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MLADOSTNIKI: 

UPORABA PREPOVEDANIH DROG 

IN PREVENTIVA 

Andreja Drev

KRITIČNO OBDOBJE ZA INICIACIJO KONOPLJE

Številne raziskave kažejo, da sta zgodnja (12-14 let) do pozna (15-17 let) 

adolescenca še posebej kritično obdobje za iniciacijo psihoaktivnih snovi.

Tipično obdobje za iniciacijo konoplje sega v obdobje pozne 

adolescence in doseže vrh v zgodnji odraslosti.

kadarkoli v 
življenju: 

20,6 %
v zadnjem letu: 

17,8 %

v zadnjem 
mesecu: 

12,7 %

Z ZDRAVJEM POVEZANA VEDENJA V ŠOLSKEM 

OBDOBJU (HBSC 2018): UPORABA KONOPLJE 

MED 15-LETNIKI

21,7 %  19,5 %
Vir: HBSC 2018, NIJZ
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kadarkoli v 
življenju: 

42,5 %
v zadnjem letu: 

33,5 %

v zadnjem 
mesecu: 

19 %

Z ZDRAVJEM POVEZANA VEDENJA V ŠOLSKEM 

OBDOBJU (HBSC 2018): UPORABA KONOPLJE 

MED 17-LETNIKI

44,5 %  40,5 %

3,7 %

dnevna

uporaba 

konoplje

Vir: HBSC 2018, NIJZ

UPORABA PRED 16 LETOM: 

višje tveganje za akutno škodo, večja dovzetnost za razvoj zasvojenosti in drugih 

z uporabo povezanih težav, višje tveganje za razvoj duševnih težav.

1 od 6 med tistimi, ki so z uporabo začeli v času adolescence, razvije zasvojenost.

Nekje med 25 % do 50 %  tistih, ki dnevno uporabljajo konopljo razvije zasvojenost.

Vir: UNODC. World Drug Report 2018. Drugs and Age: Drugs and associated issues among young people and older people. 

UPORABA KONOPLJE 

KADARKOLI V ŽIVLJENJU, 

SLOVENIJA IN MP, HBSC 2018

Slovenski mladostniki se po 

uporabi konoplje uvrščajo nad 

mednarodno povprečje.

Zakaj? 

Dostopnost & 

nizko zaznana tveganja

Vir:HBSC 2018
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HBSC 2018 

63 % 17-letnikov in 49 % 15-letnikov ocenjuje, da lahko pride v 

naslednjih 24 urah do konoplje lahko ali zelo lahko

Poleg tega slovenski mladostniki zaznavajo redno uporabo konoplje kot 

tveganje v manjšem odstotku kot dijaki v večini drugih sodelujočih držav 

(ESPAD 2019).

VirI: ESPAD Report 2019; HBSC 2018, Jeriček Klanšček in sod. 2019

OKOLJE

KAKŠEN VPLIV IMA  OKOLJE NA POSAMEZNIKOVA PREPRIČANJA, STALIŠČA 

IN VEDENJE?

FIZIČNO OKOLJE # SOCIALNO OKOLJE

dostopnost socialne norme in stališča

• „normalizacija rekreativne uporabe drog“

• vse več pobud za legalizacijo uporabe konoplje, v porastu so miti glede njenih 

pozitivnih učinkov, permisivni odnos staršev

• večja dostopnost prepovedanih drog (cena, čistost, splet, količine)

RAZNOVRSTNOST IZDELKOV IZ KONOPLJE

Marihuana in hašiš (smola) – še vedno najpogosteje uporabljeni obliki konoplje, vendar vsebnost THC višja kot v 

preteklosti

Na črnem trgu so na voljo tudi konopljina olja, sintetični kanabinoidi, izdelki iz konoplje in kanabinoidov, ki se 

uporabljajo v zdravstvene namene, izdelki iz CBD in izdelki z nizko vrednostjo THC

V zadnjih letih se v EU pojavljajo tudi ekstrakti iz konoplje (vsebnost THC 70 +): vosek, smole
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KONTEKST UPORABE

KDAJ MLADOSTNIKI UPORABALJAJO KONOPLJO?

KO SO ZUNAJ IN SE ZABAVAJO 

KO SO V DRUŽBI

OB POSEBNIH PRILOŽNOSTIH 

Vir: Vukmir J. Mladinski center NG. O življenjskem slogu in tveganih vedenjih otrok in mladih v Novi Gorici

HBSC 2018

17-letniki

SKUPAJ FANTJE DEKLETA

Kokain 4,1 5,7 2,5 

Ekstazi 4,6 6,0 3,2 

Zdravila 4,4 5,0 3,8

Čudežne gobice 4,2 6,0 2,4

Amfetamin 3,8 4,9 2,6

Inhalanti 3,6 4,5 2,6

Vir: HBSC 2018, NIJZ

Droge

možgane 

„ugrabijo“ 

in se postavijo 

na sam vrh 
motivacijske 

lestvice

ZAKAJ SO DROGE PROBLEM?
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https://www.youtube.com/watch?v=pBdqPfyartU

L'addiction - Nuggets

mladostništvo – tvegano 

obdobje za uporabo drog

družina

vrstniki

kognitivni razvoj

psihosocialni razvoj

ZAKAJ SO MLADOSTNIKI BOLJ RANLJIVI? 

Povečan čustven naboj, 

visoka motivacija za 

nagrado

Potreba po vključitvi v 

družbo

Nagnjenost k iskanju 

novega, učenje

NISO VSI MLADOSTNIKI ENAKO DOVZETNI OZ. RANLJIVI ZA UPORABO PAS 

IN RAZVOJ ZASVOJENOSTI, AMPAK SE V TEM RAZLIKUJEJO

KAJ VPLIVA NA TO?????

https://www.youtube.com/watch?v=pBdqPfyartU
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KAJ VSE VPLIVA 

NA 

MLADOSTNIKOVO 

VEDENJE?

Na 

mladostnikovo 

vedenje vplivajo 

mnogoteri 

dejavniki. 

VIR: UNESCO, UNODC in WHO 2017 

POSAMEZNIK

DRUŽINA

ŠOLA

SKUPNOST

SOCIALNI KONTEKST

VAROVALNI 

DEJAVNIKI
DEJAVNIKI 

TVEGANJA

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA UPORABO PAS IN 

RAZVOJ ZASVOJENOSTI

dejavniki tveganja/ 

varovalni dejavniki

okolje

epigenetska 

prilagoditev

genska predispozicija fenotip

Možgani: struktura 

& delovanje

Prilagoditev 

vedenja:

-samoregulacija

-stabilnost 

razpoloženja

-iskanje novosti

-impulzivnost

odgovornost/tveganje

prag za razvoj 

zasvojenosti

VIR: UNODC  2018 

iniciacija uporabe

ZAKAJ PREVENTIVA POMEMBNA? 

KER LAHKO OMILI OZIROMA ODPRAVI NEGATIVNE VPLIVE SLABIH, ŠKODLJIVIH 

IZKUŠENJ IN PREPREČI RAZVOJ V SMERI VEČJE RANLJIVOSTI, DOVZETNOSTI 

ZA UPORABO PAS

varovalni 
dejavniki

dejavniki 
tveganja
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VAJA

Revolution train 

https://www.revolutiontrain.cz/en/projekt.php

Glasovanje

www.menti.com

PREVENTIVA V ŠOLI

Šolski
kurikul

Šolske
politike/ 
pravila

Šolska
klima

CILJI GLEDE NA (NE)UPORABO  
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uporabo PAS

zgodnje 
intervencije

preprečevati 
posledice
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A

S spremljanje, 
kratke 
intervencije, 
napotitev na 
zdravljenje

preprečevati in 
zmanjševati 
posledice 
uporabe

PREVENTIVA                            ZMANJŠEVANJE ŠKODE, 

ZDRAVLJENJE

VIR: UNESCO, UNODC in WHO 2017 

https://www.revolutiontrain.cz/en/projekt.php
http://www.menti.com/
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PRISTOPI

Indicirana preventiva:

ranljivi posameznik – individualne 
intervencije

Selektivna preventiva:

ranljive skupine – intervencije za 
manjše skupine

Univerzalna preventiva:

vsi učenci – intervencije na ravni 
celega razreda

O
koljska

preventiva, prom
ocija zdravja

VIR: UNESCO, UNODC in WHO 2017 

VSEBINE GLEDE NA (NE)UPORABO I. 

Vsebina preventive – ko še ni uporabe

Psihoaktivne snovi oz. prepovedane droge se ne omenjajo ( lahko 

bi sprožile radovednost, napačno percepcijo, da jih vrstniki uporabljajo)

Krepitev različnih osebnih in socialnih veščin, ki podpirajo zdrav 

čustven in socialen razvoj:

sprejemanje odločitev, spodbujanje k ciljem usmerjenega vedenja, 

medosebni odnosi, reševanje težav, soočanje z neprijetnimi situacijami 

v vsakdanjem življenju na zdrav način, samonadzor in nadzor impulzov, 

odpornost, socialno zavedanje, komunikacijske spretnosti

Krepitev različnih varovalnih dejavnikov: krepitev starševskih veščin,

povezanosti s šolo, doseganje boljše klime v razredu

Primeri učinkovitih preventivnih programov

Neverjetna leta

Krepitev družin

Igra lepega vedenja „Good behaviour game“

To sem jaz

VIR: UNESCO, UNODC in WHO 2017 

VSEBINE GLEDE NA (NE)UPORABO II.

Vsebina preventive – ko nastopi uporaba

Med ali po tipični starosti prve uporabe

Specifična znanja in stališča glede uporabe drog: 

dijaki raziskujejo različne vidike:

- prepričanja o tem, kako razširjena je uporaba p. drog 

med vrstniki

- percepcija tveganj proti percepciji koristi

- kakšna so pričakovanja, povezana z uporabo drog

- socialni vplivi na uporabo drog (družina, mediji, 

vrstniki)

- razvoj oz. krepitev veščin kritičnega mišljenja in 

odpornosti proti različnim vplivom

- posledice in škoda, ki jo povzroča uporaba p. drog

Primeri učinkovitih preventivnih programov

Izštekani

Vzgoja za zdravje – delavnica za PAS

Zgodnja intervencija (CPO)

VIR: UNESCO, UNODC in WHO 2017 
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ŠOLSKA PRAVILA/POLITIKE IN ŠOLSKA KLIMA

POZITIVNI VPLIV

Jasna šolska pravila/politike glede PAS: 

- vrste PAS, ki jih pravila naslavljajo, lokacije in priložnosti

- zmanjševanje dostopnosti do PAS

- pozitivno sankcioniranje kršitev pravil (npr. napotitev na

svetovanje)

Šolska klima podpira pozitivni šolski etos, dobro povezanost

s šolo (zavezanost šoli, občutek pripadnosti, pozitiven odnos z 

učitelji, pozitiven odnos s sošolci, sodelovanje v šolskih 

dejavnostih itn.), dobre medosebne odnose (dobri izidi na 

področju duševnega zdravja, učnega uspeha in (ne)uporabe 

PAS)

Šolske norme & odnos osebja do PAS

BREZ VPLIVA ALI ŠKODLJIVI VPLIV

Kaznovalna naravnanost ob kršitvi pravil/politik s področja PAS

Naključno testiranje

Dejavniki tveganja: nizka povezanost s šolo = večje tveganje za 

težave v duševnem zdravju ter uporabo PAS, izostanki iz šole, 

„špricanje“ šole, slab šolski uspeh, ponavljanje, nizko zaznana 

podpora učitelja, odsotnost jasnih šolskih pravil glede PAS, 

vrstniki, ki uporabljajo PAS,nasilje s strani vrstnikov

Viri: UNESCO, UNODC in WHO 2017; UNODC  2018; Koprivnikar H, Drev A, Roskar M, Zupanic T 2018

Srednje otroštvo Zgodnja adolescenca Adolescenca

Osebne in socialne veščine Preventiva, ki temelji na učenju socialnih kompetenc in 

vplivov

Programi za učinkovito

upravljanje razreda

Naslavljanje individualnih

ranljivosti

Politike za ohranjanje otrok v 

šoli

Programi, ki krepijo povezanost s šolo

Šolske politike/pravila na področju PAS

KAJ DELUJE IN KAJ NE? VSEBINA

DA NE

Sprejemanje odločitev, komuniciranje in reševanje problemov Zgolj podajanje informacij o posameznih prepovedanih drogah, ki lahko 

privede do tega, da so učenci/dijaki bolj informirani uporabniki

Uporaba in učenje osebnih in socialnih veščin, odnosi z vrstniki in 

odpornosti

Zastrašujoči prizori uporabe drog in uporabnikov, čustvene osebne 

izpovedi, glamurozno predstavljanje uporabe drog – je „kul“, filmi 

(programi, ki vzbujajo radovednost glede PAS, izkušnja uporabnika ni 

tako zastrašujoča)

Samoučinkovitost in asertivnost Pričevanja bivših uporabnikov drog

Spreminjanje napačnih prepričanj glede odstotka/števila mladostnikov, ki 

uporabljajo PAS in odnosa do PAS (normativno učenje, spodbujanje 

kritičnega mišljenja)

Zgolj osredotočanje na krepitev samozavesti in čustvenem izobraževanju

Podpora učnim navadam in akademski uspešnosti

Nova znanja (vpliv PAS na razvoj možganov)
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KAJ DELUJE IN KAJ NE? STRUKTURA, METODE 

DA NE

Na znanstvenih dokazih oz. na teoretičnem modelu temelječi 

program

Programi, ki so primerni starosti in razvoju otroka (upoštevajo 

razvojne cilje otroka)

Programi, ki vključujejo evalvacijo (spremljanje in analiziranje 

izvajanje programa)

Uporaba interaktivnih metod, zelo strukturirane lekcije,

program, lekcije sledijo kurikulumu

Ne-interaktivne metode (npr. predavanje), nestrukturirane,

spontane diskusije 

Plakati

Razkritja osebne izkušnje, čustev učenca

Izvedba programa v obliki strukturiranih lekcij (10-15) Enkratni dogodki (npr. enkratni množični dogodki z 

motivacijskim govorcem, razna predavanja)

Ustrezno usposobljeni izvajalci/učitelji Predavanja različnih strokovnjakov

Vir: 

UNODC 2013 

International

Standards for Drug 

Prevention, 

NIJZ 2016 Zdravje 

skozi umetnost, 

Utrip 2012 Smernice 

in priporočila za delo 

na področju šolske 

preventive

VIRI 

Zdravje skoti umetnost: Smernice za 

pogovore o izbranih zdravstvenih temah za 

pedagoške delavce, NIJZ 2016

Smernice in priporočila za delo na področju 

šolske preventive, Utrip Inštitut, 2012

http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/xchange_en

https://www.blueprintsprograms.org

https://www.blueprintsprograms.org/
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Spletna stran NIJZ: http://www.nijz.si/, PUBLIKACIJE, PODROČJE DELA PAS

PROJEKTI: http://www.nijz.si/sl/z-zdravjem-povezana-vedenja-v-solskem-obdobju

http://www.nijz.si/

