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ZASVOJENOST



STISKE SVETOVANCEV

“ Star sem 24 let, študent. imam punco s katero se glede 
mojega igranja iger, zelo veliko prepirava. Zelo pogosto 
se ji ne javim na telefon in ne odgovorim na sporočila. 
Tudi ko pa sva skupaj razmišljam o igricah, kar jo zelo 
moti. Oče je bil alkoholik, vendar se je ozdravil 
alkoholizma, nato je alkohol nadomestilo nepotrebno 
zapravljanje preko vsake zdrave meje, mama pa je vse to 
spremljala in ga ni nikoli spodila od hiše, kar ji zelo 
zamerim.”



Definicija zasvojenosti

Zasvojenost z internetom lahko opredelimo kot rabo
interneta, ki je pretirana, nenadzorovana in močno ovira
posameznikovo življenje.

(O. Ekinci, 2014).



Zasvojenost s spletnimi 
vsebinami je 

PONAVLJAJOČ 
VEDENJSKI VZOREC, ki se 

kaže v: 



•Sprememba prehranjevalnih navad

•Nihanje razpoloženja 

•Močna reakcija ob nenadnem odvzemu 
naprave

•Neupoštevanje  pravil, dogovorov

•Pomanjkanje interesa za druge aktivnosti

•Nespečnost, pomanjkanje spanja, sprememba 
spalnih navad

•Pomiritev le ob napravi



Negativne posledice, na 
področju:

•Družinskih odnosov

•Socialnih odnosov

•Šole/dela

•Prostega časa

•Odnosa do sebe



ZASVOJENOST S SPLETNIMI 
VSEBINAMI-KI  DAJEJO UGODJE:

-splošne spletne vsebine
-računalniške igre (ICD 11)!
-družabna omrežja
-spletno nakupovanje
-spletna pornografija
-spletne stave



• Prekomerna teža, problem je 
zasedenost

• Slabo razvita hrbtenica & težave s 
hrbtenico

• Bolečine v zapestju in prstih
• Bolečine v vratu
• Težave z vidom
• Težave s pozornostjo in koncentracijo
• Težave s spanjem
• Težave z navezanostjo v odnosu s 

starši, manj socialnih veščin, več 
čustvenih stisk

• Impulzivnost, razdražljivost

Posledice neprimerne 
rabe naprav pri otrocih



ZASVOJENOST 
S SPLETOM

SPLET KOT 
MEDIJ

INDUSTRIJA 
SPLETNIH 
APLIKACIJ, 

IGER…

VPLIVI 
OKOLJA

OSEBNOSTN
E IN DRUGE 

ZNAČILNOSTI



Dejavniki tveganja- splet 
in spletna industrija

-naključno podajanje vsebin, ki sprožajo 
ugodje

-usmerjenost v zaslužek in pridobivanje 
osebnih podatkov, informacij…



LETNI PRIHODEK-IGRIČARSKA 

INDUSTRIJA (2017)

2,2 biliona igričarjev

121,7 MIL. $



Dejavniki tveganja-
okolje

DRUŽINA:
-prezgodnji stik z napravo (nenadzorovan)
-slab zgled
-kaotične družinske navade
-neaktivno preživljanje prostega časa
-slabe strategije reš.težav
-slabi medosebni odnosi

ŠOLA, VRSTNIKI
-socialni pritisk vrstnikov
-nejasna pravila uporabe
-neprisotnost preventivnih programov
-ne-naslavljanje problema zasvojenosti s 

spletom in drugih rizičnih spletnih vedenj

INFLUENCERJI



Dejavniki tveganja-
osebnostne in druge 
značilnosti

-introvertiranost
-osamljenost, sramežljivost
-čustvena labilnost
-odprtost za izkušnje

-nizka samopodoba

-ADHD, ADD
-Aspergerjev sindrom
-Depresivno razpoloženje
-Tesnoba

-čustvene, fizične in spolne zlorabe



Pridružene težave

ANKSIOZNE MOTNJE

MOTNJE RAZPOLOŽENJA 
(DEPRESIJA)

ADHD

MOTNJE AVTISTIČNEGA SPEKTRA 
(ASPERGER)

OSEBNOSTNE MOTNJE

UČNE TEŽAVE



STISKE STARŠEV

“imam 15 let starega sina. Je otrok z ADHD motnjo, 
aspergerjevim sindromom in blažjo srčno motnjo. 
Pedopsihiatrinja je diagnosticirala tudi depresivno 
razpoloženje. Težava je predvsem v tem, da nima volje do 
učenja, v šolo gre z "muko", v šoli ne sodeluje, simulira 
slabost , ipd. 
Če mu damo prepoved, se upre in ne dela nič. 
Pravi, da mu je računalnik edina motivacija. 
2x mi je že "sunil" denar in si preko spleta kupil igre oz. 
dostop do njih. Prosim za vašo pomoč, nasvet.”



• Neprimerna vsebina (nasilje, 
spolnost…

• Veliko časa pred napravami

• Prevelika senzorna stimulacija

• Pomirjanje otroka s pomočjo naprav 

Negativen vpliv ima



• www.lifeofandroid.com

• www.esrb.com

• pegi.info

• www.commonsensemedia.org

Primernost vsebin



STAROST 0-3 leta

obdobje dojenčka in malčka

•Uporaba naprav odvisen povsem od staršev
•Ključna je zdrava emoc. navezanost na pomembno 
drugo osebo
•Pomemben je fizičen stik (objem, fizična interakcija, 
..)
•ki vključuje veliko neverbalne komunikacije (geste, 
ton glasu, facialna ekspresija..)
•Fizično prisotna mama/oče, ni nujno prisotna tudi 
emocionalno (npr, če starš brska po spletu, ob njem 
sedi otrok)
•Doprinos tehnologije: časovni prihranek starša-več 
časa za otroka, gledanje/poslušanje vsebin SKUPAJ s 
staršem



Smernice 0 - 3 let

• Najmanj prvo leto odsvetujemo 
stik z napravo (čim kasneje tem 
bolje)

• Še tako izbrane vsebine otroku do 
dveh let ne koristijo 

• Zaradi nezrelosti možganov se 
malčki ne morejo učiti iz medijev 
tako kot iz izkušenj

• Zgled staršev
• Popolna kontrola nad uporabo
• Primernost vsebin!
• Najmanj 1 uro pred spanjem ne 

TV, risank… (stimulacija in motilec 
melatonina)

• Do 15 min/dan



Starost 3-6 let

zgodnje otroštvo

•Kažejo visok interes za TV in videoposnetke 
(pomembna je ustrezna selekcija in pojasnila)
•Niso sposobni ločiti kritičnih vsebin (oglasi, on-line 
nakupi, spolne vsebine, nasilje…)
•Radi uporabljajo enostavne didaktične aplikacije 
(barve, črke, števila, glasovi…)
•Sposobni so slediti osnovnim pravilom
•Še ne obvladajo dobro tipkovnice, miške
•Touch screen daje občutek samostojnosti in 
iniciative
•Želi imitirati starše in samostojno uporabljati 
napravo 
•Velik pomen ima igra “v živo” (ustrezna povratna 
informacija/odziv vrstnikov)



Smernice 3 - 6 let

• Bonton in zgled ( ne med obroki, 
ne TV v ozadju ...)

• Jasna pravila
• Vedno pod supervizijo odraslega
• Posebna pozornost pri mobilnih 

napravah, tablicah…
• Digitalni posti in počitnice
• do 25min/dan



IZZIVI ZA DRUŽINE Z VEČ OTROKI

APLIKACIJE & IGRE 

• Ježkove dogodviščine 

• Talking Tom

• Nick Jr. Draw & Play

• Fun Easy Learn

• My Play Home
• 1,2,3 Meet the Numbers 

• Elmo Loves 123s

• My First Tangrams (Apple)

• Scribble Press (Apple)

• Pick-a-Zoo (Apple)

SPLETNE STRANI

• Otroski.rtvslo.si

• Piki.si

• PBS Kids

• Ko starejši otrok gleda TV, se 

naj starši posvetijo mlajšemu

• Sorojenci naj skupaj gledajo 

vsebine primerne tudi za 

najmlajšega otroka

• Starejši otroci naj mlajšim 

razložijo, kaj se dogaja v 

risanki ipd.

• Če je vsebina neprimerna za 

mlajše otroke, starejši pa jo 

želijo gledati/igrati –> ločene 

naprave/prostori/čas uporabe



Splošna priporočila

• Starši so zgled

•Jasna  pravila in dosledno izvajanje

•Otrok naprave ne dobi za darilo

•Otroška soba ni prostor za naprave

•Prehranjevanje za računalnikom/ob telefonu ni 
sprejemljivo (cela družina)

•Starš naj namešča aplikcije, pozna gesla  (vsaj 
do 14.l)

•Uporaba Parental control aplikacij, Rescue time, 
Quality time, Surfblocker, Time doctor, Time 
boss…

•Zablokirajte rizične vsebine; Leechblock, Net
nanny

•Uporaba naprave za zabavo naj ne bo najvišja 
nagrada, niti “vsesplošna” kazen

•Starš naj naprave ne uporablja za pomirjanje 
otroka

•Spodbujajte funkcionalno/kreativno 
rabo/didaktične vsebine

•»e-post« (cela družina)





PRAVILA 

1. JASNA 
NAPOVED

2. STARŠI

JO 
URESNIČIJO 

3. STARŠI 
ZDRŽIJO 
ODZIV 

OTROKA

4. 
VARNOST



PRIPOROČILA

UPOŠTEVANJE STAROSTNE OMEJITVE 
VIDEO IGER, DRUŽBENIH OMREŽIJ

YOUTUBE ZA OTROKE (Youtube kids)

NA YOUTUBU VKLOPITI “SLEDILEC ČASA” 
IN ČASOVNA OPOZORILA

IZKLOPITI  AVTOMATSKO PREDVAJANJE 
NA YOUTUBU

NASTAVITE TELEFON/ EKRANA  NA 
ČRNO-BEL POGLED

UGASNITI OPOZORILA 

NASTAVITVE FILTROV NA GOOGLE PLAY





PRIPOROČILA

ZABLOKIRAJTI UPORABO (STARŠEVEGA) 
TELEFONA ZA DOLOČEN ČAS (npr“FlipD”)

VKLJUČITI “ADD BLOCKER”

ZABAVA NA NAPRAVI JE PRIVILEGIJ

UPOŠTEVATI MOTO: “NAJPREJ UČENJE, 
RAZISKOVANJE, POTEM ZABAVA”

DRUŽENJE V ŽIVO IMA PREDNOST

NAPRAVE UPORABLJATI TUDI ZA UČENJE, 
RAZISKOVANJE

PRED UPORABO NAJ STARŠE VPRAŠAJO 
ZA DOVOLJENJE

NAPRAVE SO LAST STARŠEV

STARŠI NAMEŠČAJO NOVE APLIKACIJE, 
PROGRAME IN IMAJO VSA GESLA



O LOGOUT-u

• Specializirani center

• 7 let delovanja

• 4 psihološke ambulante

• Velik porast uporabnikov

• Preprečevanje in 

preventiva

• Brezplačna obravnava

• Individualna svetovanja

• Skupine

• Logoff tabori



HVALA
www.logout.si

spela.res@logout.si
041 233 474

http://www.logout.si/
mailto:spela.res@logout.si

