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Zasvojenost 
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• Najmočnejša, najpogostejša je med mladimi
zasvojenost z uporabo pametnega telefona.

• Odrasli?

Za mlade do 12. leta je ta čas pol ure na dan in po 12.
letu 1 uro na dan.
Govorimo seveda o času, ki ga porabijo za zabavo,
sprostitev.
Če brskajo z namenom, je to povsem nekaj drugega,
kot če brskajo kar tako.“
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Dejavniki tveganja

• Družba vrstnikov
• Konflikti v družini
• Vedenjske motnje
• Osamljenost in uporništvo
• Socialne težave 
• Izostajanje iz šole, neuspeh
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Raziskava med študenti

• Anketni vprašalnik:1ka
• Marec 2019
• Vzorec: študenti UNM FZV (185)
M 34
Ž 151
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Rezultati

Katere naloge poleg študijskih obveznosti 
opravljate doma vsakodnevno? 

OPRAVILA f %

kuhanje 145 79

pomivanje posode 155 84

pospravljanje 174 95

likanje 79 43

obešanje, zlaganje perila 125 68

varstvo mlajših sorojencev 36 20

učenje sorojencev 25 14

vrtnarjenje 45 24

pomoč na kmetiji 42 23

pomoč starejšim 66 36
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Koliko ur na dan običajno igrate igrice na 
računalniku, igralni konzoli, tablici, pametnem 

telefonu ali drugi elektronski napravi?
ČAS f %

sploh ne igram 110 59
sem prenehal igrati 8 4
približno pol ure na 
dan 36 19
približno 1 uro na 
dan 16 9
približno 2 ure na 
dan 7 4
približno 3 ure na 
dan 5 3
približno 4 ure na 
dan 2 1

približno 5 ur na dan 0 0

približno 6 ur na dan 0 0
približno 7 ur ali več 
na dan 0 0
Skupaj 184 99% 10

Pri kateri starosti ste začeli z igranjem 
spletnih iger? 
Najmlajši pri 5. letih



TRDITVE - VIDEO IGRICE, TUDI NA MOBILNIH NAPRAVAH PV SD
Zaradi igranja zapostavljam osnovne življenjske potrebe (spanje, hranjenje, spolnost). 1,6 1.05

O igri in nalogah razmišljam tudi kadar ne igram. 1,5 0,89

Če mi želi kdo preprečiti igranje, postanem slabe volje in nemiren/-na. 1,4 0,89

Ko lahko končno spet igram, se razveselim. 1,6 0,94

Premišljujem, da bi prenehal/a igrati. 2,1 1,36

Zgodi se mi, da igram več časa, kot sem sprva nameraval/-a. 1,8 1,17

Odkar več igram, imam manj časa za prijatelje in hobije. 1,5 0,87

V preteklosti sem že poskušal kontrolirati svoje igranje. 1,8 1,2

Prehranjujem se pred računalnikom/napravo. 1,9 1,17

Sem med boljšimi igralci igre, ki jo igram. 1,7 1,01

Zaradi igranje trpi moja učna/delovna uspešnost. 1,6 0,91

Vedno več igram. 1,4 0,79

Ostalim prikrivam čas igranja iger. 1,3 0,67

Kadar mi gre vse narobe, več igram. 1,4 0,77

Uporaba spletnih iger me sprošča. 1,7 1,06

Uporaba spletnih iger mi pomeni najpomembnejšo zabavo. 1,3 0,64

Če bi ukinil spletne igre, bi bilo moje družabno življenje zelo okrnjeno. 1,4 0,8

Zlahka bi se odpovedal igranju spletnih iger. 3,1 1,72

Menim, da sem zasvojen z uporabo spletnih iger. 1,3 0,65
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Trditve  so bile ocenjene po 5-stopenjski Likertovi lestvici, pri čemer je 1 pomenila, da se študenti s trditvijo ne strinjajo in 5, 
da se s trditvijo popolnoma strinjajo.  



Koliko ur na dan običajno v prostem času gledate 
televizijo, videoposnetke, DVD-je in druge zabavne 

vsebine, ki jih lahko gledate na ekranu/zaslonu? 
ČAS f %

sploh ne gledam 10 5
približno pol ure na 
dan 30 16
približno 1 uro na 
dan 67 36
približno 2 uri na dan 46 25
približno 3 ure na dan 20 11
približno 4 ure na dan 8 4
približno 5 ur na dan 0 0
približno 6 ur na dan 1 1
približno 7 ur ali več 0 0
Skupaj 182 98
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Kakšne oddaje največkrat gledate na 
televiziji?

f % 

filme 144 79
nanizanke / serije 122 67
risanke 10 5
dokumentarne oddaje 61 34
razvedrilne oddaje 28 15
pornografijo 12 7
poročila, politične teme 21 12
Drugo: šport, poslušanje glasbe 8 4



RAZLOGI UPORABE INTERNETA F % 
iskanje informacij 171 94
družbena omrežja 168 92
elektronska pošta 173 95
prenašanje datotek 122 67
spletni forum 29 16
spletne igre 17 9
nakupovanje 91 50
prebiranje novic 92 51
kratkočasenje 69 38
učenje 110 60
Drugo: 3 2
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večkrat 
dnevn
o

vsak dan

Kako pogosto se pogovarjate s prijatelji po telefonu ali 
preko interneta (v primeru interneta preko aplikacij, 
kot so Skype, Face Time, Viber, Whatsapp)?

61 61
34% 34%

Kako pogosto ste v stiku s svojimi prijatelji preko 
pošiljanja kratkih sporočil/SMS-ov?

86 59
48% 33%

Kako pogosto klepetate s prijatelji preko takojšnjega 
sporočanja (npr. preko Windows messengerja, 
klepeta/chatanja preko Facebooka, Blackberry
messengerja)?

85 56
48% 31%

Kako pogosto ste v stiku s svojimi prijatelji preko drugih 
socialnih/družabnih omrežij, kot so Facebook (objave 
na zidu, ne klepet), My Space, Twitter, Apps (npr. 
instagram),Tumblr, igre (npr. Xbox), YouTube itd.?

54 46
31% 26%



TRDITVE PV SD
Zaradi rabe interneta prihajam v konflikte z družinskimi člani. 1,7 0,96
Prikrivam in lažem o času, ki ga preživim za računalnikom. 1,4 0,76
Moja učinkovitost/uspešnost v šoli/službi se je zaradi uporabe interneta znižala. 1,8 1,04

Na internetu ostajam dlje, kot je bilo načrtovano. 2,7 1,3
Postanem nemiren/-a in razdražljiv/-a, če me kdo moti med aktivnostmi na internetu. 1,7 1,05

Bližnji me opozarjajo, da preveč časa preživim za računalnikom. 1,8 1,11
Uporaba spletnih družbenih omrežij me sprošča. 2,5 1,2
Sem neprespan/-a. 2,4 1,39
Kadar se mi zgodi kaj neprijetnega, se zatečem k internetu. 2 1,05
Svoj prosti čas preživljam na internetu ali v družbi mobilne naprave. 2,5 1,18
Po internetu surfam brez razloga. 2,7 1,26
Zgodi se mi, da med iskanjem konkretnih informacij pozabim, kaj sem iskal/-a in spremljam 
čisto nekaj drugega.

2,7 1,29

Odkar več časa posvečam aktivnostim na internetu, imam manj offline prijateljev. 1,9 0,91
Življenje brez interneta se mi zdi dolgočasno. 2,5 1,17
Kadar nimam dostopa do interneta se vznemirim. 2,2 1,19
Uporaba spletnih družbenih omrežij mi pomeni najpomembnejši stik s prijatelji. 2 1,04

Uporaba spletnih omrežij mi vzame toliko časa, da zaradi tega zanemarjam svoje študijske 
obveznosti.

2 1,09

Če bi okrnil družabno omrežje, bi bilo moje družabno življenje okrnjeno. 1,9 0,98
Lahko bi se odpovedal uporabi družbenih omrežij. 3,3 1,18
Menim, da sem zasvojen z uporabo družbenih omrežij. 2,3 1,14
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Trditve  so bile ocenjene po 5-stopenjski Likertovi lestvici, pri čemer je 1 pomenila, da se študenti s trditvijo ne strinjajo 
in 5, da se s trditvijo popolnoma strinjajo.  



Kako pogosto kadite tobak? f %

vsak dan 41 22

vsaj enkrat na teden, a ne vsak dan 14 8

manj kot enkrat na teden 5 3

ne kadim 122 66

Skupaj 182 98
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Koliko cigaret 
na dan 
pokadite? f %
do 5 cigaret 
dnevno 24 13
6-10 cigaret 
dnevno 26 14
11-20 cigaret 
dnevno 9 5
več kot 21 cigaret 
dnevno 0 0

Koliko ste bili stari, ko ste 
prvič kadili cigarete? f %
nikoli 61 33
11 let ali prej 6 3
12 let 2 1
13 let 6 3
14 let 14 8
15 let 17 9
16 let in več 75 41
Skupaj 181 98



Kako pogosto pijete 
alkoholne pijače, kot so 
na primer pivo, vino ali 
žgane pijače? f %
vsak dan 3 2
vsak teden 35 19
vsak mesec 43 23
redko 78 42
nikoli 21 11
Skupaj 180 97
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Koliko ste bili stari, ko 
ste prvič pili 
alkoholne pijače (več 
kot požirek)? f %
nikoli 7 4
11 let ali prej) 11 6
12 let 8 4
13 let 6 3
14 let 26 14
15 let 47 25
16 let ali več 75 41

Ali ste že kdaj spili toliko 
alkoholnih pijač, da ste 
bili res pijani? f %
ne, nikoli 39 21
da, enkrat 36 19
da, 2- ali 3-krat 47 25
da, 4- do 10-krat 23 12
da, več kot 10-krat 35 19



Koliko ste bili stari, ko 
ste bili prvič pijani? f %
nikoli 33 18
11 let ali prej 3 2
12 let 2 1
13 let 5 3
14 let 17 9
15 let 25 14
16 let ali več 95 51

17

Trditve PV SD

Pitje alkoholnih pijač me sprošča. 2,3 1,28

Pijem zaradi druženja s prijatelji. 2,8 1,52

Zaradi pitja alkohola zanemarjam svoje 
študijske obveznosti.

1,4 0,75

Zaradi pitja alkohola zanemarjam svoje 
družinske obveznosti.

1,3 0,67

Zlahka bi se odpovedal pitju alkohola. 4,1 1,23

Menim, da sem zasvojen z alkoholom. 1,1 0,41



Ali ste že kdaj uporabili konopljo (vprašanje se nanaša na uporabo 
marihuane in hašiša, ki ju lahko poznate pod imeni, kot so trava, 
gandža, vutra, joint, haš, bakla) – kadarkoli v življenju?

f %
nikoli 115 62
1-2krat 27 15
3-5 krat 9 5
6-9 krat 8 4
10-19 krat 5 3
20-29 krat 3 2
30 krat ali več 12 6
Skupaj 179 97
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Ali imate izkušnje 
z uporabo 
nedovoljenih 
drog?

Da, 
pogosto

Občasno Sem 
poskusil

Ne Skupaj

Ali imate izkušnje 
z uporabo 
kokaina?

0 7 11 161 179
0% 4% 6% 90% 100%

Ali imate izkušnje 
z uporabo 
ekstazija?

0 0 6 173 179
0% 0% 3% 97% 100%

Ali imate izkušnje 
z uporabo 
heroina?

0 0 0 179 179



Nasilje: dejavnik tveganja za razvoj 
zasvojenosti

• Lee, G. P., Storr, C. L., Ialongo, N. S., & Martins, S. S. 
(2012). Association between adverse life events and
addictive behaviors among male and female
adolescents. The American journal on addictions, 21(6), 
516-23.

• Ugotovitve študije: večja pojavnost različnih oblik 
zasvojenosti med mladostniki, zlasti dekleti, ki so bili 
izpostavljeni nasilju 

N=178
N (študenti, ki so bili  v otroštvu izpostavljeni 
nasilju ali zanemarjanju)=34  (19,1% vseh)

psihičnemu 
nasilju

24
13%

fizičnemu 
nasilju

18
10%

Spolnemu 
nasilju

6
3%

zanemarjanju 9
5%



Samoocena zasvojenosti 

0 20 40 60 80 100

vsi študenti

študenti, ki so bili izpostavljeni nasilju
ali zanemarjanju

ostali študenti

Menim, da sem zasvojen z uporabo 
družbenih omrežij (%)

se strinjam se ne strinjam/sem neopredeljen

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

vsi študenti

študenti, ki so bili izpostavljeni nasilju ali
zanemarjanju

ostali študenti

Menim, da sem zasvojen z nikotinom in ne morem 
opustiti kajenja (%)

se strinjam se ne strinjam/sem neopredeljen

N=178
N (študenti, ki so bili izpostavljeni nasilju ali zanemarjanju)=34
N (ostali študenti)=144



Uporaba prepovedanih drog

0 20 40 60

Ali imate izkušnje z uporabo
drugih prepovedanih drog /…

Ali imate izkušnje z uporabo
ekstazija?

Ali imate izkušnje z uporabo
kokaina?

Ali ste že kdaj uporabili konopljo?

Uporaba prepovedanih drog

ostali študenti
študenti, ki so bili izpostavljeni nasilju ali zanemarjanju
vsi študenti

N=178
N (študenti, ki so bili 
izpostavljeni nasilju ali 
zanemarjanju)=34
N (ostali študenti)=144



Priporočila staršem….

• stiki z mobilnimi napravami nadzorovani,

• otroku zgled dajemo tudi sami,

• računalnik oziroma mobilni telefon zgolj pripomoček, ne pa
osebni zabaviščni center, ter edini možni način za
preživljanje prostega časa!
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Mladi….

• organizirajte si čas,
• omejite uporabo nove tehnologije,
• več se družite s prijatelji v resničnem življenju in v

naravi.
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Učitelji in zdravstveni delavci
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HVALA ZA POZORNOST!
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