
PRIJAVI SPORNE VSEBINE
Če na internetu naletiš na posnetke spolnih 
zlorab otrok ali na sovražni govor, jih prijavi 
na spletni strani www.spletno-oko.si.

Tvoj priročnik z nasveti
za večjo varnost

Ta zloženka je nastala skupaj s pomočjo Safe.si v okviru 
magistrske naloge z naslovom “Poznavanje pasti uporabe družbenih 

medijev med osnovnošolci v Pomurju” pod avtorstvom Valentine Sreš.

POTREBUJEŠ POMOC?
TOM je telefon za otroke in mladostnike. 

Nanj lahko pokličeš vsak dan, tudi ob nedeljah 
in praznikih, med 12. in 20. uro na brezplačno 

telefonsko številko 116 111. 

Za pomoč ali nasvet lahko pišeš tudi na 
tom@zpms.si ali uporabiš spletno klepetalnico 

na spletni strani www.e-tom.si.

V sodelovanju s:



VSAK NE MORE BITI
TVOJ PRIJATELJ
Ne zaupaj neznancem in se ne 
srečuj z njimi. Čeprav je oseba, ki je 
v resnici ne poznaš, do tebe 
prijazna, ni nujno, da je tvoj 
prijatelj! Lahko se zgodi, da ima ta 
oseba slabe namene.

SKRBNO HRANI 
SVOJA GESLA

Nikomur ne zaupaj svojih 
gesel, saj ti lahko ukradejo 

identiteto in povzročijo 
velike težave.  

DELJENJE LOKACIJE 
JE LAHKO ZABAVNO, 

A TUDI NEVARNO
Svoje lokacije ne zaupaj neznancem. Bodi 

pozoren na deljenje lokacije, kadar nikogar ni 
doma, saj s tem lahko v svoj dom privabiš 
roparje, ki bodo izkoristili vašo odsotnost.

K deljenju lokacije spada tudi deljenje 
fotografij, iz katerih je razvidno, kje se nahajaš.

PREMISLI, 
PREDEN NEKAJ OBJAVIŠ
Zavedaj se, da ko enkrat nekaj objaviš, 
lahko to za vedno ostane na internetu. 
Če boš spoznal, da bi bilo bolje, da tega 
ne bi objavil, bo lahko za umik že 
prepozno.

POSVETUJ SE 
S SVOJIMI STARŠI
Nadlegovanje je nedopustno, zato povej 
staršem, če se ti to zgodi. Prav tako se 
pogovori z njimi, če naletiš na sovražno 
ali neprimerno vsebino, ki ti vzbuja 
neprijetne občutke.

DELI CIM MANJ OSEBNIH 
PODATKOV IN POSKRBI ZA 

ZASEBNOST
Uporabi takšne nastavitve, da bodo lahko 

vse, kar objaviš, videli le tvoji prijatelji.

Z UPORABO DRUzBENIH 
MEDIJEV NE PRETIRAVAJ

Ne zamenjaj pravih prijateljev in druženja v 
živo za druženje prek mobilnega telefona 

ali računalnika. Druženje v realnosti je 
veliko bolj zdravo in zabavno.

NE ODPIRAJ 
NENAVADNIH SPOROciL
Prek družabnih medijev se širijo tudi 
spam-i, virusi, goljufije in neprimerna 
vsebina. Ne odpiraj sporočil od neznancev 
in nenavadnih sporočil tvojih prijateljev 
(v katerih te recimo prosijo za denarno 
pomoč). 


