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III 

POVZETEK 

Diplomsko delo je razdeljeno na tri dele. V prvem delu sem predstavila glavne sestavine 

tobaka ter preučila zgodovino njegove uporabe. Zanimalo me je, kateri so glavni vzroki za 

začetek kajenja med mladimi. Poskušala sem odgovoriti na vprašanje, ali gre pri kajenju tako 

rekoč le za navado ali lahko govorimo že o zasvojenosti s tobakom. Pri tem sem se oprla na 

mnenja različnih avtorjev, ki si med seboj nasprotujejo. Pozorna sem bila na to, zakaj toliko 

mladih oz. študentov kadi, kaj jih pri kajenju privlači; zakaj je kajenje mnogim tako težko 

opustiti.  

V drugem delu sem predstavila štirifazni proces razvoja v kadilca, o katerem pišejo avtorji 

Čop, Perina, Hudek in Stergar; v nadaljevanju sem opredelila različne kategorije kadilcev. 

Predstavila sem tudi motivacijske postopke v procesu opustitve kajenja ter podala nekaj 

koristnih napotkov, ki bodo tako mladim kot tudi starejšim ljudem lahko v pomoč pri 

opuščanju kajenja.  

V empiričnem delu sem se poglobila v dejavnike in okoliščine, ki so povezane s tem, da 

nekateri začnejo kaditi, drugi pa ne. Zanimalo me je, koliko študentov razmišlja o prenehanju 

kajenja in koliko je tistih, ki jim je to že uspelo; katero metodo opustitve so pri tem izbrali oz. 

katero metodo opustitve kajenja bi izbrali, če bi se odločili, da bodo prenehali kaditi. Poleg 

tega me je zanimalo tudi, kaj študenti menijo o tem, kako bi morali ukrepati oz. kakšne 

zakone bi morali sprejeti v slovenski državi, da bi se zmanjšalo število kadilcev med mladimi.  

Podatke sem pridobila z anketnim vprašalnikom. Na podlagi dobljenih rezultatov sem 

ugotovila, da ne obstajajo statistično značilne razlike pri podvrženosti kajenju med študenti 

glede na to, kje živijo, glede na sestavo njihove družine, njihovo povprečno oceno, izobrazbo 

njihovih staršev. Prišla sem do spoznanja, da obstajajo statistično značilne razlike k 

nagnjenosti h kajenju glede na finančni položaj družine, in sicer so h kajenju bolj nagnjeni 

tisti, ki so manj zadovoljni s finančnim položajem družine.  

Ključne besede: kajenje, študenti, mladi, opustitev kajenja, zasvojenost. 
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ABSTRACT 

The thesis consists of three parts. The first part presents the main tobacco components and 

explores the history of its use. Then it looks into the main reasons for starting to smoke 

among young people and attempts to establish whether smoking is a mere habit or an actual 

tobacco addiction. It transpired that different authors have conflicting opinions about this 

question. Moreover, the thesis tries to determine why so many students smoke, what attracts 

them to smoking and why many of them find it so difficult to quit. 

The second part of the thesis deals with the four-phase process of developing into a smoker, 

which was elaborated by Čop, Perina, Hudek and Stergar, and defines different categories of 

smokers. Moreover, it presents motivational procedures while quitting and proposes some 

useful guidelines that may help both young and older smokers quit. 

The empirical part focuses on the factors and circumstances that are connected to whether a 

person starts smoking or not. It also explores how many students think about quitting and how 

many have already quit, which methods they chose or would choose if they decided to stop. 

We were also interested in their opinion on what should be done and what laws should be 

adopted in Slovenia to curb the habit among young people. 

Data was obtained using a survey questionnaire. Results indicate that there are no statistically 

significant differences in proneness to smoking among students with regard to where they 

live, their family structure, average grade, or education of their parents. However, statistically 

significant differences were observed in proneness to smoking with regard to the financial 

situation of the family, meaning that students who are less satisfied with the financial 

situation are more inclined to start smoking. 

Keywords: smoking, students, young people, quitting smoking, addiction. 
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1.0 UVOD 

Za to temo sem se odločila, ker sem že nekaj časa želela opustiti kajenje. Tako sem obenem 

dobila tudi priložnost raziskati to področje, ki me je zadnja leta študija čedalje bolj 

interesiralo. Spraševala sem se, zakaj pravzaprav toliko mladih oz. študentov kadi tobak, ko 

pa smo vsi osveščeni o nevarnih posledicah kajenja; kateri so glavni motivi, da si prižgemo 

svojo prvo cigareto, zakaj potem pri tem še vedno vztrajamo; zakaj nas kajenje tako privlači 

in kaj je pri tem tako pozitivnega oz. koristnega. 

V teoretičnem delu sem se tako poglobila v iskanje vzrokov za začetek kajenja med mladimi: 

kateri so tisti dejavniki, ki so povezani s tem, da nekateri začnejo kaditi, drugi pa ne. 

Zanimalo me je tudi, ali je kajenje le navada ali resnično vodi v zasvojenost. Pozorna sem bila 

na to, kateri so glavni razlogi, zaradi katerih je kajenje tako težko opustiti; katere so glavne 

faze v postopku opustitve kajenja, in metode, s pomočjo katerih lažje opustimo kajenje. 

V diplomskem delu sem se osredotočila na populacijo študentov. Z anketami sem poskusila 

ugotoviti, koliko študentov kadi; kdaj so začeli kaditi (če kadijo); kateri so glavni razlogi, da 

kadijo. Prav tako me je zanimalo, koliko je tistih, ki razmišljajo o opustitvi kajenja, in koliko 

je tistih, ki so kajenje že opustili. Zanimalo me je tudi, ali poznajo sestavine, ki se nahajajo v 

tobaku; ali se zavedajo nevarnosti kajenja. Poleg slednjega sem želela spoznati, koliko 

kadilcev meni, da so s kajenjem zasvojeni, in koliko je tistih, ki menijo, da s kajenjem niso 

zasvojeni. Pozorna sem bila na predloge študentov o tem, kako bi morali v naši državi 

ukrepati oz. kakšne zakone bi morali sprejeti, da bi se zmanjšalo število mladih kadilcev. 
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I TEORETIČNI DEL 

2.0 KAJ JE TOBAK? 

Tobak je rastlina: iz njenih listov pridelujejo cigarete, cigare, tobak za žvečenje in tobak za 

pipe (Dogša in Schmidt, 1997). Botanično se uvršča k družini razhudnikov oz. družini 

različnih enoletnic in trajnic, kamor spadajo tudi nekatere druge strupene rastline, denimo 

datura in volčja češnja. Prvotno se je družina imenovala razhudnik zaradi razvejanosti 

podzemnih delov rastline (Friedl, 2008). 

V tobaku se nahaja več kot tisoč kemičnih spojin v tekočem ali plinastem stanju oz. v obliki 

majhnih fizikalnih delcev. Poleg nikotina, ki je najbolj škodljiva snov v tobaku, v cigaretnem 

dimu najdemo tudi nekatere druge nevarne spojine, kot so katran, ogljikov monoksid, 

svinčeva kislina idr. (Fortič, 1987).  

2.1.0 Nikotin 

Nikotin je najbolj znana škodljiva sestavina tobaka, imenovana po Jeanu Nicotu 

(Hinkelmann, 1994). Nikotin je poznan tudi kot precej močen strup. Kristan (1994) poskuša 

na primeru prikazati učinke nikotina na človeški organizem: če bi odrasli osebi naenkrat v kri 

vbrizgali 50 mg nikotina, bi ga v trenutku usmrtili. Toliko mg sicer zaužije vsak kadilec, ki na 

dan pokadi škatlico cigaret. Vendar do takih posledic ne pride, ker se kadilec zastruplja 

postopoma in ima organizem čas, da nikotin predela ter ga izloči iz telesa. O nevarnosti 

neposrednega vbrizganja nikotina v kri opozarjata tudi Dogša in Schmidt (1997), ki trdita, da 

če bi bil nikotin utekočinjen, bi lahko že ena sama kapljica (ali dve kapljici) za človeka 

pomenila smrtno dozo. V nadaljevanju Kristan (1994) trdi, da sicer v manjših količinah 

nikotin deluje poživljajoče, v nekoliko večjih količinah pa že bolj pomirjujoče in sproščujoče. 

Šimek (2000) navaja nekatere neželene posledice delovanja nikotina, in sicer povečano 

izločanje kisline želodčnega soka, boleče motnje ob menstruaciji pri ženskah ter možna 

impotenca pri moških. Poleg tega omenja možnost spontanega splava pri ženskah in pri 

moških težave z erekcijo pri spolnem odnosu. Taeschner (2000) med drugim navaja tudi suha 

usta, slabost, glavobol in draženje zgornjih dihalnih poti, vrtoglavico, motnje krvnega obtoka, 

občutek oslabelosti ter potenje (prav tam).  
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2.2.0 Katran 

Poleg nikotina se v cigaretnem dimu nahaja tudi katran, ki je prav tako izredno nevaren. Če 

oseba na dan pokadi 10 cigaret, se v 10 letih na sluznico dihalnih poti prilepi približno 1 kg te 

škodljive snovi. Del katrana se sicer izloči s kadilskim kašljem, preostali delci pa se nabirajo v 

pljučih in lahko povzročijo raka (Šimek, 2000). Katran je rjave barve, zato imajo kadilci 

pogosto rjave zobe in rjave prste (Kastelic, Mikulan in Rihtar, 2004). 

2.3.0 Ogljikov monoksid 

V cigaretnem dimu pa zraven nikotina in katrana najdemo tudi ogljikov monoksid, ki nastaja 

pri nepopolnem izgorevanju tobaka in cigaretnega papirja. Je brezbarven ter strupen plin brez 

okusa in vonja (Bayrhuber, Klinger in Vintar, 1996). Dogša in Schmidt (1997) navajata, da je 

to isti plin kot plin, ki prihaja iz izpušnih avtomobilskih cevi; v zaprtem prostoru lahko 

povzroči celo smrt. Cigaretni dim vsebuje približno enak delež ogljikovega monoksida kot 

avtomobilski izpuh, vendar pa se pri vdihu le-ta pomeša s svežim zrakom, zato kadilec ne 

absorbira vse koncentracije tega plina (Bayrhuber, Klinger in Vintar, 1996). 
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3.0 ZGODOVINSKI PREGLED UPORABE TOBAKA 

Tobak izvira iz Južne Amerike, od leta 1560 pa ga poznamo tudi v Evropi, ko ga je francoski 

ambasador Jean Nicot prinesel iz Amerike. Bil je prvi, ki je iz tobaka izločil snov, ki se po 

njem imenuje nikotin. Uporaba tobaka se je hitro povečevala in posledično se je razvila tudi 

tobačna industrija, ki je postala pomembna gospodarska panoga (Pečjak in Mohorko, 1995).  

Nikotin takrat ni bil prepoznan kot strupena učinkovina, ljudje niso niti razmišljali o tem, da 

bi kajenje utegnilo biti kakor koli škodljivo (Žorž, 2008). Do začetka 17. stoletja naj bi 

Evropejci tobak poznali le kot zdravilno zelišče (Jaffe, Peterson in Hodgson, 1985). Pozdravil 

naj bi več kot 30 različnih bolezni: tudi različne kožne bolezni, glavobole. Uporabljali so ga 

kot zdravilo za rane (Friedl, 2008). Poleg medicinskih namenov naj bi ga uporabljali tudi v 

verske namene (Šimek, 2000). Zaradi vseh teh pozitivnih lastnosti naj bi ga poimenovali celo 

za sveto rastlino (Friedl, 2008).  

V začetku odkritja so tobak kadili v pipah, zvitega v cigare, ali pa so ga njuhali in žvečili. 

Cigareta, kakršno poznamo danes, se je pojavila šele sredi 19. stoletja (Jaffe, Peterson in 

Hodgson, 1985). 

Ženske so pričele kaditi zlasti zaradi glamurja in vitkosti, ki so ju oglaševalci povezovali s 

kajenjem (Naik, 2002). Sprva so kadili večinoma predstavniki premožnejših slojev, kajti 

kajenje naj bi takrat veljalo tudi za nekakšen statusni simbol (Žorž, 2008). 

V letih od 1930 do 1940 so se pojavile prve reklame, ˝ki so začele prikazovati tobak kot vir 

sofisticiranega užitka, povezanega z romantiko in s seksualnostjo˝ (Pečjak in Mohorko, 1995, 

str. 9). 

To navdušenje nad uporabo tobaka je hitro poniknilo, kajti kmalu so se pojavili prvi 

nasprotniki te rastline z argumenti o njeni škodljivosti. Leta 1962 je Kraljevo zdravniško 

združenje objavilo prvo poročilo, v katerem so jasno dokazali povezavo med kajenjem in 

pljučnim rakom (Naik, 2002). Leta 1970 so v ZDA ukazali prepoved oglaševanja cigaret 

(Pečjak in Mohorko, 1995). 
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Kljub vsem raziskavam, ki so opozarjale na strupenost nikotina, se uporaba tobaka v 19. in v 

prvi polovici 20. stoletja ni nič zmanjšala (Fortič, 1987). V zadnjih desetletjih se je stanje na 

tem področju po eni strani precej izboljšalo, saj se je število odraslih kadilcev precej 

zmanjšalo. Po drugi strani pa stanje le ni tako optimistično, saj se je obenem povečalo število 

mladih kadilcev, ki svojo prvo cigareto poskusijo že v osnovni šoli – slednje je precej 

zaskrbljujoč podatek (Žorž, 2008). 
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4.0 GLAVNI MOTIVI ZA ZAČETEK KAJENJA MED MLADIMI 

˝Kajenje je oblika obnašanja, je življenjski slog, ki je utemeljen v družini.˝ (Razboršek in 

Krištof, 2005, str. 118). Poleg družine imajo velik vpliv na začetek kajenja med mladimi tudi 

vrstniki. Avtorja navajata, da veliko mladih začne kaditi prav zaradi posnemanja drugih ter iz 

radovednosti (prav tam). Da je radovednost tista, zaradi katere oseba prižge svojo prvo 

cigareto, meni tudi Kristan (1994). Ta radovednost je toliko večja, če ji odrasli pridigajo o 

škodljivosti kajenja in če ji le-to prepovedujejo (prav tam). 

Prav tako mladi kajenje pogosto povezujejo z odraslostjo oz. zrelostjo (Ross, 1976). Kajenje 

vidijo kot enega od načinov, s katerim se lahko približajo videzu odraslega človeka (Stergar, 

1992). Cigareta v ustih jim pomeni znak odraslosti. Veliko mladostnikov kadi tudi iz protesta 

proti odraslim avtoritetam, ki jim kajenje navadno odsvetujejo, čeprav so tudi sami tisti, ki 

kadijo (Kristan, 1994). Verjamejo, da jim kajenje predstavlja nekakšno neodvisnost od 

avtoritete (Pečjak in Mohorko, 1995).  

Poleg motivov radovednosti in kljubovanju odraslim Jaffee, Peterson in Hodgson (1985) kot 

motiv za začetek kajenja med mladimi navajajo tudi željo mladostnikov po prilagajanju 

skupini, ki bi ji radi pripadali. Čeprav počutje ob prvih cigaretah ni najbolj prijetno, večina 

mladostnikov pri tem vztraja, ker to počnejo tudi drugi oz. ker se na ta način želijo dokazovati 

pred svojimi vrstniki (Kristan, 1994). Tomori (1995) se z navedenim avtorjem strinja, ki 

enako med motive za kajenje prišteva pričakovanje mladih, da bodo po cigareti izpadli ˝kul˝ 

ter se s kajenjem dokazovali pred vrstniki. Carr (1999) meni, da je prav pritisk družbe oz. 

naših prijateljev glavni razlog za pričetek kajenja. Na socialne pritiske pa opozarja tudi 

Stergar (1992), ki meni, da je odobravanje vrstnikov znaten dejavnik za kajenje med mladimi. 

Cigareta kmalu postane nepogrešljiva v mnogih situacijah, ki so skupne tudi večini študentov. 

Tj. zlasti ob kavi, na zabavah, v družbi, med učenjem, med čakanjem na prevoz itd. Kristan 

(1994) poudarja, da kajenje tako hitro preide v navado in je čedalje več situacij, v katerih 

kadilec posega po cigareti. Vendar pa Carr (1999) meni, da za razliko od preteklosti danes 

kajenje ni več družbeno priznano; da tisti, ki kadijo, ne veljajo več za kultivirane osebe, 

temveč za šibke osebe (prav tam).  

Poleg že naštetih motivov za začetek kajenja Pečjak in Mohorko (1995) navajata, da naj bi 

cigareta mladim nudila trdno in privlačno podobo samega sebe. Poleg slednjega jim 
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predstavlja tudi videz sposobnosti in obvladovanja ter nekakšen imidž, ki si ga sami želijo 

(Tomori, 1995). Najpogostejši dejavniki za začetek kajenja so prav osebnostne lastnosti 

posameznika ter okolje, v katerem odrašča (Pečjak in Mohorko, 1995).  

Prav tako pogost motiv za kajenje, predvsem med dekleti, je tudi vzdrževanje oz. zmanjšanje 

telesne teže (Tomori, 1995). Kristan (1994) piše, da je pri dekletih poleg želje po 

nadzorovanju telesne teže pogost motiv za kajenje tudi želja po enakopravnosti z nasprotnim 

spolom. Zapiše še, da naj bi dekleta s pomočjo cigaret tešila svojo čustveno napetost. Ker 

menijo, da sta kajenje in vitkost med seboj vzročno povezana, težje tudi opuščajo kajenje, saj 

jih je strah, da bodo pridobile odvečne kilograme. Nasprotni spol pa za razliko od deklet po 

cigaretah sega pretežno zaradi lastnega mnenja, da s cigareto izpadejo bolj možati (Tomori, 

1995).  

Poleg radovednosti, socialnega vpliva, pritiska vrstnikov in imitacije Šimek (2000) med 

vzroke za začetek kajenja prišteva tudi vpliv medijev in družine, katerih vlog pri tem ne 

smemo zanemariti. Razboršek in Krištof (2005) definirata kajenje kot obliko vedenja oz. kot 

življenjski slog. To je utemeljeno v družini in družina ima pri tem velik vpliv. Stališče, ki ga 

imajo starši do kajenja, ter samo dejstvo, ali starši kadijo ali ne, je nadvse povezano s 

kajenjem mladih ljudi. V družini, v kateri starši ne kadijo in ne odobravajo kajenja, je manj 

možnosti, da bodo kadili tudi njihovi otroci in obratno (Stergar, 1992). Poleg tega otroci 

staršev, ki kadijo, bolj zgodaj sežejo po prvi cigareti v primerjavi z njihovimi vrstniki. 

Opaznejši dejavnik tveganja predstavljajo disfunkcionalne družine, ki spodbujajo začetek 

kajenja med mladimi (Tomori, 1995). Prav tako imajo na mlade po mnenju avtorja Friedl 

(2005) znaten vpliv sporočila njihovih staršev oz. ˝medgeneracijska sporočila˝, zato je ˝v 

veliki meri ravno od generacije odraslih odvisno, kakšen odnos bodo otroci in mladostniki 

vzpostavili do drog˝ (prav tam, str. 2). 
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5.0 NAVADA ALI ZASVOJENOST? 

V ospredju razprav o kajenju tobaka so pogosto različna organska obolenja, ki so posledica 

kajenja tobaka, medtem ko je o morebitnih učinkih kajenja na zasvojenost manj razprav. Ali 

kajenje resnično vodi v zasvojenost ali je to pravzaprav le ena od navad, ki jih imamo ljudje? 

Kristan (1994) je eden od avtorjev, ki trdno zagovarjajo stališče, da kajenje tobaka vodi v 

zasvojenost. Zasvojenost povzroča nikotin, ki je glavna sestavina v tobaku. V majhnih 

količinah deluje nikotin na možgane spodbudno in posledično se človekova energija in 

zbranost povečata. Vendar ti učinki ne trajajo dolgo, ker se organizem na nikotin hitro privadi 

in posledično kadilec za enak učinek, kakor ga je dosegel na začetku, potrebuje vedno večje 

odmerke nikotina; tako hitro poseže po novi cigareti. Tudi Kastelic, Mikulan in Rihtar (2004) 

zasvojenost z nikotinom povezujejo enako kot Kristan s potrebo po novi cigareti. Ta se pojavi 

kmalu zatem, ko se kadilec počuti utrujenega in potrebuje novo dozo nikotina, da bi ponovno 

dosegel prejšnje stanje. Poleg povečevanja odmerka nikotina je po Taeschnerju (2002) za 

zasvojenost z nikotinom značilna tudi tvorba tolerance, zaradi česar kadilec pogosto težko 

zmanjšuje uživanje tobaka (prav tam). 

Čedalje več je okoliščin, v katerih kadilec posega po cigaretah, in za vsako psihično 

neravnovesje rešitev išče v cigareti. Slednje prav tako nakazuje na zasvojenost (Kristan, 

1994).  

Da kajenje ni samo navada, temveč da gre pri njem tako za telesno kot psihično odvisnost, 

navajata tudi Dogša in Schmidt (1997). Na telesno in psihično odvisnost od kajenja opozarja 

še Šimek (2000). Trdi, da je telesno odvisnost od tobaka precej lažje premagati od psihične 

odvisnosti, ki lahko traja opazno dlje. Na psihično odvisnost opozori avtorica Fiket (2016), za 

katero meni, da je med kadilci zelo močna. Predvsem zato, ker kajenje povezujejo z 

različnimi družabnimi dogodki, s pitjem kave, z različnimi obredi. Tako si marsikateri kadilec 

ne predstavlja več določenih situacij brez cigarete v ustih (prav tam). 

Da navada pri kajenju ne obstaja, trdi tudi Carr (1999). Meni, da če kajenje ne bi povzročalo 

zasvojenosti, bi ljudje lahko potemtakem brez težav prenehali kaditi. Vendar večina ljudi tega 

ne zmore, kar je po avtorju že dokaz, da pri kajenju ne gre le za navado, temveč za resnično 

zasvojenost. Avtor se strinja z drugimi strokovnjaki, da zasvojenost povzroča nikotin, ki je 
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glavna droga v tobaku. Da oseba postane zasvojena z nikotinom, pa po njegovem mnenju 

lahko zadostuje že ena sama cigareta (Car, 1999). 

Ko oseba začne kaditi, se ji izoblikuje umetna potreba po cigareti; kadar ostane brez svoje 

cigarete, postane oseba razdražljiva in nemirna, kar Žorž (2008) poimenuje kot abstinenčni 

pojav. Poleg tega se strinja z navedenimi avtorji, ko trdi, da je prav nikotin tisti, ki povzroča 

tako hude odtegnitvene pojave in da po njegovih besedah ˝sodi med droge z zelo visoko 

stopnjo tveganja˝ (prav tam, str. 57). 

Odvisnost od droge nikotina Razboršek in Krištof (2005) poimenujeta nikotinomanija. Pri 

nikotinomaniji gre zlasti za psihično odvisnost. Pri tem ne izključujeta fizične odvisnosti, ki 

se kaže v odtegnitevnih znakih.  

Poleg odtegnitvenih znakov, ki se pojavijo kmalu po zadnji cigareti, so pomembne še različne 

vedenjske motnje, ki so posledica zasvojenosti s tobakom. Strasten kadilec se je za cigareto 

pripravljen marsičemu odreči; da pride do tobaka, je pripravljen narediti tudi kriminalno 

dejanje (Rugelj, 2000). 

Ključno vprašanje pri tem je, ali je nekdo s tobakom zasvojen ali ne; tudi, kdaj tekom dneva 

oseba pokadi svojo prvo cigareto. Če jo pokadi takoj, ko vstane, je lahko oseba od tobaka že 

močno odvisna (Čebašek - Travnik, 2004). 

5.1.0 Kako se razvije kadilec? 

Proces razvoja nekadilca v kadilca poteka v štirih fazah (Stergar, 1992): 

Priprava 

Čop, Perina in Hudek (1993) pišejo, da je v tej fazi pomembno, kakšen odnos imajo do 

kajenja starši. Poleg vloge staršev imajo tehtno vlogo tudi mediji, ki oglašujejo cigarete – tako 

v mladih krepijo miselnost, da je kajenje odraslih normalno oz. celo zaželeno vedenje. Stergar 

(1992) meni, da mladi prav iz tega razloga vidijo kajenje kot enega od načinov, s katerim se 

lahko približajo videzu odraslega človeka.  
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Uvodna faza ali eksperimentiranje 

Uvodna faza se najpogosteje dogaja v puberteti, ko mladi vstopajo in spoznavajo svet 

odraslih, poleg tega pa imajo velik pomen tudi njihovi vrstniki, ki so jim tako rekoč glavni 

učitelji in ponudniki cigaret (Čop, Perina in Hudek, 1993). Ključna vpliva v tej fazi sta poleg 

vrstnikov kajenje staršev in vloga medijev, predvsem televizije in časopisa (Stergar, 1992). 

Privajanje 

˝Če je eksperimentiranje dovolj pogosto, se navada utrdi in zaradi vrste procesov, ki utrjujejo 

odvisnost, nato vzdržuje.˝ (Stergar, 1992, str. 34). Da kajenje lahko hitro preide v navado, 

poudarja tudi Taeschner (2002). Navaja, da k temu prispevajo pretežno ˝zgledovanje 

(posnemanje), pa tudi zunanje okoliščine kajenja, zaposlitev s cigareto, njena vloga kot 

statusni simbol, miselna povezava kajenja z določenimi vsakdanjimi okoliščinami (kajenje po 

obroku, v premorih, v družbi, v prostem času)˝ (prav tam, str. 38).  

Pečjak in Mohorko (1995) poudarita, da zadostujejo že samo dve ali tri cigarete na dan in tako 

se lahko že samo v enem mesecu ali dveh privadimo na kajenje. Carr (1999) pa meni, da za 

to, da oseba postane odvisna od kajenja, lahko zadostuje že ena sama cigareta . 

Vzdrževanje in odvisnost 

Čebašek - Travnik odvisnost od nikotina oz. tobaka opiše kot ˝skupino vedenjskih, 

kognitivnih in fizioloških pojavov, ki se razvijejo po ponavljajočem se uživanju tobaka. Zanje 

je značilno, da vključujejo˝ (Čebašek - Travnik, 2004, str. 9): 

 močno željo po kajenju, ki se ji odvisni ne more upreti; 

 težave pri obvladovanju kajenja (pokadi več, kot je nameraval);  

 vztrajanje pri kajenju kljub škodljivim posledicam, ki jih odvisni že občuti; 

 posvečanje kajenju (in kadilski družbi) kljub drugim obveznostim; 

 povečano toleranco na nikotin in telesne motnje zaradi odtegnitve nikotina ob poskusih 

opustitve kajenja.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Pegam Sandra: diplomsko delo 

- 11 - 

5.2.0 Različni osebni motivi za kajenje 

Ločimo aktivne in pasivne kadilce (Šimek, 2000). Šimek (prav tam) zapiše, da lahko aktivne 

kadilce razdelimo v naslednje podskupine: 

Kadilci zaradi užitka 

Kadilci zaradi užitka so tisti kadilci, ki jim kajenje predstavlja kako sprostitev in ugodje.  

Veliko kadilcev za sprostitev kadi po napornem delu, med odmorom, na kavi, po obedu. Ross 

(1976, str. 30) meni, da ˝če nekdo pokadi cigareto vsakič, kadar si med delom vzame odmor, 

mu bo cigareta sčasoma pomenila sprostitev˝.  

Kadilci zaradi zmanjševanja napetosti 

Kadilci zaradi zmanjševanja napetosti so tisti kadilci, ki kadijo zato, da zmanjšujejo svojo 

notranjo napetost in občutja tesnobe. 

Pojavi se fizična odvisnost od nikotina, kajti ko kadilec prižge svojo cigareto, se po njegovem 

mnenju počuti potešenega in hvaležnega. Posledično je zaradi tega učinek videti pomirjajoč in 

sproščujoč (Ross, 1976). 

Kadilci zaradi navade 

Kadilci zaradi navade so tisti kadilci, ki prižgejo cigareto, ne da bi se tega sploh zavedali oz. 

brez posebnega notranjega motiva. 

Pogosto si prižgejo novo cigareto, čeprav prejšnje še niso pokadili do konca oz. jim še vedno 

dogoreva v pepelniku (Mesarič,  Novak-Mlakar in Hočevar, 2014). 
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Odvisni kadilci 

Odvisni kadilci, pa so tisti kadilci, ki kadijo, da bi vplivali na centralni živčni sistem.  

Ti kadilci so odvisni od kemične sestavine cigaret in pogosto pokadijo eno cigareto za drugo. 

Če ostanejo brez cigaret, se počutijo neznosno in razdraženo, dokler ponovno ne pridejo do 

njih (Mesarič,  Novak-Mlakar in Hočevar, 2014). 

Poleg aktivnih kadilcev ločimo tudi pasivne kadilce, ki pa so tisti, ki sicer ne kadijo, a vseeno 

vdihavajo cigaretni dim, npr. če sedijo ob kom, ki kadi (Šimek, 2000). 

Mesarič,  Novak-Mlakar in Hočevar (2014) poleg že naštetih kategorij kadilcev dodajajo tudi 

kategorijo kadilcev, ki kadijo zato, da se zaposlijo. V zadovoljstvo jim je že sama priprava na 

kajenje ter držanje cigarete v roki. Navajajo pa tudi kategorijo kadilcev, ki kadijo za 

spodbudo. Tj. ker jim kajenje povečuje energijo, da lažje ostanejo aktivni in dejavni ves dan 

(prav tam). 

Rugelj (2000) pa opredeli tipe nikotinomanov, ki pomenijo različne faze v razvoju 

zasvojenosti od nikotina: 

Fakultativni kadilci 

Fakultativni (poljubni, neobvezni) ali psihosocialni kadilci prižgejo cigareto povsem brez 

razloga: bodisi zaradi prigovarjanja odvisnih kadilcev bodisi zaradi razigranega vzdušja v 

družbi.  

Simptomatski kadilci 

Simptomatski (priložnostni kadilci) kadijo zato, da pomirijo svojo napetost in nervoznost. 

Avtor v to skupino uvršča tudi kadilce, ki čezmerno kadijo pri raznih duševnih stiskah. 

Carr (1999) v kategoriji priložnostnih kadilcev opredeli naslednje: 

 kadilci, ki pokadijo le pet cigaret na dan; 

 kadilci, ki kadijo samo zjutraj in zvečer; 
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 kvartalni kadilci so tisti kadilci, ki lahko kadar koli opustijo kajenje, vendar lahko tudi 

kadar koli spet začnejo; 

 kadilci, ki kadijo samo ob posebnih priložnostih; 

 kadilci, ki so sicer prenehali kaditi, vendar občasno še pokadijo priložnostno cigareto ali 

cigaro. 

Nervozni kadilci 

Nervozni kadilci, za katere trdi, da ves čas zmerno kadijo, a lahko pride tudi do čezmernega 

kajenja. Take kadilce avtor opisuje kot ˝emocionalno nezrele osebnosti, ki so sugestibilne, 

čustveno neuravnovešene in neprilagodljive˝ (prav tam, str. 464). 

Kadilci iz potrebe 

Kadilci iz potrebe, za katere trdi, da ˝so preobremenjeni ljudje na odgovornih mestih. So zelo 

angažirani pri reševanju delovnih nalog, zanemarjajo pa svoje socialne in družinske 

obveznosti. Prepuščajo se tobaku, pa tudi pomirilom in alkoholu, da se malo sprostijo, v 

bistvu pa bežijo od nalog, ki jim niso povsem kos˝ (prav tam). 

Pravi nikotinomani 

Pravi nikotinomani (sužnji nikotina, verižni kadilci) so tisti kadilci, ki so z nikotinom že 

povsem zasvojeni. 

5.3.0 V katerih situacijah najpogosteje kadijo študenti? 

Dolgočasje 

Opažam, da veliko študentov kadi takrat, kadar jim je dolgčas. Ker ne vedo, kaj bi počeli, si 

enostavno prižgejo cigareto. Mnogo jih je mnenja, da jih kajenje za trenutek zamoti in jim 

pomaga proti dolgočasju. Vendar Carr (1999) meni, da je dolgčas le stanje duha in da ko 

oseba kadi, ji um neprestano govori, da kadi cigareto. Tako ima kadilec občutek, da ves čas 

kaj počne. Če je oseba s čim zaposlena, lahko zdrži precej dolgo, ne da bi pri tem pomislila na 

cigareto. Če pa se oseba dolgočasi, ni ničesar, kar bi jo od kajenja odvrnilo, in si bo hitro 

prižgala cigareto. Avtor je celo mnenja, da cigarete dolgočasje še povečujejo, ker naredijo 
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osebo apatično in brezvoljno. Mišljenje, da naj bi kajenje pomagalo proti dolgočasju, je 

zmotno (Carr, 1999). 

Sprostitev 

Veliko kadilcev kadi za sprostitev, ker so mnenja, da jih kajenje sprošča. Tako kadijo ob 

jutranji kavici, med odmorom, po obedu, med druženjem s prijatelji itd. 

Pečjak in Mohorko (1995) opozarjata, da kajenje ne more sproščati človekovega organizma. 

Navajata, da je nikotin ˝stimulator, ki pospeši bitje srca in poveča pulz, kar je nasprotno od 

relaksacije˝ (prav tam, str. 80). 

Da se kadilec s pomočjo cigarete nikoli ne more popolnoma sprostiti, zagovarja tudi Carr 

(1999). Navaja, da so najbolj napeti ljudje na tem svetu prav verižni kadilci, za katere trdi, da 

so stalno razdraženi. Avtor se sprašuje, zakaj so kadilci tako napeti v situacijah, kadar ne 

morejo kaditi, in zakaj potem nekadilci s tem nimajo težav (prav tam). 

Kadilca torej ne pomirja sama cigareta, marveč ga pomirja odmor, ki si ga vzame, da bi v 

miru pokadil svojo cigareto (Pečjak in Mohorko, 1995). 

Med izpitnim obdobjem 

Nekateri kadijo, ker menijo, da jim kajenje pomaga tudi pri ohranjanju koncentracije, ko se 

učijo. Zato veliko študentov med izpitnim obdobjem kadi pogosteje kot sicer, eni zaradi 

stresa, drugi zaradi koncentracije. Carr (1999) meni, da je tudi to mnenje napačno, kajti 

medtem ko oseba kadi, avtomatično izklopi vse misli in se osredotoči le na kajenje.  

Poleg tega avtor navaja, da je sposobnost koncentracije omejena še iz kakega drugega 

razloga: medtem ko oseba kadi, se v arterijah in venah postopno nalagajo strupene snovi, ki 

zožijo ožilje in možgani niso več dobro preskrbljeni s kisikom. Zato kajenje kadilcu ne 

pomaga pri zviševanju oz. ohranjanju koncentracije (prav tam). Da kajenje negativno vpliva 

na pozornost in spomin, pa opozorita tudi Razboršek in Krištof (2005). 

Soče (2013) piše o vplivu kajenja na kognitivne sposobnosti in se sklicuje na rezultate 

raziskave, ki jo je izvedel profesor Lawrence Whalley s sodelavci. Ta je vrsto let spremljal, 
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kako se spreminjajo kognitivne sposobnosti oseb, katerih polovica je bila kadilcev. Ugotovili 

so, da kajenje pomembno prispeva k zmanjšanju kognitivnih funkcij, zato ne moremo govoriti 

o tem, da bi kajenje lahko na kakršen koli način pomagalo pri izboljšanju koncentracije med 

učenjem. Velja ravno obratno: kajenje tudi za možgane pomeni velik stres (prav tam). 

V stresnih situacijah 

Veliko študentov kadi, ko so nesrečni ali potrti, ker menijo, da jim bo cigareta pomagala. Soče 

(prav tam) poudari, da v takih situacijah osebe kajenje povezujejo s čim intimnim, s čim, kar 

jih ne more prizadeti oz. razočarati. Posledično v takih situacijah v sebi gradijo občutek, da 

jim kajenje pomaga prebroditi težave, jih osrečuje in pomirja. Tudi Ross (1976) opozarja, 

kako uporabljajo cigarete za to, da z njimi obvladajo oz. potlačijo svoja čustva; ko pa 

prenehajo kaditi, so tako slaba kot dobra čustva še vedno prisotna. 

Na zabavi 

Mnogo študentov kadi le na zabavi, ko so pod vplivom alkohola. Hinkelmann (1994) meni, da 

kajenje cigarete kadilcem nudi varnost in zmanjšuje napetost, kadar pridejo v stik z drugimi 

ljudmi, še posebej, če jih ne poznajo. Avtor sam navaja, da se je s pomočjo cigarete v 

nekaterih situacijah laže sprostil ali da je premostil neprijetno tišino, ki je morebiti nastala 

med pogovorom v družbi. Menim, da je to eden od glavnih razlogov, zakaj študenti na zabavi 

pokadijo več kot sicer (Hinkelmann, 1994).  

5.4.0 Zakaj kajenje tako težko opustimo? 

Raziskovalci se na splošno strinjajo, da ljudje začnejo kaditi iz enega razloga ali več. Manj pa 

se strinjajo glede tega, kaj je odločilno, da nekateri, ki prvič poskusijo cigareto, začnejo nato 

tudi redno kaditi oz. zakaj nekateri, ki kadijo, potem tako težko opustijo kajenje (Jaffe, 

Peterson in Hodgson, 1985). 

Na kajenje vpliva šest pomembnejših dejavnikov (prav tam): 

 stimulacija – občutek večje moči; 

 senzomotorno upravljanje – občutek zadovoljstva pri ravnanju in prižiganju cigarete; 
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 sprostitev – nagrada, ki si jo kadilec privošči, ko opravi kako delo, ali zato, da bi povečal 

družabno sodelovanje; 

 navada – človek ne pogreša cigaret, če jih nima, kadar pa so mu na voljo, jih kadi 

avtomatično ter ne pomisli, da se zaradi njih počuti drugače; 

 blažitev negativnih čustev – kadi zato, da bi obvladoval občutke zaskrbljenost, jeze ali 

napetosti; 

 zasvojenost – kadi, da bi preprečil neprijetno hrepenenje, ki ga občuti, ko mu zmanjka 

cigaret. 

Kajenje tako marsikomu predstavlja več prednosti kot škode, zaradi česar je kajenje težko 

opustiti. Hinkelmann (1994) je mnenja, da kadilci s kajenjem zadovoljujejo vrsto potreb, 

katerih se niti ne zavedajo niti jih ne prepoznajo takoj. Poleg potrebe po sprostitvi izpostavi 

tudi potrebo po samozavesti. Tako mnogo kadilcev kadi, ker jim kajenje pomaga olajšati stike 

z drugimi ljudmi. S kajenjem omilijo razne negotovosti in zadrege, ki jih občutijo, ko pridejo 

v stik s še nepoznanimi ljudmi. Rugelj (2000) pa pravi, da si kadilec v času razmišljanja o 

tem, da bi opustil kajenje, ne zna več predstavljati, kaj bo potem, ko bo kajenje opustil, počel 

z rokami.  

Prav tako kadilci kajenje povezujejo z raznimi situacijami, tj. od druženja ob kavici do pitja 

alkohola na zabavi. Ko kadilec razmišlja o opustitvi kajenja, se spomni na vse te situacije, v 

katerih je navadno kadil. Marsikatere situacije si ne zna več predstavljati brez cigarete v roki; 

domišlja si, da bo v bodoče kot nekadilec za marsikaj prikrajšan (prav tam). 

Kadilci prav tako zadovoljujejo potrebo po priznanju in osebni privlačnosti. Veliko kadilcev 

se boji prenehati iz strahu, da se bodo potem zredili. Ta strah je prisoten zlasti med ženskami, 

kajti menijo, da s kajenjem lahko vzdržujejo svojo telesno težo (Hinkelmann, 1994). 

Marsikdo v procesu opuščanja kajenja obupa tudi zaradi abstinenčnih težav, ki se lahko 

pojavijo že samo pol ure po zadnji cigareti. S kajenjem ni lahko prenehati zaradi same narave 

zasvojenosti. Po štirih dneh abstinence se začnejo abstinenčne težave zmanjševati in v treh 

tednih oseba preneha nenehno razmišljati o kajenju (Rugelj, 2000). 
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5.5.0 Motivacijski postopki v procesu opustitve kajenja 

Kastelic, Mikulan in Rihtar (2004) v procesu prenehanja kajenja nanizajo pet faz. 

Prepoznavanje, da nekaj v človekovem vedenju ni ustrezno 

Kadilec se v tej fazi navadno ne zaveda nevarnosti kajenja. Niti ne verjame, da je sprememba 

mogoča, niti ne verjame v to, da je zmožen prenehati kaditi. Razmišlja lahko, da ga kajenje ne 

ogroža, ker ne kadi veliko ali ker kadi lahke cigarete (prav tam). Menim, da je tako mišljenje 

značilno tudi za študente. Od prijateljev in znancev namreč pogosto slišim, da jih kajenje v 

teh letih še ne ogroža, saj ne kadijo po več desetletij kakor nekateri starejši kadilci.  

Čeprav se mnogi mladi zavedajo škodljivosti kajenja, jih to ne zaustavi. Prav tako jim ne 

pomaga, če jih opozarjamo na organska obolenja in druge posledice kajenja. Te posledice so 

za mlade časovno tako odmaknjene, da jih to ne pretrese in jih ne odvrne od kajenja (Kristan, 

1994). 

Razmišljanje, da bi bilo to treba spremeniti 

V fazi razmišljanja o spremembi je ključna ambivalenca. To pomeni, da si kadilec po eni 

strani želi spremembo in opustiti kajenje, po drugi strani pa ga je te spremembe strah. Kadilec 

v tej fazi prebira nasvete o prenehanju ter išče koristne napotke, ki bi mu pri tem bili v pomoč 

(Kastelic, Mikulan in Rihtar, 2004). 

Odločitev za spremembo 

Če se oseba odloči za spremembo, še ne pomeni, da bo do spremembe tudi dejansko prišlo. V 

tej fazi postane kadilcu jasno, čemu vse se bo moral odpovedati s tem, ko bo opustil kajenje. 

Tisti, ki kadijo zato, da obvladujejo svoja negativna čustva, imajo pri opuščanju kajenja 

bistveno večje težave od drugih. Za to fazo je ključnega pomena predvsem to, da oseba, ki 

poskuša prenehati kaditi, verjame vase, da je tega sposobna in si tega resnično želi (Kastelic, 

Mikulan in Rihtar, 2004). 
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Sprememba sama 

V tej fazi je važno, da se oseba, ki je prenehala kaditi, zaveda, da se kajenja še ni rešila 

dokončno. Tehtno je, da pri tej spremembi tudi vztraja. Še posebej bitno je, da se oseba 

zaveda prednosti življenja brez tobaka in da ne razmišlja le o tem, kako trpi, in čemu vse se je 

morala odpovedati. Poleg tega mora prepoznati zase najbolj tvegane situacije in okoliščine; 

sprijazniti se s tem, da se bo v prihodnje znašla v njih brez cigaret. Naj bo ponosna nase in se 

zaveda svoje kreposti in trdne volje, ki sta pri tem osrednjega pomena. Pomembno je tudi, da 

bivši kadilec odstrani tiste dejavnike, ki so ga pripeljali do začetka kajenja Kastelic, Mikulan 

in Rihtar, (2004) po navedbah kadilcev poudarjajo, da med najpomembnejše oteževalne 

dejavnike za prenehanje kajenja spadajo: ˝pitje alkoholnih pijač, hranjenje, pitja kave ali 

druženje s prijatelji, ki še kadijo˝. Med psihične sprožilne faktorje uvrščata: ˝dolgčas, nemir, 

jezo, osamljenost, težave v tesnejših čustvenih zvezah ali pri vzpostavljanju tovrstnih vezi˝ 

(prav tam, str. 141). 

Ohranjanje spremembe 

Ta faza ima enak pomen kot prejšnje štiri. Zato je bitno, da se bivši kadilec zaveda pozitivnih 

sprememb, ki jih je na sebi opazil, ko je prenehal kaditi, in da na tej poti tudi vztraja. 

Ključnega pomena je to, da želja o opustitvi kajenja izvira iz osebe same ter ne od njenih 

bližnjih. V nasprotnem primeru je rezultat pogosto neuspešen (prav tam). 

V tej fazi je bistveno tudi, da oseba najde kake alternative za situacije, v katerih je prej kadila. 

Če je oseba kadila denimo zaradi potrebe po sprostitvi, je koristno, če najde novo alternativo, 

kako zadovoljiti to potrebo. Nekateri se začnejo ukvarjati s športno dejavnostjo, drugi z 

glasbo, spet tretji s kakšno umetnostjo (Hinkelmann, 1994). 

5.6.0 Opustitev kajenja 

˝Ne poznamo še zanesljive metode za zdravljenje kakršne koli zasvojenosti (in je tudi ne 

bomo nikoli poznali, kajti vse je odvisno od tega, ali bo zasvojenec samomorilsko vedenje 

spremenil v samouresničitveno). Tudi za nikotinomanijo ne.˝ (Rugelj, 2000, str. 470). 
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Ross (1976) svetuje, da naj si oseba najprej zapiše vse razloge, zakaj točno si želi prenehati 

kaditi. Nekateri si želijo prenehati zaradi zdravja, drugi zato, da bodo lahko zgled drugim, 

tretji zaradi estetike, spet četrti, da bi kaj privarčevali. Nekaterim pomaga, da si vsak dan 

vpišejo vsoto denarja, ki so ga privarčevali v zameno, ker si niso kupili cigaret. Za nekatere je 

lahko že to dovolj velika motivacija (prav tam). 

Poleg tega je važno, da se, kolikor je le mogoče, oseba izogiba stresnim situacijam, dokler se 

ne počuti dovolj močno, da jih lahko obvlada brez kajenja. Če je bila zjutraj navajena pokaditi 

cigareto ob kavi, naj spremeni rutino tako, da npr. nekaj časa ne pije kave, temveč čaj ali 

zamenja prostor, v katerem je prej pila kavo. Če je bila navajena po obroku pokaditi cigareto, 

naj raje gre na sprehod in si tako privošči še malo svežega zraka. Kadar se počuti osamljeno 

ali žalostno, naj ne seže takoj po cigareti, marveč raje pokliče koga, ki ji je blizu, in se mu 

lahko zaupa. Včasih pomaga tudi, če nekajkrat globoko zadiha in sama pri sebi ponovi, da 

zmore uživati življenje brez tobaka (Mesarič,  Novak-Mlakar in Hočevar, 2014). 

Velik pomen ima tudi javno priznanje. Tj. da oseba, ki se odloči opustiti kajenje, obvesti 

svoje bližnje, da ne kadi več in da tudi v prihodnje ne bo več kadila (Rugelj, 2000). Kristan 

(1994) meni, da lahko v boju proti kajenju veliko naredijo tudi nekadilci, ki lahko svoje 

prijatelje, starše in druge opozarjajo na škodljivost kajenja, kajti po njegovem mnenju ˝besede 

vrstnikov navadno veliko več zaležejo kot beseda staršev ali učiteljev˝ (prav tam, str. 63). 

Kljub številnim opozorilom o škodljivosti kajenja in nasvetov, kako dokončno zmagati v boju 

proti tobaku, menim, da je v procesu opuščanja kajenja še vedno najpomembnejše to, da želja 

opustiti kajenje izhaja iz nas samih in da na tej poti vztrajamo ne glede na različne situacije, ki 

nas lahko pripeljejo do morebitne skušnjave. V teh primerih je dobro, da se opomnimo, zakaj 

točno si želimo prenehati, in da pri svoji odločitvi vztrajamo. To je naložba za celo življenje – 

in če ne v teh letih – si bomo nekoč še kako hvaležni, da smo opustili kajenje in znova 

zaživeli brez te škodljive razvade.  
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II EMPIRIČNI DEL 

6.0 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

S pričujočim diplomskim delom želim ugotoviti razširjenost uporabe tobaka med študentsko 

populacijo ter raziskati, kateri so tisti dejavniki tveganja, zaradi katerih so nekateri študenti 

bolj nagnjeni h kajenju kot drugi, in kateri so glavni razlogi za pričetek kajenja med študenti. 

Zanima me tudi, koliko študentov pravzaprav razmišlja o prenehanju kajenja in kateri so 

poglavitni razlogi, zaradi katerih jih je strah opustiti kajenje ali so bili pri tem neuspešni. 

Raziskati želim, katero metodo opustitve kajenja bi izbrali študenti, če bi se odločili, da bodo 

prenehali kaditi oz. katera metoda opustitve je bila uspešna pri tistih, ki so kajenje opustili. 

V pričujočem delu ugotavljam, koliko poznajo sestavine, ki se nahajajo v tobaku; kaj 

predlagajo študenti, da bi se zmanjšalo število kadilcev med mladimi.  

V raziskavi sem kot izhodišče uporabila anketni vprašalnik, ki ga je izdelala skupina ESPAD; 

uporabljen je bil že v nekaterih prejšnjih raziskavah. Vprašalnik, iz katerega sem črpala, se 

nahaja na spletni strani http://www.cilizadelo.si/e_files/content/ESPAD%202011_Slovenija. 

pdf. Iz tega vprašalnika sem izločila nekaj vprašanj, dodala pa sem svoja, ki jih prejšnje 

raziskave niso vključevale.  

6.1.0 Cilji raziskave 

Cilji diplomskega dela so: 

 predstaviti pogled na tobak skozi zgodovino; 

 ugotoviti, koliko odstotkov anketiranih študentov kadi; 

 ugotoviti, kateri so glavni razlogi za kajenje med študenti; 

 ugotoviti, ali obstajajo dejavniki tveganja za kajenje med študenti; 

 raziskati, katero metodo opustitve kajenja bi izbrali študenti, če bi si želeli opustiti 

kajenje; 

 raziskati, s katero metodo opustitve kajenja imajo izkušnje tisti, ki so prenehali kaditi. 
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6.2.0 Raziskovalne hipoteze 

Na podlagi prebrane literature, ugotovitev nekaterih raziskav, lastnih opažanj ter pogovorov s 

prijatelji sem zastavila naslednje raziskovalne hipoteze: 

H1: Večina anketiranih študentov/-k je svojo prvo cigareto poskusila v srednji šoli. 

H2: Večina anketiranih študentov/-k, ki kadijo, je odraščala v mestu in ne na podeželju. 

H3: Med anketiranimi študenti, ki kadijo, so dekleta tista, ki v večji meri razmišljajo o 

opustitvi kajenja oz. so v preteklosti bolj verjetno že poskusile opustiti kajenje glede na fante 

kadilce. 

H4: Študenti, ki so odraščali v enostarševski družini, pogosteje uporabljajo tobak v primerjavi 

s študenti, ki so odraščali v običajni družini. 

H5: Študenti, ki živijo sami, skupaj s partnerjem, prijatelji ali v študentskem domu, pogosteje 

uporabljajo tobak glede na študente, ki živijo doma pri starših.  

H6: Študenti, ki imajo nižjo povprečno oceno, pogosteje uporabljajo tobak v primerjavi s 

študenti, ki dosegajo višje rezultate. 

H7: Med anketiranimi študenti, ki kadijo, jih je večina mnenja, da niso zasvojeni in da lahko s 

kajenjem prenehajo, kadar želijo. 

H8: Med anketiranimi študenti, ki kadijo, jih je večina mnenja, da ne bodo kadili vse življenje 

oz. imajo namen v prihodnosti kajenje opustiti. 

H9: Med anketiranimi študenti, ki kadijo, jih je manj kot polovica že poskusila prenehati 

kaditi.  

H10: Študenti izobraženih staršev pogosteje uporabljajo tobak kot študenti manj izobraženih 

staršev. 
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H11: Študenti iz premožnejših družin pogosteje uporabljajo tobak v primerjavi s študenti, ki 

prihajajo iz manj premožnih družin.  

H12: Med anketiranimi študenti, ki kadijo, jih več kot polovica kadi tudi marihuano. 

6.3.0 Raziskovalna metodologija 

Vzorec in postopek izbire 

Za pričujoče delo sem izbrala vzorčenje glede na kvantitativno raziskovalno paradigmo. 

Vzorec je zajemal populacijo študentov – tako tistih, ki kadijo, kot tudi tistih, ki ne kadijo. 

Edini pogoj pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika je bil, da ima anketirana oseba status 

študenta. 

Kot izhodišče sem uporabila anketni vprašalnik, ki ga je izdelala skupina ESPAD, in je bil 

uporabljen že v nekaterih prejšnjih raziskavah. Vprašalnik, iz katerega sem črpala, je dostopen 

na spletni strani http://www.cilizadelo.si/e_files/content/ESPAD%202011_Slovenija.pdf. Iz 

tega vprašalnika sem izločila nekaj vprašanj; dodala sem nova vprašanja glede na cilj svojega 

diplomskega dela, tudi vprašanja, katerih prejšnje raziskave niso vključevale.  

Pri vzorčenju sem se odločila za metodo snežne kepe ali verižno vzorčenje. Gre za princip 

vzorčenja, pri katerem nam določena oseba služi kot sredstvo oz. zveza za iskanje 

respondentov. Anketni vprašalnik sem po spletni strani razdelila svojim prijateljem, sošolcem 

in znancem, ki so potem ankete delili naprej prijateljem ter znancem. Anketni vprašalnik sem 

objavila tudi na nekaj spletnih straneh, vendar je bil tam odziv precej slabši.  

Zbiranje podatkov je potekalo od 7. aprila 2016 do 15. aprila 2016. Vzorec je sestavljalo 351 

študentov, od tega je bilo 68 oseb moškega spola ter 283 oseb ženskega spola. Med 

anketiranimi študenti je bilo torej 19,4 % oseb moškega spola in 80,6 % oseb ženskega spola.  

  

http://www.cilizadelo.si/e_files/content/ESPAD%202011_Slovenija.pdf
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Graf 6.1: Struktura anketirancev po spolu (spol: n = 351) 

 

Glede na starostno strukturo je bilo 3,13 % anketiranih 19-letnikov, 8,83 % anketiranih 20-

letnikov, 13,96 % anketiranih 21-letnikov, 23,93 % anketiranih 22-letnikov, 20,80 % 

anketiranih 23-letnikov, 14,81 % anketiranih 24-letnikov, 7,80 % anketiranih 25-letnikov, 

3,13 % anketiranih 26-letnikov, 0,85 % anketiranih 27-letnikov, 1,71 % anketiranih 28-

letnikov, 0,28 % anketiranih 29-letnikov, 0,28 % anketiranih 32-letnikov in 0,28 % 

anketiranih 36-letnikov. 

Povprečna starost celotnega vzorca je bila 22,69 leta. Najmlajša oseba med anketiranimi je 

bila stara 19 let in najstarejša 36 let. Največ anketiranih študentov je bilo starih 22 let. 

Raziskovalni instrument ter postopek zbiranja podatkov 

Izbrala sem metodo anketiranja z anketnim vprašalnikom, ki je sestavljen iz 43 vprašanj 

zaprtega in odprtega tipa. Vsebino anketnega vprašalnika sem oblikovala na podlagi 

raziskovalnih ciljev in hipotez, ki sem jih postavila v okviru diplomskega dela. Vprašanja sem 

oblikovala na osnovi anketnega vprašalnika, ki ga je izdelala skupina ESPAD. Pri tem sem 

dodala tudi nekaj svojih vprašanj, ki so se navezovala na cilje diplomskega dela.  

Postopek obdelave podatkov 

Za obdelavo sem uporabila naslednje metode: 

 strukturni odstotek 

 preizkus hi-kvadrat  

 Kulbackov preizkus 
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 Spearmanov koeficient 

Rezultati so prikazani v tabelah in grafih spodaj. 

6.4.0 Rezultati in interpretacija 

V tem poglavju so predstavljeni rezultati in interpretacija rezultatov, ki se nanašajo na 

postavljene raziskovalne hipoteze. 

H1: Večina anketiranih študentov/-k je svojo prvo cigareto poskusila v srednji šoli. 

Graf 6.2: Starost anketiranih oseb, v kateri so poskusili svojo prvo cigareto 

 

Graf 6.2 prikazuje starost anketiranih oseb, v kateri so prvič poskusili kaditi. Največ 

anketiranih študentov in študentk (33 %) je svojo prvo cigareto poskusilo v starosti 16 let ali 

več, kar že spada v obdobje srednje šole.  

Na tem mestu je hipoteza 1, da je večina anketiranih študentov/-k svojo prvo cigareto 

poskusilo v srednji šoli, lahko potrjena. 
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H2: Večina anketiranih študentov/-k, ki kadijo, je odraščala v mestu in ne na podeželju. 

Graf 6.3: Odstotek nekadilcev, občasnih kadilcev ter rednih kadilcev glede na okolje, v 

katerem so odraščali 

 

54 % (52) anketiranih oseb, ki redno kadijo, je odraščalo v urbanem okolju, 46 % (44) 

anketiranih oseb pa v ruralnem okolju.  

Pri anketiranih osebah, ki kadijo le občasno, je odstotek anketiranih oseb, ki so odraščale v 

urbanem okolju, za 2 % nižji glede na osebe, ki so odraščale v ruralnem okolju. 49 % (27) 

anketiranih oseb, ki kadijo občasno, je odraščalo v urbanem okolju, 51 % (28) pa v ruralnem.  

Skupno je torej 79 oseb tistih, ki kadijo občasno, in tistih, ki kadijo redno, ki so odraščali v 

urbanem okolju. 72 jih je odraščalo v ruralnem okolju.  

Potrdi se lahko hipoteza 2, da je večina anketiranih oseb, ki kadijo, odraščala v mestu in ne na 

podeželju.  

H3: Med anketiranimi študenti, ki kadijo, so dekleta tista, ki v večji meri razmišljajo o 

opustitvi kajenja oz. so v preteklosti bolj verjetno že poskusile opustiti kajenje glede na 

fante kadilce. 

Hipoteza 3 je bila testirana s preizkusom hi-kvadrat. Preverjalo se je, ali dekleta v večji meri 

razmišljajo o opustitvi kajenja; ali so že poskusile opustiti kajenje. Kot vidimo v preglednici 

6.1, je vrednost Kulbackovega preizkusa 2,202 (to vrednost gledamo, saj ima vsaj 25 % celic 
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nižje vrednosti od 5), statistična značilnost pa je višja od 0,05 (p = 0,531). To pomeni, da med 

dekleti in fanti ni statistično značilnih razlik pri vedenju glede opuščanja kajenja.  

Preglednica 6.1: Kulbackov preizkus za opustitev kajenja glede na spol 

 Vrednost df Statistična značilnost 

Hi-kvadrat 2,189a 3 0,534 

Kulbackov test 2,202 3 0,531 

Število veljavnih primerov 145   

a. 2 celici (25,0 %) imata pričakovano vrednost manj kot 5. Najnižja pričakovana vrednost je 

3,31. 

 

Preglednica 6.2: Prikaz odgovorov med dekleti in fanti na vprašanje, ali so že 

razmišljali, da bi prenehali kaditi 

 

Spol: 

Skupaj M Ž 

Ali ste razmišljali, da bi 

prenehali kaditi?  

da, sem razmišljal/-a N 14 56 70 

%  46,7 % 48,7 % 48,3 % 

da, sem poskusil/-a, pa mi 

ni uspelo 

N 8 27 35 

%  26,7 % 23,5 % 24,1 % 

sem že prenehal/-a N 3 21 24 

%  10,0 % 18,3 % 16,6 % 

nisem razmišljal/-a N 5 11 16 

%  16,7 % 9,6 % 11,0 % 

Skupaj N 30 115 145 

 

Da med dekleti in fanti obstaja statistično značilna razlika v razmišljanju o opustitvi kajenja, 

ne gre zatrditi. Hipoteza 3 se torej ovrže.  

H4: Študenti, ki so odraščali v enostarševski družini, pogosteje uporabljajo tobak v 

primerjavi s študenti, ki so odraščali v običajni družini. 

Hipoteza 4 se je testirala s preizkusom hi-kvadrat. Preverjalo se je, ali tisti, ki so odraščali v 

enostarševski družini, pogosteje uporabljajo tobak v primerjavi s študenti iz drugih družin 

(običajna družina, oče – mačeha, drugo). Za testiranje hipoteze je bilo treba vse tipe družin, ki 
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ne predstavljajo enostarševske družine, združiti v eno skupino, ter jih primerjati z 

enostarševsko družino.  

Graf 6.4 predstavlja rekodirano spremenljivko družine. Vidimo, da le 11,1 % anketirancev 

živi v enostarševski družini, preostalih 88,9 % pa v običajni družini, oče – mačeha ali 

drugačni družini.  

Graf 6.4: Sestava družine 

 

Preglednica 6.3 ponazarja, da je vrednost preizkusa hi-kvadrat 0,944 (to vrednost gledamo, saj 

ima manj kot 25 % celic nižje vrednosti od 5), statistična značilnost pa je višja od 0,05 (p = 

0,624). Slednje pomeni, da glede na tip družine ni statistično značilnih razlik pri uporabi 

tobaka.  

Preglednica 6.3: Preizkus hi-kvadrat za uporabo tobaka glede na tip družine 

 Vrednost Df Statistična značilnost 

Hi-kvadrat 0,944a 2 0,624 

Kulbackov test 0,912 2 0,634 

Število veljavnih primerov 349   

a. 0 celic (0,0 %) nima pričakovane vrednosti manj od 5. Najnižja pričakovana vrednost je 6,15. 

 

Kot vidimo v preglednici 6.4, se odstotki glede na tip družine po posameznem odgovoru ne 

razlikujejo bistveno.  
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Preglednica 6.4: Povezanost med tipom družine, kjer so anketirane osebe odraščale, in 

njihovim odnosom do kajenja (ali kadijo redno, občasno ali ne kadijo) 

 

DRUŽINA 

Skupaj 

Običajna, oče – 

mačeha, drugo Enostarševska 

Ali kadite? ne kadim N 176 22 198 

%  56,8 % 56,4 % 56,7 % 

kadim občasno N 47 8 55 

%  15,2 % 20,5 % 15,8 % 

kadim redno N 87 9 96 

%  28,1 % 23,1 % 27,5 % 

Skupaj N 310 39 349 

%  100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Ne da se trditi, da glede na tip družine obstaja statistično značilna razlika v nagnjenosti k 

kajenju. Hipoteza 4 je tako ovržena. 

H5: Študenti, ki živijo sami, skupaj s partnerjem, prijatelji ali v študentskem domu, 

pogosteje uporabljajo tobak v primerjavi s študenti, ki živijo doma pri starših. 

Hipoteza 5 je testirana s preizkusom hi-kvadrat. Preverjeno je bilo, ali tisti, ki živijo doma v 

primerjavi z drugimi (tistimi, ki živijo sami, s partnerjem, prijatelji, v študentskem domu ali 

drugje) pogosteje uporabljajo tobak. Za testiranje hipoteze so bili vsi tipi prebivanja, ki ne 

predstavljajo življenja doma, združeni v eno skupino; primerjani so bili s tistimi, ki živijo 

doma.  

Graf 6.5 predstavlja rekodirano spremenljivko kje živijo anketiranci. Vidimo, da jih 48,3 % 

živi doma. V 51,7 % anketirani živijo sami, pri partnerji, prijateljih, v študentskem domu ali 

drugje.  
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Graf 6.5: Kje živijo anketiranci 

 

Kot vidimo v spodnji preglednici, je vrednost preizkusa hi-kvadrat 3,902 (to vrednost 

gledamo, saj ima manj kot 25 % celic nižje vrednosti od 5) in statistična značilnost je višja od 

0,05 (p = 0,142). Potemtakem ni statistično značilnih razlik pri pogostejši uporabi tobaka 

glede na to, kje živijo anketirani.  

Preglednica 6.5: Hi-kvadrat za uporabo tobaka glede na to, kje anketiranci živijo 

 Vrednost Df Statistična značilnost 

Hi-kvadrat 3,902a 2 0,142 

Kulbackov test 3,928 2 0,140 

Število veljavnih 

primerov 
349   

a. 0 celic (0,0 %) nima pričakovane vrednosti manj kot 5. Najnižja pričakovana vrednost je 26,63. 

 

Preglednica 6.6 pokaže, da se odstotki glede na kraj prebivanja po posameznem odgovoru ne 

razlikujejo izrazito.  
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Preglednica 6.6: Povezanost med tem, kje anketiranci živijo, in odnosom, ki ga imajo do 

kajenja (ali kadijo redno, občasno ali ne kadijo) 

 

Kje živijo 

Skupaj 

Sama, partner, prijatelj, 

študentski dom, drugo Doma 

Ali kadite? ne kadim  N 94 104 198 

%  52,2 % 61,5 % 56,7 % 

kadim občasno N 34 21 55 

%  18,9 % 12,4 % 15,8 % 

kadim redno N 52 44 96 

%  28,9 % 26,0 % 27,5 % 

Skupaj N 180 169 349 

%  100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Ne gre torej reči, da glede na to, kje študentje živijo, obstaja statistično značilna razlika pri 

pogostejši uporabi tobaka. Hipotezo 5 je treba ovreči.  

H6: Študenti, ki imajo nižjo povprečno oceno, pogosteje uporabljajo tobak v primerjavi 

s študenti, ki dosegajo višje rezultate. 

Hipoteza 6 se je testirala s Spearmanovim koeficientom za ugotavljanje povezanosti med 

spremenljivkama, kjer je vsaj ena ordinalnega tipa. Preverjeno je bilo, ali tisti, ki imajo nižjo 

povprečno oceno, pogosteje uporabljajo tobak v primerjavi s tistimi, ki dosegajo boljše ocene. 

Kot vidimo v preglednici 6.7, je statistična značilnost koeficienta višja od 0,05 (p = 0,073), 

kar pomeni, da med spremenljivkama ne obstaja statistično značilna povezanost. Zatorej 

povprečna ocena ni povezana s pogostejšo uporabo tobaka.  
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Preglednica 6.7: Povezanost med povprečno oceno in njihovim odnosom do kajenja (ali 

kadijo redno, občasno ali ne kadijo) 

 

Povprečna ocena v 

prejšnjem letniku 

Ali 

kadite? 

Spearmanov 

koeficient 

Povprečna ocena v 

prejšnjem letniku 

Korelacijski koeficient 1,000 –,103 

Statistična značilnost . ,073 

N 308 306 

Ali kadite? Korelacijski koeficient –,103 1,000 

Statistična značilnost 0,073 . 

N 306 349 

 

Povprečna ocena torej ni povezana s pogostejšo uporabo tobaka, zato je hipoteza 6 ovržena. 

H7: Med anketiranimi študenti, ki kadijo, jih je večina mnenja, da niso zasvojeni in da 

lahko s kajenjem prenehajo, kadar želijo. 

Hipoteza 7 je bila testirana s preizkusom hi-kvadrat za en vzorec (hipoteza enakega verjetja). 

Preverjalo se je, ali tisti, ki so označili, da kadijo, menijo, da niso zasvojeni s kajenjem. 

Raziskava se osredini na to, ali je tistih, ki menijo, da niso zasvojeni, več kot polovica. Glede 

na preglednico 6.8 so pričakovane frekvence 70,5, od dejanskih pa se razlikujejo le za 

malenkost (4,5/–4,5).  

Preglednica 6.8: Pričakovane in dejanske frekvence za zasvojenost s kajenjem 

 Dejanske N Pričakovane N Preostanek 

DA 75 70,5 4,5 

NE 66 70,5 –4,5 

Skupaj 141   

 

S hi-kvadratom v spodnji tabeli se je preverjalo, ali sta kategoriji (odvisnost od cigaret: 

DA/NE) enakovredno zastopani. Ugotovljeno je bilo, da v zastopanosti odgovorov ni 

statistično značilne razlike, saj je vrednost hi-kvadrata 0,007, statistična značilnost pa je višja 

od 0,05 (p = 0,935).  
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Preglednica 6.9: Perikus hi-kvadrat za zasvojenost s kajenjem 

 Ali menite, da ste odvisni od cigaret?  

Hi-kvadrat 0,574a 

Df 1 

Statistična značilnost 0,448 

a. 0 celic (0,0 %) nima pričakovane vrednosti manj kot 5. Najmanjša pričakovana 

frekvenca je 75,5. 

 

Graf 6.6 kaže, da jih le nekaj več kot polovica meni, da so zasvojeni (53,2 %) in 46,8 % jih je 

mnenja, da niso zasvojeni. Ne velja torej reči, da se kategorija »NE« statistično značilno 

razlikuje od 50 %, saj je že v osnovi nižja od 50 %. 

Graf 6.6: Ali menite, da ste odvisni od cigaret? 

 

Hipotezo 7 se ovrže. Ni bilo ugotovljeno, da statistično značilno več kot polovica študentov 

meni, da niso zasvojeni s kajenjem.  

H8: Med anketiranimi študenti, ki kadijo, je večina mnenja, da ne bodo kadili vse 

življenje oz. imajo namen v prihodnosti kajenje opustiti. 

Hipoteza 8 je bila testirana glede na preizkus hi-kvadrat za en vzorec (hipoteza enakega 

verjetja). Preverjalo se je, ali ima večina tistih, ki so označili, da kadijo, v prihodnosti namen 

prenehati s kajenjem (odgovor »razmišljal/-a sem«). Za testiranje hipoteze je bilo treba 

odgovore (da, sem poskusil/-a, pa mi ni uspelo; sem že prenehal/-a; nisem razmišljal/-a) 

umestiti v eno skupino, odgovor »da, sem razmišljal/-a« pa v drugo skupino.   
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Kot vidimo iz preglednice 6.10, so pričakovane frekvence 67,5 od dejanskih pa se razlikujejo 

le malo (1,5/–1,5).  

Preglednica 6.10: Pričakovan in dejanske frekvence za prenehanje kajenja (1. 

rekodiranje) 

  Dejanske N Pričakovane N Preostanek 

Da, sem razmišljal/-a 69 67,5 1,5 

Da, sem poskusil/-a, pa mi ni uspelo; sem 

Že prenehal/-a; nisem razmišljal/-a 
66 67,5 –1,5 

Skupaj 135     

 

S hi-kvadratom v spodnji preglednici je bilo preverjeno, ali so kategorije odgovorov 

enakovredno zastopane, in ugotovljeno, da v zastopanosti odgovorov ne obstajajo statistično 

značilne razlike. Vrednost hi-kvadrata znaša 0,067, medtem ko je statistična značilnost višja 

od 0,05 (p = 0,796).  

Preglednica 6.11: Hi-kvadrat za prenehanje kajenja (1. rekodiranje) 

 

  Ali ste razmišljali, da bi prenehali kaditi? 

Hi-kvadrat 0,067a 

Df 1 

Statistična 

značilnost 
0,796 

a. 0 celic (0,0 %) nima pričakovane vrednosti manj kot 5. Najmanjša 

pričakovana frekvenca je is 67,5. 

 

V grafu 6.7 opazimo, da jih le nekaj več kot polovica pravi, da so že razmišljali o tem, da bi 

prenehali kaditi (51,1 %). 48,9 % jih je že poskusilo, a jim ni uspelo, jih je že prenehalo ali jih 

o tem še ni razmišljalo. Ne velja torej reči, da se kategorija »da, sem razmišljal/-a« statistično 

značilno razlikuje od 50 %. 
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Graf 6.7: Ali ste razmišljali, da bi prenehali kaditi? 

 

 

Hipoteza 8 se ovrže. Ni bilo ugotovljeno, da statistično značilno več kot polovica študentov 

razmišlja o tem, da bi v prihodnosti prenehali kaditi.  

H9: Med anketiranimi študenti, ki kadijo, jih je manj kot polovica že poskusila 

prenehati kaditi.  

Hipoteza 9 je bila testirana s preizkusom hi-kvadrat za en vzorec (hipoteza enakega verjetja). 

Preverjalo se je, ali je manj kot polovica tistih, ki so označili, da kadijo, že poskusila prenehati 

kaditi (odgovor »da, sem poskusil/-a, pa mi ni uspelo«).  

Za testiranje hipoteze je bilo treba odgovore (da, sem razmišljal/-a; sem že prenehal/-a; nisem 

razmišljal/-a) umestiti v eno skupino in odgovor »da, sem poskusil/-a, pa mi ni uspelo« v 

drugo skupino.  

Kot vidimo iz spodnje preglednice, so pričakovane frekvence 67,5 in se od dejanskih znatno 

razlikujejo (32,5/–32,5).  
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Preglednica 6.12: Pričakovane in dejanske frekvence za prenehanje kajenja (2. 

rekodiranje) 

  Dejanske N Pričakovane N Preostanek 

Da, sem razmišljal/-a; sem že prenehal/-a; 

Nisem razmišljal/-a 
100 67,5 32,5 

Da, sem poskusil/-a, pa mi ni uspelo 35 67,5 –32,5 

Skupaj 135     

 

S hi-kvadratom v spodnji preglednici se je preverjalo, ali so kategorije odgovorov 

enakovredno zastopane. Ugotovljeno je bilo, da glede na zastopanost odgovorov obstajajo 

statistično značilne razlike, saj vrednost hi-kvadrata znaša 31,296 in statistična značilnost je 

nižja od 0,05 (p = 0,000).  

Preglednica 6.13: Preizkus hi-kvadrat za prenehanje kajenja (2. rekodiranje) 

  Ali ste razmišljali, da bi prenehali kaditi? 

Hi kvadrat 31,296a 

Df 1 

Statistična 

značilnost 
0,000 

a. 0 celic (0,0 %) nima pričakovane vrednosti manj kot 5. Najmanjša 

pričakovana frekvenca je 67,5. 

 

V grafu 6.8 vidimo, da jih je manj kot polovica (25,9 %) že poskušala prenehati kaditi, a jim 

ni uspelo. Preostalih 74,1 % je že razmišljalo, je že prenehalo ali še ni razmišljalo o 

prenehanju kajenja.  
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Graf 6.8: Ali ste razmišljali, da bi prenehali kaditi? 

 

 

Hipoteza 9 je potrjena. Ugotovljeno je bilo, da je statistično značilno manj kot polovica 

študentov že poskušala prenehati kaditi, vendar jim to ni uspelo. 

H10: Študenti izobraženih staršev pogosteje uporabljajo tobak kot študenti manj 

izobraženih staršev. 

Hipoteza 10 se je testirala na osnovi preizkusa hi-kvadrat. Tako se je preverjalo, ali študenti, 

ki imajo bolj izobražene starše, pogosteje uporabljajo tobak v primerjavi s študenti, ki imajo 

manj izobražene starše. Kot je razvidno iz preglednice 6.14, je vrednost hi-kvadrata 1,820, 

statistična značilnost pa je višja od 0,05 (p = 0,769). Glede na izobrazbo staršev zatorej ni 

statistično značilnih razlik pri pogostejši uporabi tobaka.  

Preglednica 6.14: Preizkus hi-kvadrat za uporabo tobaka glede na izobrazbo staršev 

 Vrednost Df Statistična značilnost 

Hi kvadrat 1,820a 4 0,769 

Kulbackov test 2,029 4 0,731 

Število veljavnih primerov 349   

a. 2 celici (22,2 %) imata pričakovano vrednost manj kot 5. Najnižja pričakovana vrednost je 2,52. 

 

Kot vidimo v preglednici 6.15, se odstotki na osnovi izobrazbe staršev po posameznem 

odgovoru ne razlikujejo bistveno.  

74,1

25,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

da, sem razmišljal/-a; sem že

prenehal/-a; nisem razmišljal/-a

da, sem poskusil/-a, pa mi ni

uspelo



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Pegam Sandra: diplomsko delo 

- 37 - 

Preglednica 6.15: Povezanost med tem, kakšna je izobrazba staršev anketiranih oseb, in 

odnosom, ki ga imajo do kajenja (ali kadijo redno, občasno ali ne kadijo) 

 

Kakšna je izobrazba Vaših staršev? 

Skupaj končana OŠ končana SŠ končana fakulteta 

Ali kadite? ne kadim N  9 112 77 198 

%  56,3 % 57,4 % 55,8 % 56,7 % 

kadim 

občasno 

 N  1 30 24 55 

%  6,3 % 15,4 % 17,4 % 15,8 % 

kadim redno N  6 53 37 96 

%  37,5 % 27,2 % 26,8 % 27,5 % 

Skupaj N  16 195 138 349 

%  100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Ne drži torej, da glede na izobrazbo staršev obstaja statistično značilna razlika v pogostejši 

uporabi tobaka. Hipotezo 10 je treba ovreči. 

H11: Študenti iz premožnejših družin pogosteje uporabljajo tobak v primerjavi s 

študenti, ki prihajajo iz manj premožnih družin.  

Hipoteza 11 je bila testirana s Spearmanovim koeficientom za ugotavljanje povezanosti med 

spremenljivkama, kjer je vsaj ena ordinalnega tipa. Zadovoljstvo s finančnim stanjem so 

ocenjevali na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »zelo zadovoljen«, 5 pa »sploh nisem 

zadovoljen«. Kot je opaziti iz preglednice 6.16, je statistična značilnost koeficienta nižja od 

0,05 (p = 0,007), kar pomeni, da med spremenljivkama obstaja statistično značilna 

povezanost. Vidimo torej, da z naraščanjem nezadovoljstva s finančnim položajem družine 

narašča pogostost uporabe tobaka.  
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Preglednica 6.16: Povezanost med pogostostjo kajenja in zadovoljstvom s finančnim 

položajem družine 

 Ali kadite? 

Vaše zadovoljstvo s 

finančnim položajem 

družine 

Spearmanov 

koeficient 

Ali kadite? Korelacijski koeficient 1,000 ,144** 

Statistična značilnost . ,007 

N 349 347 

Vaše zadovoljstvo 

s finančnim 

položajem družine 

Korelacijski koeficient ,144** 1,000 

Statistična značilnost ,007 . 

N 347 348 

** Povezanost je značilna pri stopnji 0.01 (2-tailed).  

 

Hipoteza 11 je ovržena, saj je bilo ugotovljeno, da so tobak pogosteje uporabljajo študenti, ki 

so manj zadovoljni s finančnim položajem družine. 

H12: Med anketiranimi študenti, ki kadijo, jih več kot polovica kadi tudi marihuano. 

Hipoteza 12 je bila testirana glede na preizkus hi-kvadrat za en vzorec (hipoteza enakega 

verjetja). Preverjalo se je še, ali tisti, ki so označili, da kadijo cigarete, kadijo tudi marihuano. 

Raziskava se je oprla na vprašanje, ali je tistih, ki kadijo marihuano, več od polovice. Kot je 

razvidno iz spodnje preglednice, so pričakovane frekvence 71 in se od dejanskih razlikujejo 

za malo (–11/11).  

Preglednica 6.17: Pričakovane in dejanske frekvence za kajenje marihuane 

 Dejanske N Pričakovane N Preostanek 

DA 60 71,0 –11,0 

NE 82 71,0 11,0 

Skupaj 142   

 

S hi-kvadratom v spodnji tabeli se je preverjalo, ali sta kategoriji (kajenje marihuane: DA/NE) 

enakovredno zastopani. Ugotovilo se je, da pri zastopanosti odgovorov ni statistično značilne 

razlike, kajti vrednost hi-kvadrata znaša 3,408 in statistična značilnost je višja od 0,05 (p = 

0,065). 
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Preglednica 6.18: Preizkus hi-kvadrat za kajenje marihuane 

 Ali kadite marihuano? 

Hi kvadrat 3,408a 

Df 1 

Število 

veljavnih 

primerov 

0,065 

a. 0 celic (0,0 %) nima pričakovane vrednosti manj 

kot 5. Najnižja pričakovana vrednost je 71,0. 

 

Tudi iz spodnjega grafa se vidi, da manj kot polovica tistih, ki kadijo cigarete, kadi tudi 

marihuano, več kot polovica (57,7 %) pa marihuane ne kadi.  

Graf 6.9: Ali kadite marihuano? 

 
 

Hipoteza 12 je na podlagi analize ovržena. Tisti, ki kadijo cigarete, v več kot polovici ne 

kadijo tudi marihuane.  
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7.0 SKLEP 

V pričujočem diplomskem delu sem predvsem želela ugotoviti, ali obstajajo dejavniki 

tveganja za kajenje med populacijo študentov. Če obstajajo, kateri so ti dejavniki, zaradi 

katerih nekateri študenti pogosteje uporabljajo tobak v primerjavi s študenti, ki tobaka ne 

uporabljajo. 

Na podlagi dobljenih rezultatov sem ugotovila, da je večina anketiranih študentov, ki kadijo, 

odraščalo v mestu in ne na podeželju. Menim, da so v mestnih središčih cigarete mladim še 

vedno dostopnejše kot na vasi.  

Čeprav v literaturi pogosto zasledimo, da narašča število otrok in mladostnikov, ki svojo prvo 

cigareto poskusijo že v osnovni šoli (Žorž, 2008), sem sama na podlagi odgovorov 

anketiranih oseb dobila drugačne rezultate. Tj. da je večina anketiranih študentov svojo prvo 

cigareto poskusila v času srednje šole (v starosti 16 let ali pozneje).  

Dognala sem tudi, da študent, ki je odraščal v enostarševski družini, ne uporablja tobaka 

pogosteje od oseb, ki so odraščale v običajnih družinah. Poleg tega sem prišla do spoznanja, 

da ni nujno, da študenti, ki živijo v študentskem domu, s prijatelji ali partnerjem, pogosteje 

uporabljajo tobak glede na študente, ki živijo doma skupaj s starši.  

Kajenje naj bi bilo med drugim povezano tudi z akademskim uspehom: verjetnost kajenja je 

manjša med mladostniki, ki so bolj ambiciozni in imajo manj težav v šoli, torej med 

uspešnejšimi mladostniki (Tyas in Pederson, 1998). Na podlagi dobljenih rezultatov sem 

ugotovila, da povprečna ocena anketiranih študentov ni povezana z večjo rabo tobaka. Tisti z 

nižjo povprečno oceno (torej manj uspešni študenti) niso namreč nič pogosteje kadili tobaka v 

primerjavi s tistimi študenti, ki imajo višjo povprečno oceno.  

Glede na izsledke raziskave sem spoznala, da 53,2 % anketiranih študentov meni, da so 

zasvojeni s kajenjem. Nekoliko manj, in sicer 46,8 %, jih meni, da s kajenjem niso zasvojeni. 

Rezultati se razlikujejo le za 6,4 %, zaradi česar lahko sklepam, da bi bile razlike v raziskavi, 

izvedeni na večjem vzorcu, lahko tudi precej drugačne.  
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Z raziskavo sem dognala, da jih je nekaj več kot polovica (51,1 %) že razmišljala o tem, da bi 

prenehala kaditi. 48,9 % anketiranih oseb je kajenje že poskusilo opustiti. Vendar so bili pri 

tem neuspešni, so že prenehali ali pa o tem niti niso še razmišljali. Na podlagi rezultatov sem 

sem prišla do spoznanja, da med dekleti in fanti ne obstajajo statistično pomembne razlike 

glede opuščanja kajenja.  

Na osnovi izsledkov raziskave je bilo ugotovljeno še, da ne obstajajo statistično pomembne 

značilnosti v pogostejši uporabi tobaka študentov izobraženih staršev v primerjavi s študenti 

manj izobraženih staršev.  

Z naraščanjem nezadovoljstva s finančnim položajem družine narašča pogostost kajenja: 

študenti, ki so manj zadovoljni s finančnim položajem družine, pogosteje uporabljajo tobak v 

primerjavi s študenti, ki so bolj zadovoljni s finančnim položajem družine.  

Po raziskavi sodeč večina študentov navaja, da najpogosteje kadijo med izpitnim obdobjem, 

na kavi s prijatelji, na zabavi in tudi med čakanjem (npr. na avtobus). Večina jih kadi zaradi 

sprostitve in zaradi užitka. Nekaj jih je pa navedlo, da niti ne vedo točno, zakaj kadijo. Prav 

tako jih velika večina meni, da jim kajenje pomaga, kadar so pod stresom. Slednje je tudi 

razlog, zakaj nekateri toliko pogosteje kadijo med izpitnim obdobjem. Večina se jih strinja, da 

imajo nanje velik vpliv tudi vrstniki in prijatelji – to je bil pri tistih, ki so želeli opustiti 

kajenje, glavni razlog, da so bili pri tem neuspešni.  

Glede ukrepov, ki bi jih morali sprejeti v slovenski državi, da bi se zmanjšalo število mladih 

kadilcev, menijo, da bi na splošno morali več govoriti o samih posledicah kajenja. Ukiniti bi 

morali tovarne cigaret in prepovedati uvoz tobaka v Slovenijo; prav tako bi morali 

prepovedati prodajo cigaret v vsaki trgovini. Vendar jih je veliko navedlo tudi, da bodo tisti, 

ki bodo želeli kaditi, kljub vsem možnim prepovedim in ukrepom na tem področju s kajenjem 

še vedno nadaljevali, saj je to stvar izbire vsakega posameznika. 
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8.0 ZAKLJUČEK 

Pisanje diplomskega dela je obogatilo moje znanje na področju kajenja in s tem povezanih 

zdravstvenih posledic. Poleg tega sem pridobila znanje o različnih metodah, ki so tako 

mladim kakor starejšim lahko v pomoč pri opuščanju kajenja. Zdi se mi, da je poglavitno pri 

tej odločitvi to, da gre za stvar izbire vsakega posameznika, kajti le tako lahko nekomu 

pomagamo. Predvsem pa sem se v času pisanja diplomskega dela mnogo naučila o sebi, 

razširila svoja obzorja; zaradi tega menim, da sem tudi osebnostno zrasla. 

V vprašalnik sem želela vključiti še nekaj vprašanj, a bi bil najverjetneje vprašalnik potem 

predolg ter bi posledično pridobila manj odgovorov. Sprva sem prejela preko 400 izpolnjenih 

vprašalnikov, kar je bilo presenetljivo, saj takega odziva ni bilo pričakovati. Prejela sem tudi 

nekaj pozitivnih povratnih informacij glede samega vprašalnika, zanimive tematike ter 

jasnosti in razumljivosti zastavljenih vprašanj. Anketiranim je bilo všeč, da so imeli pri 

nekaterih vprašanjih možnost odprtega odgovora, pri čemer sem prejela kar nekaj konkretnih 

oz. nekoliko daljših odgovorov. Na koncu je bilo treba nekaj neustrezno izpolnjenih anketnih 

vprašalnikov izločiti, tako da je bilo končno število ustrezno izpolnjenih anket 351. Če bi bilo 

več časa, bi jih poskušala pridobiti vsaj še nekaj. Kljub temu menim, da določene ugotovitve 

lahko posplošim na celotno študentsko populacijo. 

Največ težav sem imela pri iskanju literature, saj je zelo malo literature na tematiko kajenja 

med študenti. Tako sem pretežno pisala o kajenju med mladimi, kamor lahko prištejemo tudi 

populacijo študentov. Poleg tega sem diplomsko delo poskušala pisati s socialnopedagoškega 

vidika, pri čemer sem imela tudi precej težav. Na tematiko kajenja je namreč največ literature 

prav v povezavi s posledicami kajenja, kar že spada v zdravstveno stroko.  

Menim, da je to področje pomembno tudi za socialnopedagoško stroko. Tudi v našem poklicu 

se bomo zagotovo srečali z mladimi, ki so že zelo zgodaj začeli kaditi – ter jim kajenje 

predstavlja način sprostitve in metodo, s pomočjo katere lažje navežejo stik z drugimi ljudmi. 

Zdi se mi pomembno, da jim bomo kot bodoči strokovnjaki znali svetovati ter jim pomagati 

opustiti kajenje. Pri tem se moramo zavedati, da gre za stvar izbire vsakega posameznika. 

Najosnovnejše se mi zdi, da jim ne moraliziramo o škodljivosti kajenja: danes se tega 

zavedamo prav vsi, a da jih kot socialni pedagogi poskušamo razumeti, jim pri tem pomagati 

in jih ne obsojati, če ne bodo takoj uspešni.  
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Pri sebi sem opazila, da je najtežje pri opuščanju kajenja prav vztrajanje pri tem, da nismo več 

kadilci. Največ težav sem imela pri tem, da si nisem predstavljala zabave brez cigarete v roki, 

prav tako jutranje kave brez cigarete. Najtežje mi je bilo prve tri tedne, saj sem se ves čas 

morala boriti sama s seboj in se opozarjati, da ne kadim več, poleg tega pa sem na to morala 

opozarjati tudi okolico, ki me je bila navajena s cigareto v roki. Po treh tednih me je ta želja 

nekoliko minila, bitko sem bila v sebi. Po približno enem mesecu sem si iz radovednosti 

prižgala eno cigareto in občutek je bil povsem drugačen kot takrat, ko sem pokadila zadnjo 

cigareto. Po tem dogodku sem si obljubila, da ne bom več poskušala cigarete, a obljube nisem 

upoštevala dolgo. Pozneje sem še nekajkrat prižgala cigareto ob kavi, vendar ni bilo v skladu 

z mojo željo. Kljub vsem padcem, ki sem jih doživela pri odvajanju od cigaret, vem, da ne 

želim več kaditi in da je slednje odvisno zgolj od mene. S tega zornega kota lahko rečem, da 

razumem prav vse, ki si prizadevajo, da bi opustili kajenje. Kot bodoča strokovna delavka 

bom lahko pomagala mnogim mladim opustiti kajenje, saj sem tudi sama šla skozi ta proces; 

znala jim bom svetovati in jim pomagati iz prve roke. Vendar bodo pri delu izkušnje tiste, ki 

mi bodo najbolj pomagale. 
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10.0 PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

Spoštovani! 

Sem Sandra Pegam, študentka socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pišem 

diplomsko delo z naslovom Uporaba tobaka med študentsko populacijo.  

Z raziskavo želim ugotoviti, kateri so tisti dejavniki tveganja, zaradi katerih so nekateri 

študenti bolj nagnjeni h kajenju kot drugi; kateri so glavni razlogi za pričetek kajenja pri 

študentih in koliko študentov pravzaprav razmišlja o prenehanju kajenja; kateri so glavni 

razlogi, zaradi katerih jih je strah prenehati kaditi ali so bili pri tem neuspešni.  

Prosim Vas, da izpolnite vprašalnik, ki je anonimen. Rezultati anketnega vprašalnika bodo 

uporabljeni in predstavljeni izključno za izdelavo diplomskega dela. Prosim Vas, da na 

vprašanja odgovarjate iskreno. 

Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem. 

Sandra Pegam 

Na vprašanja odgovarjajte tako, da obkrožite črko pred odgovorom, ali da zahtevan podatek 

dopišete ( ). 

1. Spol: 

a) M 

b) Ž 

 

2. Starost: 

 ___ let 
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3. Smer študija: 

_____________ 

 

4. Vaša povprečna ocena v prejšnjem letniku: 

____________ 

 

5. Končana vrsta srednje šole: 

a) gimnazija 

b) srednja tehniška in strokovna 

c) srednja poklicna 

d) nižja poklicna 

 

6. V kakšnem okolju ste odraščali? 

a) v urbanem okolju 

b) v ruralnem okolju 

 

7. Sestava družine: 

a) običajna 

b) očim, mačeha 

c) enostarševska 

d) drugo: ____ 

 

8. Kakšna je izobrazba Vaših staršev? 

a) končana OŠ 

b) končana SŠ 

c) končana fakulteta 
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9. Vaše zadovoljstvo z odnosi z materjo: 

a) zelo zadovoljen/-a 

b) zadovoljen/-a 

c) niti – niti  

d) ne preveč zadovoljen/-a 

e) sploh nisem zadovoljen/-a 

f) te osebe ni 

 

10. Vaše zadovoljstvo z odnosi z očetom: 

a) zelo zadovoljen/-a 

b) zadovoljen/-a 

c) niti – niti  

d) ne preveč zadovoljen/-a 

e) sploh nisem zadovoljen/-a 

f) te osebe ni 

 

11. Vaše zadovoljstvo z odnosi s prijatelji: 

a) zelo zadovoljen-/a 

b) zadovoljen/-a 

c) niti – niti  

d) ne preveč zadovoljen/-a 

e) sploh nisem zadovoljen/-a 

f) te osebe ni 

 

12. Ali bi Vam oče in mati dovolila kaditi (oz. ali Vam dovolita kaditi)? 

a) bi dovolila (mi dovolita) 

b) ne bi dovolila (ne dovolita) kaditi doma 
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c) sploh ne bi dovolila (ne dovolita) 

d) ne vem 

 

13. Vaše zadovoljstvo s finančnim položajem družine: 

a) zelo zadovoljen/-a 

b) zadovoljen/-a 

c) niti – niti 

d) ne preveč zadovoljen-/a 

e) sploh nisem zadovoljen/-a 

 

14. Vaše zadovoljstvo z Vašim finančnim položajem: 

a) zelo zadovoljen/-a 

b) zadovoljen/-a 

c) niti – niti 

d) ne preveč zadovoljen/-a 

e) sploh nisem zadovoljen/-a 

 

15. Vaše zadovoljstvo s samim seboj: 

a) zelo zadovoljen/-a 

b) zadovoljen/-a 

c) niti – niti 

d) ne preveč zadovoljen/-a 

e) sploh nisem zadovoljen/-a 
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16. Trenutno živim: 

a) sam 

b) s prijatelji/-icami ali s partnerjem/-ko 

c) v študentskem domu 

d) doma pri starših 

 

17. Ali kadite? 

a) ne kadim 

b) kadim občasno 

c) kadim redno 

 

18. Ali vsaj eden izmed tvojih staršev (skrbnikov) kadi? 

a) DA 

b) NE 

 

19. Ali kdo od Vaših starejših bratov ali sester kadi cigarete? 

a) DA 

b) NE 

c) NE VEM 

 

20. Starost, pri kateri ste prvič poskusili kaditi? 

a) nikoli 

b) 9 

c) 10 

d) 11 

e) 12 

f) 13 
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g) 14 

h) 15 

i) 16+ 

 

21. Pri katerem letu starosti ste začeli redno kaditi? 

___________________ 

 

22. Kateri je bil glavni razlog, da ste pričeli s kajenjem? (odgovorite samo kadilci) 

a) vpliv vrstnikov 

b) radovednost 

c) hotel sem biti podoben odraslim 

d) ne vem 

e) drugo: _________ 

 

23. Kako pogosto ste kadili v zadnjih 30 dneh? 

a) nikoli 

b) manj kot 1 cigareto na teden 

c) manj kot 1 cigareto na dan 

d) 0–5 cigaret na dan 

e) 6–10 cigaret na dan 

f) 11–20 cigaret na dan 

g) več kot 20 cigaret na dan 

 

24. V katerih situacijah pokadite največ cigaret? (odgovorite samo kadilci) 

___________________ 

25. Kako bi opisali učinek cigarete na Vaše počutje? (odgovorite samo kadilci) 

a) kajenje mi predstavlja užitek 
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b) kajenje me sprošča  

c) kajenje me pomirja pred stresnimi situacijami 

d) kajenje mi ne daje nobenega posebnega občutka 

e) drugo: ____________ 

 

26. Ali menite, da Vam kajenje lahko pomaga, kadar ste pod stresom? (odgovorite samo 

kadilci) 

a) zagotovo da 

b) morda da 

c) morda ne  

d) verjetno ne 

 

27. Ali Vaše starše (skrbnike) moti, da kadite? (odgovorite samo kadilci) 

a) da 

b) ne 

c) sploh ne vedo 

 

28. Ali so Vaši starši (skrbniki) kdaj izrazili željo, da bi prenehali kaditi? (odgovorite samo 

kadilci) 

a) da 

b) ne 

c) ne, ker sploh ne vedo 

29. Koliko Vaših prijateljev kadi? 

a) nihče 

b) malo 

c) nekaj 

d) večina 
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e) vsi 

 

30. Kaj Vas najbolj moti pri kajenju? (možnih je več odgovorov) 

a) slab zadah iz ust 

b) neprijeten vonj oblačil 

c) porumeneli prsti in zobje 

d) prevelika poraba denarja za cigarete 

e) manjša telesna zmogljivost  

f) nič me ne moti 

g) drugo: ________________ 

 

31. Ali menite, da ste odvisni od cigaret? (odgovorite samo kadilci) 

a) DA 

b) NE 

 

32. Kaj menite, kakšno škodo (telesno ali drugo) tvegajo ljudje, če dnevno pokadijo 1 ali več 

škatlic cigaret? 

a) ne tvegajo 

b) rahlo tvegajo 

c) zmerno tvegajo 

d) veliko tvegajo 

d) ne vem 

 

33. Ali kadite tudi, kadar Vas je bolezen spravila v posteljo? (odgovorite samo kadilci) 

a) DA 

b) NE 
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34. Ali poznate strupene in nevarne snovi, ki se nahajajo v cigareti? 

a) POZNAM 

b) NE POZNAM 

 

35. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili s ˝POZNAM˝, navedite, katere strupene in nevarne 

snovi, ki se nahajajo v cigareti poznate. 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

36. Ali ste razmišljali, da bi prenehali kaditi? (odgovorite samo kadilci) 

a) da, sem razmišljal 

b) da, sem poskusil, pa mi ni uspelo 

c) sem že prenehal 

d) nisem razmišljal 

 

37. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z ˝da, sem poskusil, pa mi ni uspelo˝, napišite, 

kolikokrat ste že poskusili prenehati. 

______________ 

 

38. Kateri so bili po Vašem mnenju glavni razlogi, zaradi katerih ste bili pri opustitvi kajenja 

neuspešni? 

______________ 

 

39. Če ste že prenehali kaditi, navedite, katero metodo opustitve kajenja ste izbrali. 

_____________________________ 
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40. Če bi si želeli prenehati kaditi, katero metodo opustitvi kajenja bi izbrali? (odgovorite 

samo kadilci) 

a) izogibal/-a bi se okoliščinam, ki so bile nekoč kadilsko privlačne 

b) namesto tobaka bi raje uporabljal/-a nikotinske nadomestke 

c) poskusil/-a bi se zamotiti s športno dejavnostjo 

d) prijavil/-a bi se na tečaj odvajanja od kajenja 

e) drugo: 

 

41. Ali kadite marihuano? 

a) DA 

b) NE 

 

42. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z ˝DA˝, navedite, kako pogosto kadite marihuano. 

a) enkrat na teden 

b) večkrat na teden 

c) enkrat na mesec 

d) drugo: ____ 

 

43. Kaj predlagate, da bi mladim pomagalo, da ne bi kadili? 

a) prepovedati bi morali prodajo cigaret v vsaki trgovini 

b) zvišati bi morali ceno cigaret 

c) več bi morali govoriti o posledicah kajenja 

d) morali bi ukiniti tovarne cigaret in prepovedati uvoz tobaka v Slovenijo 

e) drugo: ___________ 
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Priloga 2: Grafični prikaz rezultatov anketnega vprašalnika  

V nadaljevanju so predstavljeni tudi rezultati raziskave. Na nekatera vprašanja nisem 

pridobila odgovorov vseh anketiranih oseb, vendar sem jih želela uporabiti pri raziskavi, zato 

sem pri vsakem vprašanju v oklepaju zapisala število prejetih oz. ustreznih odgovorov. 

Graf 10.1: Spol (n = 351) 

 

V raziskavi je sodelovalo 351 anketirancev, od tega je bilo 68 (19 %) oseb moškega spola ter 

283 (81 %) oseb ženskega spola. 

Graf 10.2: Končana vrsta srednje šole (n = 350) 

 

258 (74 %) anketiranih oseb je končalo gimnazijo, 60 (17 %) anketiranih oseb je zaključilo 

srednjo tehniško in strokovno šolo, 32 (9 %) srednjo poklicno šolo. 
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Graf 10.3: Okolje, v katerem so odraščali (n = 349) 

 

V urbanem okolju je odraščalo 190 (54 %) anketiranih oseb, v ruralnem pa 159 (46 %) 

anketiranih oseb. 

Graf 10.4: Sestava družine (n = 350) 

 

V običajni družini živi 288 (82 %) anketiranih oseb, 19 (5 %) anketiranih oseb živi v družini 

skupaj z očimom oz. mačeho in 39 (11 %) oseb v enostarševski družini.  
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Graf 10.5: Končana izobrazba staršev (n = 350) 

 

16 (5 %) anketiranih oseb je navedlo, da imajo starši končano OŠ. 196 (56 %) anketirancev je 

navedlo, da imajo starši končano srednjo šolo, pri 138 (39 %) anketiranih osebah pa imajo 

starši končano fakulteto.  

Graf 10.6: Zadovoljstvo z odnosi z materjo (n = 349) 

 

190 (54 %) anketiranih oseb je navedlo, da so zelo zadovoljni z odnosi z materjo, 126 (36 %) 

jih je navedlo, da so zadovoljni, 17 (5 %) jih je navedlo niti – niti, 10 (3 %) anketiranih oseb 

je navedlo, da z odnosi z materjo niso preveč zadovoljni, 2 (1 %) anketirani osebi sta navedli, 

da sploh nista zadovoljni z odnosi z materjo ter 4 (1 %) osebe so navedle, da te osebe ni.  
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Graf 10.7: Zadovoljstvo z odnosi z očetom (n = 349) 

 

132 (38 %) anketiranih oseb je navedlo, da so zelo zadovoljni z odnosi z očetom, 124 (36 %) 

jih je navedlo, da so zadovoljni, 39 (11 %) jih je navedlo niti – niti. 21 (6 %) anketiranih oseb 

je navedlo, da z odnosi z očetom niso preveč zadovoljni. 18 (5 %) anketiranih oseb je 

navedlo, da sploh niso zadovoljni z odnosi z očetom in 15 (4 %) oseb je odgovorilo, da te 

osebe ni.  

Graf 10.8: Zadovoljstvo z odnosi s prijatelji (n = 348) 

 

148 (42 %) anketiranih oseb je navedlo, da so zelo zadovoljni z odnosi s prijatelji, 180 (52 %) 

jih je navedlo, da so zadovoljni, 10 (3 %) jih je navedlo niti – niti, 8 (2 %) anketiranih oseb je 

navedlo, da z odnosi s prijatelji niso preveč zadovoljni. 1 (0 %) anketirana oseba je 

odgovorila, da sploh ni zadovoljna z odnosi s prijatelji in 1 (0 %), da te osebe ni.  
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Graf 10.9: Odgovori na vprašanje, ali bi jim oče in mati dovolila kaditi (ali jim dovolita 

kaditi) (n = 349) 

 

139 (40 %) anketiranih oseb je navedlo, da bi jim starši dovolili (oz. da jim dovolijo) kaditi. 

80 (23 %) anketiranih oseb je obkrožilo odgovor, da jim starši ne bi dovolili (oz. jim ne 

dovolijo) kaditi doma. 79 (23 %) anketiranih oseb je navedlo, da jim starši sploh ne bi dovolili 

(oz. jim ne dovolijo) kaditi, 51 (15 %) anketirancev pa na to vprašanje ni znalo odgovoriti. 

Graf 10.10: Zadovoljstvo s finančnim položajem družine (n = 348) 

 

49 (14 %) anketiranih oseb je navedlo, da so s finančnim položajem družine zelo zadovoljni 

in 203 (58 %) jih je zadovoljnih. 56 (16 %) od anketiranih je navedlo niti – niti in 32 (9 %) 

anketiranih oseb ni preveč zadovoljnih s finančnim položajem družine. 8 (2 %) anketiranih 

oseb sploh ni zadovoljnih s finančnim položajem družine.  
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Graf 10.11: Zadovoljstvo z lastnim finančnim položajem (n = 350) 

 

18 (5 %) anketiranih oseb je odgovorilo, da so s svojim finančnim položajem zelo zadovoljni, 

159 (45 %) anketiranih pa, da so s svojim finančnim položajem zadovoljni. 92 (26 %) 

anketiranih oseb je navedlo niti – niti, 65 (19 %) anketiranih oseb ni preveč zadovoljnih s 

svojim finančnim položajem in 16 (5 %) jih s svojim finančnim položajem sploh ni 

zadovoljnih.  

Graf 10.12: Zadovoljstvo s samim seboj (n = 346) 

 

51 (15 %) anketiranih oseb je navedlo, da so s samim seboj zelo zadovoljni in 211 (61 %), da 

so zadovoljni s samim seboj. 50 (14 %) anketiranih oseb je navedlo niti – niti, medtem ko jih 

29 (8 %) ni preveč zadovoljnih s samim seboj. 5 (1 %) anketiranih oseb sploh ni zadovoljnih s 

samim seboj.  
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Graf 10.13: Trenutno prebivališče (n = 350) 

 

15 (4 %) anketiranih oseb je navedlo, da živijo sami, 59 (17 %) anketiranih oseb živi skupaj s 

prijatelji/-icami ali s partnerjem/-ko, 90 (26 %) anketiranih oseb stanuje v študentskem domu 

in 169 (48 %) anketiranih oseb stanuje doma skupaj s starši.  

Graf 10.14: Odstotek nekadilcev, občasnih kadilcev ter rednih kadilcev (n = 349) 

 

198 (57 %) anketiranih oseb je nekadilcev in 55 (16 %) anketiranih oseb je navedlo, da kadijo 

le občasno. 96 (28 %) anketiranih oseb je navedlo, da kadijo redno. 
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Graf 10.15: Odstotek staršev (skrbnikov), ki kadijo (n = 348) 

 

135 (39 %) anketiranih je odgovorilo, da njihovi starši/skrbniki kadijo, 213 (61 %) 

anketiranih pa, da njihovi starši/skrbniki ne kadijo.  

Graf 10.16: Odstotek bratov in sester, ki kadijo (n = 348) 

 

71 (20 %) anketiranih oseb je povedalo, da njihovi sorojenci kadijo in 269 (77 %) jih je 

navedlo, da njihovi sorojenci ne kadijo. 8 (2 %) anketiranih oseb na to vprašanje ni znalo 

odgovoriti. 
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Graf 10.17: Starost, pri kateri so prvič poskusili kaditi (n = 350) 

 

72 (21 %) anketiranih oseb je navedlo, da nikoli niso poskusili kaditi in 8 (9 %), da so prvič 

poskusili pri 9. letih, 7 (2 %) anketiranih oseb je prvič poskusilo pri 10. letih, 10 (3 %) 

anketiranih oseb pri 11. letih. 17 (5 %) anketiranih oseb je prvič kadilo pri 12. letih, 23 (7 %) 

anketiranih oseb pri 13. letih, 46 (13 %) anketiranih oseb pri 14. letih, 50 (14 %) anketiranih 

oseb pri 15. letih in 117 (33 %) anketiranih oseb v starosti 16 let ali več.  

Graf 10.18: Glavni razlog za začetek kajenja (n = 190) (samo za kadilce) 

 

Pri večini anketiranih oseb sta bila glavna razloga za začetek kajenja vpliv vrstnikov (pri 31 % 

anketiranih oseb) ter radovednost (pri 30 % anketiranih oseb). Pod drugo so bili zlasti 

odgovori, da so začeli kaditi zaradi živčnosti in posledično občutka sproščenosti po kajenju, 

izpitov, zabav ter zaradi brezdelja.  
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Graf 10.19: Pogostost kajenja v zadnjih 30 dneh (n = 327) 

 

54 % anketiranih študentov v zadnjih 30 dneh ni nikoli kadilo, medtem ko je 9 % anketiranih 

študentov v zadnjih 30 dneh pokadilo manj kot 1 cigareto na teden. 4 % anketiranih je 

pokadilo manj kot 1 cigareto na dan, 9 % od 0–5 cigaret na dan, 11 % od 6–10 cigaret na dan, 

12 % od 11–20 cigaret na dan in le 2 % več kot 20 cigaret na dan.  

Graf 10.20: Učinek cigarete bi na njihovo počutje opisali kot: (n = 157) (samo za kadilce) 

 

Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. Največ anketiranih študentov in študentk je 

podalo odgovor, da jih kajenje pomirja pred stresnimi situacijami. Na drugem mestu je 

odgovor, da jih kajenje sprošča, na tretjem pa, da jim kajenje predstavlja užitek.  

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Pegam Sandra: diplomsko delo 

- 67 - 

Graf 10.21: Ali jim kajenje lahko pomaga, kadar so pod stresom (n = 150) (samo za 

kadilce) 

 

40 anketiranih (27 %) je odgovorilo, da jim kajenje zagotovo pomaga, kadar so pod stresom. 

64 (43 %) jih je navedlo, da jim kajenje morda pomaga. 13 (9 %) jih je odgovorilo, da jim 

kajenje morda ne pomaga in 33 (22 %), da jim kajenje verjetno ne pomaga, kadar so pod 

stresom.  

Graf 10.22: Ali starše (skrbnike) moti, da kadijo (n = 144) (samo za kadilce) 

 

51 (35 %) anketiranih oseb je odgovorilo, da njihove starše/skrbnike moti, da kadijo. 

Nekoliko manj, in sicer 42 (29 %), jih je odgovorilo, da starše/skrbnike ne moti, da kadijo. 

Prav tako je 51 (35 %) anketiranih oseb odgovorilo, da starši/skrbniki sploh ne vedo, da 

kadijo.  
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Graf 10.23: Ali so njihovi starši (skrbniki) kdaj izrazili željo, da bi prenehali kaditi (n = 

143) (samo za kadilce) 

 

79 (55 %) anketiranih oseb je na vprašanje odgovorilo, da so njihovi starši/skrbniki že izrazili 

željo, da bi prenehali kaditi, medtem ko jih je 21 (15 %) odgovorilo, da njihovi starši /skrbniki 

te želje niso nikoli izrazili. 43 (30 %) anketiranih oseb je odgovorilo, da njihovi starši/skrbniki 

sploh ne vedo, da kadijo.  

Graf 10.24: Koliko njihovih prijateljev kadi (n = 345) 

 

14 (4 %) anketiranih oseb je odgovorilo, da ne kadi nihče od prijateljev, 91 (26 %) pa jih je 

odgovorilo, da kadi le malo prijateljev. 137 (40 %) jih je odgovorilo, da kadi nekaj prijateljev, 

medtem ko jih je 99 (29 %) navedlo, da kadi večina prijateljev. 4 osebe (1 %) so navedle, da 

kadijo prav vsi prijatelji.  
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Graf 10.25: Kaj jih pri kajenju najbolj moti (n = 338) 

 

Pri tem odgovoru je bilo prav tako možnih več odgovorov. Največ anketiranih oseb je 

odgovorilo, da jih pri kajenju najbolj moti neprijeten vonj oblačil, poleg tega tudi prevelika 

poraba denarja za cigarete ter na tretjem mestu slab zadah iz ust. Manj jih je odgovorilo, da jih 

pri kajenju najbolj motijo porumeneli prsti in zobje ter manjša telesna zmogljivost. 8 

anketiranih oseb je navedlo, da jih pri kajenju nič ne moti. Pod odgovorom drugo pa jih je 

največ navedlo, da jih pri kajenju najbolj moti negativen vpliv kajenja na zdravje.  

Graf 10.26: Ali menijo, da so zasvojeni s kajenjem (n = 151) (samo za kadilce) 

 

Polovica anketiranih meni, da so s kajenjem zasvojeni, prav tako polovica pa je mnenja, da s 

kajenjem niso zasvojeni.  
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Graf 10.27: Kakšno škodo (telesno ali drugo) tvegajo študenti, če dnevno pokadijo 1 ali 

več škatlic cigaret (n = 342) 

 

2 (1 %) anketirani osebi sta odgovorili, da če študenti dnevno pokadijo 1 škatlico cigaret ali 

več, pri tem ne tvegajo nobene škode. 23 (7 %) jih je odgovorilo, da pri tem rahlo tvegajo, 90 

(26 %) jih je mnenja, da je njihovo tveganje zmerno. Največ, in sicer 217 (63 %), pa jih je 

mnenja, da pri tem tvegajo veliko. 10 (3 %) jih je odgovorilo, da ne vedo, kakšno je pri tem 

njihovo tveganje.  

Graf 10.28: Ali kadijo tudi, kadar jih je bolezen spravila v posteljo (n = 142) (samo za 

kadilce) 

 

31 (22 %) anketiranih oseb je odgovorilo, da kadijo tudi, ko so bolni, 111 (78 %) pa jih je 

odgovorilo, da takrat ne kadijo.  
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Graf 10.29: Ali poznajo strupene in nevarne snovi, ki se nahajajo v cigareti (n = 345) 

 

192 (56 %) anketiranih oseb je odgovorilo, da pozna sestavine, ki se nahajajo v cigareti, 

medtem ko jih je nekoliko manj, in sicer 153 (44 %), odgovorilo, da ne poznajo sestavin, ki se 

nahajajo v cigareti.  

Graf 10.30: Ali so razmišljali, da bi prenehali kaditi (n = 145) (samo za kadilce) 

 

70 (48 %) anketiranih oseb je odgovorilo, da so že razmišljali o tem, da bi prenehali kaditi. 35 

(24 %) jih je že poskusilo prenehati kaditi, a so bili pri tem neuspešni. 24 (17 %) jih je 

odgovorilo, da so kajenje že opustili in 16 (11 %), da o prenehanju kajenja še niso razmišljali.  
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Graf 10.31: Metoda opustitve, ki bi jo izbrali, če bi si želeli opustiti kajenje (n = 131) 

(samo za kadilce) 

 

43 (33 %) anketiranih oseb je odgovorilo, da bi se v primeru, če bi si želeli opustiti kajenje, 

izogibali okoliščinam, ki so bile nekoč kadilsko privlačne. 10 (8 %) jih je odgovorilo, da bi 

namesto tobaka raje uporabljali nadomestke nikotina in 49 (37 %), da bi se poskusili zamotiti 

s kakšno športno dejavnostjo. 5 (4 %) jih je odgovorilo, da bi se prijavili na tečaj odvajanja od 

kajenja. Pod odgovorom drugo je bilo največ odgovorov, da bi se preprosto odločili, da ne 

bodo prižgali nobene cigarete več in nato pri tem vztrajali.  

Graf 10.32: Kajenje marihuane (n = 332) 

 

86 (26 %) anketiranih oseb je odgovorilo, da kadi marihuano, 246 (74 %) pa, da jih ne kadi 

marihuane.  
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Graf 10.33: Pogostost kajenja marihuane (n = 90) 

 

15 (17 %) anketiranih oseb je odgovorilo, da marihuano kadijo enkrat na teden in 11 (12 %) 

jih je odgovorilo, da marihuano kadijo večkrat na teden. Da marihuano kadijo enkrat na 

mesec, jih je odgovorilo 22 (24 %). Pod odgovorom drugo pa jih je največ nanizalo odgovor, 

da marihuano kadijo le nekajkrat na leto. 

Graf 10.34: Predlogi, ki bi mladim pomagali, da ne bi kadili (n = 329) 

 

Tudi pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. Največji anketiranih študentov in 

študentk je na vprašanje odgovorilo, da bi morali več govoriti o posledicah kajenja. Na 

drugem mestu je bilo največ odgovorov, da bi morali zvišati ceno cigaret. Nekoliko manj jih 

je odgovorilo, da bi morali ukiniti tovarne cigaret in prepovedati uvoz tobaka v Slovenijo; da 

bi morali prepovedati prodajo cigaret v vsaki trgovini. Pod odgovorom drugo pa jih je največ 

navedlo, da bodo tisti, ki bodo želeli kaditi, kljub vsem možnim predlogom in prepovedim na 

tem področju s kajenjem še vedno nadaljevali, kajti gre za stvar izbire vsakega posameznika.  


