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SE OTROK LAHKO IGRA 
SVOBODNO IN 
USTVARJALNO?

9
Dovoliti otroku svobodno igro pomeni, da se 
lahko občasno igra tudi brez nadzora in pri igri 
uporablja svojo domišljijo. 
Dovolite otroku, da pri igri svobodno 
uporablja domišljijo in ni pod pritiskom, ker 
igračo uporablja drugače, kot si je zamislil 
proizvajalec. Otroci naj se igrajo svobodno, 
starši in proizvajalec pa naj preko spleta ne 
spremljajo vsakega njihovega koraka.

IMA IGRACA 
“ROK UPORABE”?10

Igrače, povezane z internetom, uporabljajo 
posebno programsko opremo. Če 
proizvajalec preneha s posodabljanjem ali 
podporo, lahko uporaba igrače postane 
nevarna. 
Preverite, ali proizvajalec nudi informacije 
o tem in ali bo igrača dolgoročno podprta. 
Prav tako preverite, ali lahko vaš otrok 
uporabi svoje podatke v prihodnjih različicah 
igrače ali igre, ali pa bodo ti podatki 
izbrisani. 

JE MOGOcE IGRAcO 
DELITI? 8

Otroci se radi igrajo skupaj. Ali igrače, ki se 
povezujejo v internet, to omogočajo? Je 
mogoče ustvariti več računov ali le enega? 
En račun običajno pomeni, da igračo lahko 
uporablja le en otrok. Lahko bratje in sestre 
igrajo preko istega računa? Te informacije 
boste morda našli na embalaži ali na spletnih 
straneh proizvajalca, lahko pa preverite 
neposredno pri proizvajalcu.

ALI SO KAKŠNI DODATNI 
STROŠKI?7

Nekatere z internetom povezane igrače 
zahtevajo redna dodatna plačila, če jih otrok 
želi še naprej uporabljati. Preverite embalažo 
ali spletno mesto proizvajalca, da pridobite 
več informacij. Dober vir so tudi starševski 
forumi. Informacije o oglaševanju ali nakupih v 
aplikaciji morajo biti staršem razumljive, 
predvsem pa morajo biti izven dosega otrok.

ZA VEC  
INFORMACIJ
SE LAHKO 
OBRNETE NA:

SAFE.SI/STARSI
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NA KOGA SE LAHKO OBRNETE 
V PRIMERU VPRAšANJ?3

Ker ni zahtevano, da so vse zakonske 
zahteve glede igrače zapisane na embalaži, 
je težko ugotoviti, katere standarde in 
predpise mora proizvajalec upoštevati. 
Poskusite ugotoviti, ali se igrača redno 
varnostno posodablja. Obiščite spletno stran 
proizvajalca in poskusite najti podatke o 
centru za pomoč, ki ga lahko kontaktirate. 
Prav tako preglejte spletne strani, ki 
preizkušajo igrače ali spletne forume, da 
pridobite informacije o pogostih težavah in 
možnih rešitvah.

ALI VESTE, S CIM SE VAŠ 
OTROK DEJANSKO IGRA? 4

Igrajte se z otrokom ali pa ga nadzorujte, ko 
se prvič igra z novo igračo. Bodite pozorni na 
kakršnekoli učinke, ki bi jih igrača, povezana 
z internetom, lahko imela na otroka. Se to 
sklada z vašimi vrednotami in pričakovanji? 
Kot primer se lahko vprašate, ali igrača 
spodbuja določene ideje o tem, kako bi se 
morali vesti fantje in kako dekleta? Vprašajte 
se, ali lahko kot starš sprejmete vidike igrače, 
ki spodbujajo določeno vedenje, in kako 
močan je ta vpliv.

KDO VSE IMA DOSTOP DO 
PODATKOV?2

Čeprav je za uporabo igrače treba 
posredovati nekatere osebne podatke, pa ni 
vedno popolnoma jasno, kaj se z njimi 
zgodi. Smiselno bi bilo, da proizvajalci v 
internet povezanih igrač pisno zagotovijo 
ustrezno varovanje podatkov in zapišejo v 
skladu s katerimi zakoni in predpisi igrača 
deluje. Tudi starši lahko pripomorete k 
zmanjšanju tveganja vdorov in zlorab 
podatkov z naslednjimi ukrepi:

JE POTREBNA INTERNETNA 
POVEZAVA?1

Iz opisa na embalaži ali v spletni trgovini ni 
vedno popolnoma razvidno, ali je za 
uporabo igrače potrebna WiFi in/ali 
Bluetooth povezava. Včasih je povezava z 
internetom potrebna za aktivacijo igrače, v 
nekaterih primerih pa je internetna 
povezava potrebna za nemoteno delovanje 
med uporabo.  

JE IGRACA PRIMERNA ZA 
STAROST VAšEGA OTROKA?5

Ni vsaka z internetom povezana igrača 
primerna za vsako starostno skupino. V 
nekaterih primerih je lahko celo škodljiva. Na 
embalaži zapisana starost je zgolj 
proizvajalčevo priporočilo. Vprašanje 
primernosti za posamezno starost ni 
povezano le s potencialnimi tveganji, ampak 
tudi z razvojem in zanimanji vašega otroka: je 
vaš otrok resnično pripravljen na to igračo?

KAKO POUCNA JE IGRACA?6
Tudi kadar igrače oglašujejo kot poučne, še 
ne pomeni, da to drži. 
Igrače so primarno zasnovane za zabavo, 
zato so trditve proizvajalcev, da so poučne, 
redkokdaj upravičene. Naj vas torej to ne 
zavede. Prav tako bi bilo dobro preveriti, ali 
igrača deluje v skladu z učnimi metodami, ki 
jih uporabljajo v šoli vašega otroka.

NACIN IGRANJA OTROK SE STALNO 
SPREMINJA. ENA IZMED ZADNJIH 
NOVOSTI JE VEDNO VECJE 
ŠTEVILO IGRAC, KI SO POVEZANE 
V INTERNET. TEMU RECEMO TUDI 
INTERNET IGRAC. DA BI STARŠEM 
POMAGALI PRI IZZIVIH INTERNETA 
IGRAC, SO PRI MEDIAwIJZER.NET 
PRIPRAVILI DESET VPRAŠANJ, O 
KATERIH JE TREBA RAZMISLITI, 
DA OTROKOM ZAGOTOVIMO VARNO 
IGRO Z IGRACAMI, KI SE 
POVEZUJEJO V INTERNET.

* spremenite uporabniško ime in 
geslo igraCe takoj po nakupu,

* vedno uporabite moCno geslo 
oziroma PIN,

* posredujte le tiste osebne     
podatke, ki so nujno potrebni,

* Ce se je otrok prenehal igrati, 
ali pa igraCe dlje Casa nihCe ne 
uporablja, jo popolnoma izklopite,

* za otroka ustvarite raCun z 
(delno) izmišljenimi osebnimi 
podatki,

* Ce je mogoCe, uporabite          
dvostopenjsko prijavo, da      
zašCitite svoj raCun,

* uporabljajte varno internetno 
povezavo: wiFi z geslom ali VPN 
povezavo.


