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STEAM 
USERS: 

6,774,956 10,911,524 

Current 
Players 

Peak Today   Game 

  
622,842  922,116    Dota 2  

198,577  595,836    
Counter-Strike: Global 
Offensive  

39,397  63,236    Team Fortress 2  
31,305  51,410    Grand Theft Auto V  
25,305  47,984    Sid Meier's Civilization V  
23,640  45,800    Fallout 4  
22,835  41,861    Warframe  
20,242  66,801    Football Manager 2016  
19,670  42,048    Garry's Mod  
18,871  46,530    ARK: Survival Evolved  
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“EU raziskava 2015:  
Povprečen igričar se s starši vsaj dvakrat tedensko 
prepira v zvezi s čezmernim z igranjem igric. “ 





Izražene skrbi, stiske… 
• Skrbi me otrokovo vedenje in koliko časa preživi za računalnikom, z 

možem pa ne najdeva pravega načina za rešitev težav. 
 

• V družini imamo problem z 19 letnim sinom, ki je letos maturant. Že 
več let, ocenjujem, da se takrat ko je v stiski zateka v, kot jaz temu 
pravim, vzporedno virtualno resničnost. Na računalniku, sedaj ko 
nima več pouka, preždi 10 do 12 ur na dan. 
 

• Sin je star 11 let, dnevi postajajo neznosni, ko je potrbno narediti 
nalogo ali se učiti. Nima delovnih navad. Je vzkipljiv, če ga 
prikrajšam za njegovo lagodnost gledanje televizije ali igranje igric 
na telefonu. Ne zanima ga nobena interesna dejavnost. Računalnik 
sem mu vzela, jutri mu ukinem telefonsko številko. Sem mati 
samohranilka in takno življenje me izčrpava. Prosila bi vas za 
pomoč.  
 



Izražene skrbi, stiske… 
• Sin se prekomerno zadržuje za računalnikom, ves prosti čas preživi z 

igranjem računalniških igric. Obveznosti v šoli sicer redno opravlja in 
gimnazijo izdeluje z odliko, vendar pa se vedno bolj umika v svoj svet, 
postaja nedostopen in nervozen, če nima možnosti igranja igric.  
 

• Računalnik je moj način odmikanja od problemov. problemov pa je 
veliko.. že 2 leti delam tretji letnik, in ker mi tudi to leto ne gre, mi doma 
govorijo da bom moral od doma. računalnik uporabljam, če nimam kaj 
početi, tako da ga uporabljam 5 ur na dan ali več. veliko sem tudi na 
internetu. star sem 19 let. srečanje z vami je za moje starše edina izbira ob 
mojih problemih, tako sem se po daljšem razmišljanju odločil tudi jaz. 
 

• Star sem 29 let. Že od najstniških let se soočam s problemom 
prekomernega igranja računalniških iger. Imam večino simptomov 
zasvojenosti. Že velikokrat sem poskusil popolnoma opustiti navado, a se 
navkljub večmesečnim premorom vedno znova vračam k igram. Zato se mi 
zdi, da potrebujem pomoč. Ali mi lahko pomagate?  



 
OSEBNA ZGODBA 

 
“MATEJ” 
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Matej je imel 15 let, ko se je njegova mama obrnila k nam po pomoč. Računalniške igrice je začel igrati  pri 12 letih.  V času odraščanja je bil večkrat priča nasilnemu odnosu med mamo in očetom-oče je bil verbalno agresiven in žaljiv do mame. Veliko je bilo dretja, prepirov, Matej se je pred tem svetom umikal v svojo sobo-v svet igric. Igrice je igral večino svojega prostega časa. Postal je zasvojen do te mere, da je, ko mu je mama poskušala odvzeti računalnik, ko je igral, postal nasilen do nje-žalil jo je, zmerjal, se drl…Starša mu, okupirana s svojimi težavami, nikoli nista postavljala omejitev in pravil glede uporabe računalnika. Pustila sta mu da ima računalnik v svoji sobi, imel je neomejen dostop do interneta. Ko sta starša začela opažati, da ima težave, je zabredel že zelo globoko-v šoli je popuščal, dobival slabe ocene, od svojih prijateljev se je počasi odmikal-družil se je le preko interneta z ostalimi igralci igrice. Ko so mu po dveh letih igranja igric, starši prvič skušali odvzeti računalnik je bil verbalno agresiven in udaril je očeta. V jezi je razbijal po sobi in v steno naredil nekaj lukenj. Starša sta se njegovega vedenja prestrašila, vrnila sta mu računalnik. Ob njegovem agresivnem izpadu nista poskušala kontaktirati niti CSDja niti PP. Leto pozneje, ko je šolsko leto končal z 3 popravci, sta mu starša ponovno poskušala odvzeti računalnik. Agresivni izpad je bil tokrat še hujši. V svoji jezi  se je spravil na mamo in jo poskušal daviti. Vmes je posegel oče. Starša sta pod tem pritiskom ponovno vrnila računalnik v njegovo sobo, o težavah nista obvestila nikogar. V strahu pred podobno ali celo hujšo reakcijo, mu nista niko več poskušala odvzeti računalnika. 



RAČUNALNIŠKE  
IGRE 



VRSTE RAČUNALNIŠKIH IGER 
Najpogostejše skupine računalniških iger: 
 
• “SHOOTER” (FPS, TPS): Counter-Strike: Global Offensive 
• “RPG” (Role playing game) : World of Warcraft 
• “STARTEGY”: Dota 2, League of legends 
• “SIMULATIONS”: The Sims 4 
• “SPORTS”: Need For Speed, FIFA 15 
• “CARD”: Hearthstone 
• “SANDBOX”:Minecraft 

 
• “MMO” (“massively multiplayer online”) 
• “SP” (“single player”) 
• “MOBA” (“massively online battle arena) 
 



KAJ POČENJO NAŠI 
OTROCI NA 

RAČUNALNIKU ? 
 

KAJ JIH TAKO 
PRIVLAČI? 



LAHKA DOSTOPNOST 
POCENI 

ANONIMNOST 
STALIŠČE: Še vedno bolje 

računalnik, kot droge 
UGODJE TAKOJ 

IZZIVI-
NEPREDVIDLJIVOST 

DRUŽENJE 
SAMOPOTRDITEV 



TIPIČEN  
GAMER 
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KAJ RAČUNALNIŠKE IGRE DAJEJO 
IGRALCU? 

 
• Kognitivni-miselni izziv 
• Tekmovalno usmerjenost 
• Multi-tasking 
• Socialno interakcijo online 
• Socialno pozicijo 
• Socialno sprejetost 
• Pozitivno samopodobo 
• Zabavo in sprostitev 
• Razvoj “alter-ega” 

 
 



KDAJ RAČUNALNIŠKE IGRE PREVZAMEJO NADZOR?  
• Izguba občutka notranje kontrole 

• Prehranjevanje za računalnikom ali 
celo opuščanje hrane 

• Nihanje razpoloženja  

• Emocionalno-impulzivna reakcija ob 
nenadnem odvzemu naprave 

• Neupoštevanje dogovorov o rabi 
interneta 

• Zanemarjanje šolskih/delovnih 
obveznosti, padec šolske/delovne 
uspešnosti 

• Pomanjkanje interesa za druge 
aktivnosti 

• Spremenjen spalni vzorec  

• Že neuspeli poizkusi 
zmanjšanja/prenehanja igranja 



VPRAŠALNIK 
• Ali ne morete napovedati, koliko časa bo vas otrok za napravo (TV, rač, 

telefon)? 
• Ali ste že neuspešno poskušali zmanjšati čas za napravo? 
• Ali je otrok “euforičen” medtem ko je na napravi? 
• Ali si želi vedno več časa preživeti za napravo in po njej hrepeni tudi ko je 

offline? 
• Ali zanemarja svoje prijatelje, družino? 
• Ali je vznemirjen, slabe volje, nerazpoložen, ko ni za napravo/ko jo odvzamete? 
• Ali laže o času, koliko časa je za napravo? 
• Ali mu upada uspeh v šoli? 
• Ali ga je sram,ima občutke krivde, glede tega, koliko časa prebije za napravo? 
• Ali ima spremenjene navade spanja? 
• Ali ima težave z zdravjem? (težave z vidom, upad telesne teže, bolečine v 

hrbtenici)? 
• Ali zanika, da ima težavo? 
• Ali opušča hobije, druženje, in druge interese? 
• Ali fantazira in veliko govori o online vsebinah? 
• Ali večino prijateljstev sklepa preko spleta? 

 



RAZLAGA 

• 0-3 ODGOVORA “DA”: nima težav s 
prekomerno uporabo naprav 
 

• 4-7 ODGOVORA “DA”: uporaba naprave 
postaja problematična, prav je da postavite 
pravila 

• Nad 7 ODGOVOROV “DA”: otrok je na poti da 
razvije zasvojenost z napravo, priporočena 
strokovna pomoč 



 
IZPOVED M.B.-ZASVOJENEGA Z RAČ. IGRAMI 

 
 

”Nehal sem se umivati, jedel sem nekaj,  
vedno poleg računalnika, izgubil sem na telesni teži,  

moja koža je postala pobledela, nisem se bril  
in česal... Skratka nič nisem počel. Zgledal sem  

tako slabo,  da je bila mama prepričana, da sem  
heroinski odvisnik in me odpeljala na pogovor in 

testiranje urina na Projekt človek. ” 
 
 
 



KATERI SO 
DEJAVNIKI, KI 
VPLIVAJO NA 

RAZVOJ 
ZASVOJENOSTI? 
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• Introvertirani 
• Osamljeni 
• Otroci, ki kažejo znake depresije ali 

anksioznosti 
• Otroci z nizko samopodobo 
• Med vrstniki nepopularni otroci 
• Sramežljivi  
• Emocionalno labilni 
• Otroci, ki se veliko dolgočasijo 



• OSEBNOSTNE LASTNOSTI: 
-introvertiranost 
-neuroticizem 
-socialna inhibicija 
-nižja emoc.intelig. 
-višja odprtost za izkušnje 
-višja anksioznost 
• DRUŽINSKO OKOLJE: 
-prezgodnji stik z napravo (nenadzor) 
-slab zgled 
-kaotične družinske navade 
-neaktivno preživljanje prostega časa 
-slabe strategije reš.težav 
-slabi medosebni odnosi 



(DRUŽINA)  
• Jasna stališča do tehnologij 
• Uvajanje reda in pravil 
• Uvajanje in dosledno izvajanje posledic 

kršenja 
• Pozitiven zgled 
• Ustvarjalna in aktivna izraba prost.časa 
• Zadolžitve doma 
• Pogovarjanje in medsebojno zaupanje 
• Sprotno reševanje težav 



PRIPOROČILA ZA STARŠE 
• Starši so zgled otrokom 
• Jasna (pisna) pravila uporabe naprave 
• Otrok/mladostnik naj naprav ne 

kupuje z lastnimi prihranki 
• Otroška soba ni prostor za naprave 
• Prehranjevanje za računalnikom ni 

sprejemljivo 
• Starš naj pozna gesla za dostop do 

naprave in računov otroka (do 12let) 
• Uporaba Parental control aplikacij, 

Rescue time 
• 1 dan v tednu naj velja za t.i. 
 »e-post«-dan brez naprave 

 



PRIPOROČILA PO LETIH 
0-3 leta 
• odsvetujemo stik s pametnimi 

telefoni, tablicami ali 
računalniki., TV nadzorovano, 
max 15min/dan 

3-6 let 
• starš je ves čas prisoten, pazite 

pri izboru aplikacij ( e-pravljice, 
razvrščanje po dimenzijah, igre 
spomina, učenje črk, številk, 
sestavljanke, pobarvanke ipd.), 
max 25 min/dan 

 
 



PRIPOROČILA PO LETIH 
6-9 let 
• naprava le ob predhodni 

odobritvi starša, vse aplikacije na 
napravo nameščajo starši  

• možna že krajša samostojna 
uporaba naprave a ob superviziji 
staršev (nadzor vsebine, časa 

max 30 min/dan) 
9-11 let 
• otrok lahko že samostojno 

uporablja napravo, a še vedno 
starš ohrani nadzor nad 
aplikacijami  

• jasna pravila in posledice/nagrada 
• Max 45min/dan 



PRIPOROČILA PO LETIH 
11-14 let 
• naprava naj ima še vedno primarno 

izobraževalni namen, a jo otrok že 
uporablja samostojno  

• filtri za starševski nadzor 
• upoštevanje dogovora glede časa, 

kraja, prioritet, max 1h-1,5h/dan 
14-18 let 
• mladostnik je samostojen pri uporabi 

naprave, pod pogojem upoštevanja 
dogovora  

• spodbujanje uporabe naprave za 
učenje, raziskovanje, ustvarjanje, ne 
zgolj za zabavo 

• ponoči naj bodo naprave izklopljene 
(računalnik naj ne bo v sobi 
mladostnika) 

• kot posledico nespoštovanja 
dogovora, mladostniku začasno 
izklopiti internet ali odvzeti napravo, 
a to prej napovedati, max 2h/dan 

 



PRIPOROČILA ZA OTROKE IN MLAD. 
 

• S STARŠI SE DOGOVORITE IN ZAPIŠITE 
PRAVILA UPORABE/PODPIŠI 
“SPLETNO DEKLARACIJO” 

• RAČUNALNIK NAJ NE BO V TVOJI SOBI 
• TELEFON ZVEČER ODLOŽI NA 

DOGOVORJENO MESTO 
• TELEFONA NE UPORABLJAJ NA 

NEPRIMERNIH MESTIH  
• NE JEJ ZA RAČUNALNIKOM/OB 

TELEFONU 
• UPORABA APLIKACIJE “RESCUE TIME” 
• VSAJ 1 DAN V TEDNU JE “E-POST”  
• OMISLI SI HOBI/KROŽEK 

 

 
 

• VSA SVOJA GESLA ZAMENJAJ ZA 
“VARNA GESLA” 

• VEDNO DAJ PREDNOST DRUŽENJU V 
ŽIVO 

• TELEFONA NE UPORABLJAJ KO SE V 
ŽIVO POGOVARJAŠ S PRIJATELJI 

• NE TOLERIRAJ NADLEGOVANJA PO 
SPLETU 

• VSAKO OBLIKO SPLETNEGA 
NADLEGOVANJA PRIJAVI (spletno oko, 
razrednik, ravnatelj, …) 

• NE FOTKAJ IN OBJAVLJAJ SLIK 
DRUGIH OSEB NA SPLETU, BREZ 
NJIHOVEGA DOVOLJENJA 

• NE “PERI SVOJEGA UMAZANEGA 
PERILA” PREKO SPLETA 
 
 
 



DOGOVOR 

• KDAJ,  
• KOLIKO ČASA,  
• KJE,  
• KAJ (katere aplikacije, programe, igre), 
• PRIORITETE (uporaba šele po opravljeni 

domači nalogi, učenju, drugih zadolžitvah), 
• NAGRADA (nagrada naj ne bo dodaten čas za 

napravo)/POSLEDICA  



PRIPOROČENO BRANJE 



 
HVALA ZA POZORNOST 

 
 

www.logout.si 
 

T: 041 233 474 
E: spela.res@logout.si 
 info@logout.si 
 

mailto:spela.res@logout.si
mailto:info@logout.si
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