v organizacijah. T2 

- Rezultati dela. U2 

 

6. KATEGORIJA:  Cilji obravnave.  

Kode II. Reda:  

- Cilj glede uporabe PAS. V1 

- Cilj glede uporabe PAS. V2 

- Cilji mladostnikov. W2 

 

7. KATEGORIJA:  Predlogi.  

Kode II. Reda:  

- Predlogi za izboljšanje. Z1 

- Predlogi glede dela zavodov. Z2 

- Možnosti za nadaljnje sodelovanje. Ž2 

 

 

 

 


