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Programi DrogArta

• Izberi sam                                  

• Pleši z glavo ;)

• After taxi                     

• DA Svetovalnica

• Info točka

• Iz principa  



MLADOSTNIŠTVO

EKSPERIMENTIRANJE

PREIZKUŠANJE MEJA

IZBIRE
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Marihuana 32,5 50,3 47,0 22,0 23,0

Pomirjevala 8,2 10,2 8,3 5,1 5,0

Ekstazi 4,4 11,3 5,4 3,2 2,0

Amfetamini 1,9 3,7 7,2 2,2 2,0

Kokain 1,8 3,7 4,7 3,1 3,0

Heroin 2,4 0,4 0,5 1,6 1,0

Alkohol 92,1     96,5 98,9 92,0 93,0

Inhalanti: Slovenija 20%, povprečje 9% (ESPAD 11, 1. letniki)





STAROST OB PRVI 
UPORABI ALKOHOLA

fantje 12,8 
dekleta 13,3 

(ESPAD 2005)

13 let ali manj – 71% 

(ESPAD 2011) 

13 let ali manj – 39,9%

(HBSC 2014)



V ZADNJEM LETU
15 in 16 let: 87% 

(ESPAD 2011)

TEDENSKO PITJE

petnajstletniki: 13,9%

(HBSC 2014)

OPIJANJE

15 in 16 let: 39% : 53%

(ESPAD 2011)



Prepoved prodaje in ponudbe 

alkoholnih pijač in pijač, ki so 

jim dodane alkoholne pijače, 

mlajšim od 18 let... ter vsem 

tistim, za katere je mogoče 

upravičeno domnevati, da jih 

bodo enim ali drugim 

posredovale...

(ZOPA)

Pa vendar…?

ESPAD 11: 88% - alkohol je lahko ali 

precej lahko dostopen



Polovica deklet in tri 

četrtine fantov je  med 

maturantskim izletom pilo 

vsak dan. 

66 % odstotkov 

respondentov je 

odgovorilo, da bodo pili 

alkoholne pijače, ko bodo 

stari 25 let, 27,2 % jih je bilo 

neodločenih. (MOND 07)



Normalizacija uporabe 

alkohola med mladimi

ZNAKI

• Dostopnost

• Povečanje prevalence 

uporabe

• Tehtanje koristi in posledic

• Seznanjenost z drogami

/alkoholom (drugwise)

• Uporaba v prihodnosti

• Kulturna akomodacija

prepovedanega



TEŽAVE ZARADI PITJA ALKOHOLA

poškodba predmetov in 
obleke 51,6% 

prepir ali prerekanje 46,5%

nezgoda ali poškodba 30,7 %

težave v odnosih s prijatelji 
25,7%

zmanjšana storilnost v šoli 18,2%

MOND 07 - N = 1678, 49,6 ♂ 50,2 % ♀



10,2 % odstostka 

vprašanih je imelo 

zaradi pitja alkohola 

nezaščiten spolni odnos. 

9,4 % odstotke vprašanih 

je imelo neželene spolne 

odnose zaradi pitja 

alkohola.



VAROVALNI DEJAVNIKI IN 

DEJAVNIKI TVEGANJA

• SKUPNOSTNO PODROČJE

• DRUŽINSKO PODROČJE

• ŠOLSKO PODROČJE

• INDIVIDUALNO VRSTNIŠKO 

PODROČJE



VAROVALNI DEJAVNIKI IN 

DEJAVNIKI TVEGANJA

SKUPNOSTNO PODROČJE

Povezanost s sosesko (V)

Dezorganizacija skupnosti (T)

Možnosti za vključevanje v skupnost (V)

Ocena dostopnosti dovoljenih drog (T)

Ocena dostopnosti prepovedanih drog (T)



VAROVALNI DEJAVNIKI IN 

DEJAVNIKI TVEGANJA

DRUŽINSKO PODROČJE

Dober odnos z očetom (V)

Možnost za sodelovanje v družinskih aktivnostih (V)

Nagrade za sodelovanje v družinskih aktivnostih (V)

Nenaklonjenost staršev do antisocialnega vedenja (V)

Nenaklonjenost staršev do uporabe drog (V)

Dobra družinska disciplina (V)

Nadzor v družini (V)

Prisotnost konfliktov v družini (T)



VAROVALNI DEJAVNIKI IN 

DEJAVNIKI TVEGANJA

ŠOLSKO PODROČJE

Šolski neuspeh (T)

Neupravičena odsotnost od pouka (T)

Slabo počutje v šoli (T)

Možnosti za vključevanje v šolske aktivnosti (V)

Nagrade za sodelovanje v šolskih aktivnostih (V)



VAROVALNI DEJAVNIKI IN 

DEJAVNIKI TVEGANJA
INDIVIDUALNO VRSTNIŠKO PODROČJE

Uporništvo (T)

Nesprejemanje moralnih norm (T)

Obsojanje uporabe dovoljenih drog (V)

Obsojanje uporabe prepovedanih drog (V)

Ocena tveganja eksperimentalne uporabe prep. drog (V)

Ocena tveganja uporabe dovoljenih drog(V)

Ocena tveganja redne uporabe prepovedanih drog (V)

Ocena tveganja uporabe marihuane (V)

Uporaba prepovedanih drog pri prijateljih (T)



VPLIV VAROVALNIH DEJAVNIKOV IN DEJAVNIKOV 

TVEGANJA (2001/2002)

• Najpomembnejši posamezni dejavniki tveganja, 
ki so bili povezani z uporabo drog v preteklem 
mesecu, so bili dezorganizacija skupnosti, 
uporništvo, nesprejemanje moralnih norm, 
šolski neuspeh, slabo počutje v šoli in 
odsotnost od pouka.

• Z manjšo uporabo dovoljenih in prepovedanih 
drog so se na družinskem področju statistično 
pomembno povezovali skoraj vsi varovalni 
dejavniki.

• Na vrstniškem področju so se z manjšo 
uporabo povezovali dejavniki obsojanja 
uporabe dovoljenih in prepovedanih drog ter 
dejavniki uporabe dovoljenih in prepovedanih 
drog pri prijateljih.

Sande (2004): Uporaba drog v družbi tveganja



MIT ALI RESNICA?

Obstaja enostavna rešitev/recept, 

ki vedno deluje. 





o priprava



Mladostniki, ki igrajo loto, so bolj nagnjeni k 

jemanju drog kot tisti, ki igrajo ostale nagradne 

igre, je med drugim pokazala raziskava 

hrvaškega Zavoda za javno zdravstvo. 

Poslušalci turbofolka in narodne glasbe naj bi 

tako redkeje posegali po drogah kot tisti, ki so 

naklonjeni rocku, heavy metalu in reggae 

glasbi. 

Med televizijskimi nanizankami naj bi najbolj 

negativen vpliv imeli ameriška risana serija 

South Park. Ogled ljubezenskih serij ter oddaj 

kot so Milijonar ter Veliki brat naj bi zmanjševali 

nevarnost za uporabo drog.

Kdor uporablja marihuano, bo zagotovo pristal 

na heroinu (teorija odskočnega kamna). 



o pogovor, posluh

o zanimanje

o aktualnost

o realnost



o doslednost

o zgled

o jasna pravila

o usklajenost
staršev

o spremljanje



https://www.youtube.com/watch?v=DJvqZHJeCIc



Oddajajte signale ob katerih vam bo otrok lahko zaupal čim več stvari. 

Čeprav se vam mogoče ne bo zdelo tako, vendar imate starši ogromen 

vpliv na vedenje svojih otrok.

Vključite se v njihovo življenje. Spoznajte njihove prijatelje. Z njim 

preživite več časa.

Če pijete sami, pazite na kulturno obnašanje. Ne opijajte se, ne 

terorizirajte okolice, ne vozite in pijani ne hodite v službo.

Za sprostitev ponudite alternativo (npr. glasba, šport).

Dajte mu jasno vedeti, da popivanje v najstniških letih ni primerno.

Ne nakladajte, stavki naj bodo kratki in jasni.

Povejte jim, da bo alkohol neposredno vplival na njihove odločitve.

Povejte jim, da jih pravi prijatelji ne bodo silili k pitju.

Vir: bambino.si



10-15 %  odraslih je  
alkoholikov

»Če je kaj, kar želimo spremeniti v naših     

otrocih, moramo najprej preučiti in videti, 

ali ni to nekaj, 

kar bi bilo bolje spremeniti v nas samih.«

(C.G. Jung, 1932)



Manj tvegano pitje

• Le kadar sebe in druge 

spravljaš v čim manjšo

nevarnost (odpade šport, 

vožnja, seks...)

• Ne napij se (priti moraš še 

varno domov)

• Ostani s prijatelji, saj se lahko 

zgodi, da jih boš potreboval ali 

pa bodo oni potrebovali tebe

• Znani kraji z znanimi ljudmi so 

najbolj varni

• Izberi sam!



M

ob eni priložnosti ne več kot:
pol litra vina ali 

2 in pol steklenici piva ali 

1 deciliter in pol žgane pijače ali 

1 liter mošta

Ž

ob eni priložnosti ne več kot:
3 decilitre vina ali 

1 in pol steklenice piva ali 

1 deciliter žgane pijače ali 

pol litra mošta

Vir: nalijem.si



Združenje DrogArt, svetovalnica

Sedež društva:

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana         

01 439 72 70, 041 730 800 

info@izberisam.org, info@drogart.org

www.izberisam.org, www.drogart.org

DrogArt infotočka

Prečna ulica 6

1000 Ljubljana

Vsak delavnik: 8.00 – 16.00



Vprašanja, komentarji ...



Financerji: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina 
Ljubljana, Ministrstvo za zdravje, FIHO, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – URSM

Hvala za pozornost! 


