
 
 

Učenci 9. razredov OŠ in 4. letnikov SŠ, 20201 

Podatki iz raziskave Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju 2020 na nacionalno reprezentativnem 

vzorcu učencev 9. razredov osnovnih šol (povprečna starost okoli 14 let) in dijakov 4. letnikov srednjih šol 

(povprečna starost okoli 18 let) kažejo za leto 2020 naslednje: 

- elektronske cigarete je kadarkoli v življenju poskusilo 13 % učencev 9. razredov osnovnih šol in 25 % dijakov 4. 

letnikov srednjih šol, v zadnjih 30 dneh pa jih je uporabljalo 4 % učencev 9. razredov osnovnih šol in 5 % dijakov 

4. letnikov srednjih šol; 

- ogrevane tobačne izdelke je kadarkoli v življenju poskusilo 4 % učencev 9. razredov osnovnih šol in 11 % dijakov 

4. letnikov srednjih šol, v zadnjih 30 dneh pa jih je uporabljalo 2 % učencev 9. razredov osnovnih šol in 4 % dijakov 

4. letnikov srednjih šol; 

- brezdimne tobačne izdelke (za oralno uporabo, za žvečenje ali njuhanje) je kadarkoli v življenju poskusilo 4 % 

učencev 9. razredov osnovnih šol in 19 % dijakov 4. letnikov srednjih šol, v zadnjih 30 dneh pa jih je uporabljalo 

2 % učencev 9. razredov osnovnih šol in 9 % dijakov 4. letnikov srednjih šol. 

Naj za primerjavo povemo, da med odraslimi v letu 2020 beležimo nizke odstotke trenutnih uporabnikov 

omenjenih izdelkov, 1 % uporabnikov elektronskih cigaret, prav tako 1 % uporabnikov novih tobačnih izdelkov, v 

katerih se tobak segreva, in 2 % uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov. 

 

Anketirani dijaki 2. letnikov SŠ, 20212 

Oktobra leta 2021 smo na NIJZ izvedli raziskavo na priložnostnem vzorcu dijakov 2. letnikov izbranih srednjih šol 

v Sloveniji, starih v povprečju 16 let, in takrat smo prvič spraševali o uporabi nikotinskih vrečk. Izkazalo se je, da 

je kadarkoli v življenju nikotinske vrečke poskusilo 9 %, v zadnjih 30 dneh pa jih uporablja 5 %. Za ostale izdelke 

smo pridobili naslednje podatke: 

- elektronske cigarete je kadarkoli v življenju poskusilo 26 % anketiranih dijakov, v zadnjih 30 dneh pa jih je 

uporabljalo 11 % anketiranih dijakov; 

- ogrevane tobačne izdelke je kadarkoli v življenju poskusilo 13 % anketiranih dijakov, v zadnjih 30 dneh pa jih je 

uporabljalo 6 % anketiranih dijakov; 

- brezdimne tobačne izdelke (za oralno uporabo, za žvečenje ali njuhanje) je kadarkoli v življenju poskusilo 15 % 

anketiranih dijakov, v zadnjih 30 dneh pa jih je uporabljalo 8 % anketiranih dijakov. 

- nikotinske vrečke je kadarkoli v življenju uporabilo 9 %, v zadnjih 30 dneh pa jih uporablja 5 % anketiranih 

dijakov. 

Naj za primerjavo povemo, da med odraslimi v letu 2021 beležimo nizke odstotke trenutnih uporabnikov 

elektronskih cigaret (1 %) in brezdimnih tobačnih izdelkov (1 %), in 5 % uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov. 

Novejši podatki bodo na voljo v prvi polovici 2023, in sicer iz raziskave Z zdravjem povezana vedenja v šolskem 

obdobju, ki je bila izvedena v februarju 2022. 
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