
1. JANUAR 2019 - 31. DECEMBER 2020 



CENTER ZA VARNEJŠI INTERNET     |     Končno javno poročilo (januar 2019—december 2020)  2 

 

Kdo smo?....................................................................................................................................................3 

Safe.si v sliki in besedi……………………………………………………………………..……………….……………...6 

Sodelovanje s slovenskimi deležniki……………………………………………..…………………..……….42 

Mednarodne aktivnosti……………..……………..……………………………………………………………………48 
 



CENTER ZA VARNEJŠI INTERNET     |     Končno javno poročilo (januar 2019—december 2020)  3 

 



CENTER ZA VARNEJŠI INTERNET     |     Končno javno poročilo (januar 2019—december 2020)  4 

Projekt Center za varnejši internet, znotraj katerega deluje točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, izvajajo Fakulteta za družbene vede – Univerza v Ljubljani, Javni 

zavod ARNES, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Zavod MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije), financirata pa ga Agencija INEA pri Evropski komisiji 

prek Instrumenta za povezovanje Evrope in Uprava RS za informacijsko varnost, Ministrstvo za javno upravo. 

Center za varnejši internet ponuja tri glavne storitve: 

 Točko osveščanja o varni rabi interneta Safe.si z osrednjim portalom www.safe.si. Naši nasveti, gradiva, orodja, izobraževanja in druge aktivnosti 

osveščanja so namenjene otrokom, mladostnikom, staršem ter šolski, socialni in mladinski stroki. 

 Svetovalno linijo za težave na spletu Tom telefon 116 111, na kateri med 12. in 20. uro vsak dan odgovarjajo na vprašanja, dileme in pomagajo reševati zagate, 

povezane z uporabo interneta, na www.e-tom.si je na voljo tudi svetovanje prek TOM spletne klepetalnice. Storitev je na voljo za otroke, mlade in njihove starše. 

 Anonimno spletno prijavo nezakonitih spletnih vsebin Spletno oko – posnetke spolne zlorabe otrok in sovražni govor na spletu lahko anonimno prijavite na 

prijavno točko www.spletno-oko.si. 

SAFE.SI od leta 2005 deluje kot nacionalna točka osveščanja, namenjena spodbujanju zaščite in osveščanja otrok ter najstnikov, ki uporabljajo internet in nove spletne 

tehnologije. Aktivnosti Centra so namenjene štirim ciljnim skupinam : otrokom, mladostnikom, staršem in strokovnim delavcem (učiteljem, socialnim, 

mladinskim delavcem ...). Poslanstvo Safe.si je osveščanje in informiranje mladih uporabnikov interneta ter mobilnih naprav, kako se lahko zaščitijo pred tveganji 

ter varno in odgovorno uporabljajo splet in druge nove tehnologije.  

http://ec.europa.eu/inea/en
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-informacijsko-varnost/
http://safe.si/
http://www.e-tom.si
https://www.spletno-oko.si/
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Velik del aktivnosti je namenjen tudi promoviranju kulturne oz. prijazne uporabe interneta s poudarkom na ustvarjanju prijaznih vsebin. Naš cilj je naravnan k zaščiti otrok in 

mladostnikov pri uporabi interneta in mobilnih naprav. Glede na velik obseg uporabe in priljubljenosti interneta in mobilnih naprav je naša vloga zelo pomembna, saj lahko le 

dobro informiran in ozaveščen uporabnik tehnologijo uporablja varno in odgovorno. 

Pod vodstvom Zavoda MISSS deluje panel mladih, ki ga sestavlja skupina mladostnikov v starosti do 18. leta. Z mladimi se tako aktivno pogovarjamo o njihovih stališčih, 

mnenjih in vrednotah pri uporabi interneta in mobilnih naprav, prav tako pa so zelo pomembni pri odločanju, kakšna in katera gradiva s področja varne rabe tehnologij bi bila 

zanje zanimiva. Njihovo mnenje zato šteje, prav tako njihovi pogledi in izkušnje, s kakšnimi težavami se pri uporabi tehnologije dejansko srečujejo. 

        

www.safe.si  info@safe.si Starši: 
www.facebook.com/

safe.si 

Mladi: 
www.facebook.com/

deskamvarno 

https://twitter.com/
Safe_si 

https://
www.instagram.com/

safe.si/ 

https://
www.youtube.com/
user/saferinternetsi 

https://safe.si/
snapchat-koda 

https://www.safe.si
mailto:info@safe.si
https://www.facebook.com/safe.si
https://www.facebook.com/safe.si
https://www.facebook.com/deskamvarno
https://www.facebook.com/deskamvarno
https://twitter.com/Safe_si
https://twitter.com/Safe_si
https://www.instagram.com/safe.si/
https://www.instagram.com/safe.si/
https://www.instagram.com/safe.si/
https://www.youtube.com/user/saferinternetsi
https://www.youtube.com/user/saferinternetsi
https://www.youtube.com/user/saferinternetsi
https://safe.si/snapchat-koda
https://safe.si/snapchat-koda


CENTER ZA VARNEJŠI INTERNET     |     Končno javno poročilo (januar 2019—december 2020)  6 

 



CENTER ZA VARNEJŠI INTERNET     |     Končno javno poročilo (januar 2019—december 2020)  7 

 

Safe.si na svoji spletni strani www.safe.si ponuja številne nasvete in informacije, kako čim bolj varno uporabljati internet, družabna omrežja, aplikacije na mobilnih telefonih in 

drugo sodobno tehnologijo, povezano z internetom in kaj storiti, ko gre kaj narobe. 

Primer rubrike (Nasveti) na spletni strani www.safe.si. 

http://www.safe.si
https://safe.si/
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Obiskanost spletnega mesta Safe.si (seje) od 1.1.2019 do 31.12.2020 po mesecih  

Vir: Google Analytics. 
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Naslovna stran spletne strani z vsebinami za otroke.  

Spletna stran Safe.si za otroke: otroci.safe.si. 

https://otroci.safe.si/
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Na Safe.si veliko pozornosti namenjamo tudi pripravi poučnih ter zanimivih interaktivnih gradiv za vse naše ciljne skupine. 

Za najmlajše smo pripravili zgodbice o treh prijateljih, in sicer o zajčku, ježku in mucku, ki hodijo še v vrtec. Se pa že srečujejo z internetom in mobilnimi napravami in pri tem 

doživljajo različne dogodivščine. Gre za prevod zgodbic, ki so jih pripravili na avstrijski točki osveščanja o varni rabi interneta.  Pripravili smo tudi zvočno različico zgodbic, tako 

da jih lahko poslušajo tudi otroci, ki še ne znajo brati.  

Zgodbice o treh prijateljih na spletni strani otroci.safe.si. 

https://otroci.safe.si/zgodbice-trije-prijatelji
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Za najstnike smo pripravili video »Super selfie: kako narediti dober in varen selfie«,  drevesa odločanja in različne vodiče za uporabo družabnih omrežij.  

Izseki iz videa »Super selfie: kako narediti dober in varen selfie«. 



CENTER ZA VARNEJŠI INTERNET     |     Končno javno poročilo (januar 2019—december 2020)  12 

Nekaj primerov dreves odločanja. 
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Primeri različnih vodičev za varno uporabo družabnih omrežij. 

 



CENTER ZA VARNEJŠI INTERNET     |     Končno javno poročilo (januar 2019—december 2020)  14 

 

Za potrebe festivala Igraj se z mano smo za mladostnike pripravili šest kratkih video nasvetov na temo varne rabe interneta. Video nasveti so za ogled na voljo na našem 

YouTube kanalu. 

Izseki iz  kratkih video nasvetov pripravljenih za festival Igraj se z mano. Vir: YouTube 

https://www.youtube.com/user/saferinternetsi
https://www.youtube.com/user/saferinternetsi
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Za starše pa smo v sodelovanju z združenjem pediatrov pripravili dva video vodiča, v katerih Denis Baš, dr. med. spec. pediat. pojasni, kakšni so vplivi uporabe mobilnih 

telefonov, tablic, računalnikov in televizije na razvoj in vedenje otrok ter kako naj se starši lotijo vpeljevanja telefonov, tablic, računalnikov in televizije od začetka do vstopa v 

šolo. 

 

 

 

 

 

Prav tako smo za starše na podlagi video podcasta Pogovor za starše: Vzgoja za internet, ki smo ga v živo predvajali ob dnevu varne rabe interneta februarja 2019, pripravili 

serijo sedmih video nasvetov za vzgojo za internet. Sodelovala sta dr. Albert Mrgole, psiholog, soavtor knjige "Izštekani najstniki in starši, ki štekajo" in pravni strokovnjak ter 

sodelavec Safe.si dr. Benjamin Lesjak.  

 

  

Izseki iz video vodiča Pediatri priporočajo.  

Izseki iz video podcasta Pogovor za starše: Vzgoja za internet. 
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Pripravili smo serijo šestih kratkih videov za deljenje na družabnih omrežjih, s katerimi smo starše in mladostnike spodbudili k premisleku o pretirani rabi interneta in 

sodobnih tehnologij in o pomenu pristnih človeških stikov. 

 

 

Video nasveti za vzgojo za internet.  
 

Kratki videi za deljenje na družabnih omrežjih.  
 



CENTER ZA VARNEJŠI INTERNET     |     Končno javno poročilo (januar 2019—december 2020)  17 

 

 

 

 

 
Za doseg mlajše populacije smo še dodatno okrepili prisotnost na Instagramu. Prilagamo primere promocijskih akcij na Safe.si Instagram profilu. 

 

Kratki videi za deljenje na družabnih omrežjih.  
  

Nekaj primerov objav na Safe.si Instagram profilu. Vir: Instagram.com/Safe.si. 
  

https://www.instagram.com/safe.si/
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Nekaj primerov objav na Safe.si Instagram profilu iz kampanje »Nazaj v šolo«. Vir: Instagram.com/Safe.si. 

https://www.instagram.com/safe.si/
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Čas izrednih razmer smo na družabnih omrežjih, ki jih upravljamo (Facebook, Instagram, Twitter), izkoristili za ozaveščanje naših sledilcev o lažnih objavah na spletu, 

predvsem v zvezi z dezinformacijami, ki so se širile v povezavi s Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

V času razglasitve izrednih razmer zaradi Covid-19 smo se na Safe.si pridružili gibanju #ostanidoma in posledično na družabnih omrežjih, ki jih upravljamo (Facebook, Twitter, 

Instagram) aktivno promovirali spletne strani za druženje, zabavo in učenje v tem času. S to kampanjo smo naleteli na zelo dober odziv uporabnikov Facebooka. V obdobju 

izrednih razmer se nam je število sledilcev na Facebook strani za starše povečalo za več kot 250 na več kot 18.000 uporabnikov Facebooka. 

 

 

  

Nekaj primerov objav na Safe.si Instagram profilu v času korone (april 2020).  
Vir: Instagram.com/Safe.si. 
  

https://www.instagram.com/safe.si/
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Safe.si redno pripravlja in izdaja različna gradiva. V obdobju 2019-2020 smo pripravili več priročnikov:  

 

 

 

 

 

 

 

Priročnik za starše otrok, starih od 3 do 6 let: Mami, a mi daš telefon? 

- gre za prevod priročnika, ki ga je pripravila avstrijska točka osveščanja o 

varni rabi interneta (v tiskani in elektronski obliki).  

https://safe.si/gradiva/gradiva-za-starse/prirocnik-za-starse-otrok-starih-od-3-do-6-let-mami-a-mi-das-telefon
https://safe.si/gradiva/gradiva-za-starse/prirocnik-za-starse-otrok-starih-od-3-do-6-let-mami-a-mi-das-telefon
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Priročnik za vzgojitelje v vrtcih in učitelje prvega 

triletja osnovne šole (za vzgojitelje) - gre za prevod 

in adaptacijo priročnika, ki ga je pripravila avstrijska 

točka osveščanja o varni rabi interneta (v tiskani in 

elektronski obliki).  

https://safe.si/gradiva/gradiva-za-ucitelje/prirocnik-za-vzgojitelje-vrtcih-in-ucitelje-prvega-triletja-osnovne-sole
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Priročnik: Spletno nasilje in spletne zlorabe otrok in 

mladostnikov - priročnik za strokovne delavce centrov za 

socialno delo in druge strokovnjake (v tiskani in elektronski 

obliki)  

 

https://safe.si/gradiva/gradiva-za-ucitelje/spletno-nasilje-in-spletne-zlorabe-otrok-in-mladostnikov
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Prav tako smo pripravili številne zloženke in plakate: 

Tiskana verzija zloženke Ljubezen v digitalni dobi. Tiskana verzija zloženke Spletne laži. 

Tiskana verzija zloženke Kaj je seksting? Tiskana verzija zloženke Hej, ne bodi tiho! 
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Tiskana verzija plakata Starši na telefonu. Tiskana verzija plakata 10 zlatih pravil. Spletna verzija plakata Mobilni in spletni bonton. 
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Različni Safe.si promocijski materiali. 
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Kot nacionalna točka osveščanja o varni rabi interneta že več kot 10 let izobražujemo tako otroke in najstnike kakor tudi starše in učitelje o tem, kako varno in odgovorno 

uporabljati tehnologije, da bi od njih imeli čim več koristi in zabave ter čim manj nevšečnosti. Namen delavnic je otrokom in mladostnikom predstavi ti tveganja 

na internetu, jih informirati, kako se s temi tveganji spopadati in jih naučiti ravnanja, v primeru da se zapletejo v težave. Na predavanjih se starši seznanijo s tveganji, s 

katerimi se otroci srečujejo, in z načini preventive. 

V šolskem letu 2019/2020 smo k naši standardni ponudbi izobraževanj dodali tudi predavanja za starše otrok, ki obiskujejo vrtec. Otroci se namreč s spletom in napravami 

srečajo že zelo zgodaj, pogosto že pred drugim letom starosti, tako da je nujno, da starši o vzgoji za internet razmišljajo že od samega začetka.  

Zadovoljstvo šol z izvedenimi predavanji za starše redno preverjamo s spletnim vprašalnikom. S ponosom lahko povemo, da skoraj 100 % šol meni, da so starši na predavanju 

pridobili koristne informacije in nasvete, skoraj 100 % jih ocenjuje, da je bilo predavanje izvedeno strokovno in profesionalno ter 96 % jih potrjuje, da je izobraževanje v celoti 

izpolnilo njihova pričakovanja. 
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Med 1.1.2019 in 31.12.2020 smo izvedli 1.299 delavnic za učence in dijake, 97 predavanj za starše in 9 izobraževanj za učitelje in druge šolske strokovne delavce v okviru 552 

šolskih obiskov. Skupno se je naših izobraževanj udeležilo več kot 38.700 udeležencev. 
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Zaradi razglasitve epidemije in zaprtja šol v okviru Safe.si od marca 2020 do zaključka šolskega leta 2019/2020 nismo izvajali izobraževanj za naše ciljne skupine. Smo pa v 

tem obdobju izvedli webinar za učitelje.  

Na Safe.si smo za učitelje pripravili webinar o varnem poučevanju na daljavo in pasteh in težavah, na katere morajo biti učitelji pozorni pri uporabi interneta pri poučevanju. 

Predavatelja sta izpostavila nekatere vidike in vplive uporabe novih tehnologij za potrebe pouka na učence in učitelje in varnostna tveganja in pravne izzive, ki jih poučevanje 

na daljavo in na katere moramo biti tudi sicer pozorni pri delu v šoli. Sodelovala sta Safe.si predavatelja Tjaša Jerman Kuželički in dr. Benjamin Lesjak. Webinar je v živo 

spremljalo več kot 580 udeležencev. Posnetek pa je zabeležil že več kot 2.300 ogledov.  

Posnetek webinarja je na voljo na povezavi tukaj. 

https://safe.si/video-predavanja/varno-delo-internetom-za-ucitelje-webinar
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Začetek šolskega leta 2020/21 nam zaradi ponovnega razmaha Covid-19, kar se izvedbe individualnih izobraževalnih aktivnosti tiče, ni bil naklonjen. Šolam smo sicer ponudili 

možnost izvedbe predavanj za starše in izobraževanj za učitelje prek spleta, vendar so se šole le v redkih primerih odločile za to opcijo. Šole so večinoma odpovedale 

načrtovana predavanja, ki jih ni bilo mogoče izvesti v živo. Smo pa v tem obdobju izvedli dva zelo dobro obiskana spletna seminarja za starše: 

Prvi izobraževalni seminar, ki smo ga organizirali za starše otrok in dijakov od 7. razreda do konca srednje šole, si je v živo ogledalo 286 gledalcev, še isti dan pa je posnetek 

zabeležil še 409 ogledov.  

Posnetek seminarja je na voljo na povezavi tukaj. 

https://www.youtube.com/watch?v=TWye_QBdDkM&feature=emb_logo
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Spletni seminar je v živo spremljalo 402 gledalcev, še isti dan pa je posnetek zabeležil še 975 ogledov.  

 

 

 

 

 

 

Za promocijo obeh spletnih predavanj smo uporabili različne kanale. Tako smo poleg Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda ARNES tudi šole zaprosili, da 

naj vabilo na seminarja delijo prek spletnih kanalov šol. Prav tako smo dogodka oglaševali tudi na družabnih omrežjih, predvsem Facebooku, ki je med starši izjemno 

priljubljen. 

Posnetek seminarja je na voljo na povezavi tukaj. 

https://www.youtube.com/watch?v=9p5p-N9Oio0&feature=emb_logo
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Med septembrom in novembrom 2020 je bila želja večina šol, da se delavnice za učence in dijake izvajajo v živo. Ob koncu oktobra in v začetku novembra so zato šole 

množično prestavljale oz. odpovedovale delavnice. Šole želijo imeti izvedbe delavnic v živo. Razlogi so bili organizacijske narave, pomanjkanje ustrezne tehnologije pri dijakih 

in učencih. Šole so bile tudi prepričane, da ima izvedba v živo večji učinek od izvedbe preko spleta.  

Glede na razmere in potek pouka na daljavo je Safe.si prilagodil delavnice za spletno izvedbo. Teme smo ohranili, smo pa delavnice skrajšali na 60 minut. Dodali smo jim 

različne interaktivne aktivnosti.  

V drugi polovici novembra so šole spremenile pogled na spletno izvedbo in začele naročati tudi spletne delavnice. V mesecu decembru smo tako uspešno izvedli več kot 50 

delavnic na daljavo, ki se jih je udeležilo več kot 1.300 učencev in dijakov. 

Ob začetku šolskega leta 2020/2021 smo v sodelovanju z ARNES, Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) in Logout pripravili priporočila za starše za poučevanje na 

daljavo. V priporočilih smo se dotaknili štirih pomembnih področij: videokonferenc, aplikacij in družabnih omrežij, varovanja zasebnosti, prekomerne rabe. Izpostavili smo 

tveganja, na katera moramo biti še posebej pozorni, kadar se otroci udeležujejo pouka na daljavo.  

Priporočila za starše pri izvajanju pouka na daljavo – varnostni vidik so na voljo na povezavi tukaj. 

Prav tako smo v sodelovanju z ARNES in Logout pripravili priporočila za učitelje in šole. Vanje smo zajeli najbolj ključna področja poučevanja na daljavo in opozorili na 

varnostna tveganja, ki se jim lahko izpostavijo tako učitelji, učenci kot tudi šole.   

Priporočila za šole in učitelje pri izobraževanju na daljavo – varnostni vidik so na voljo na povezavi tukaj.  

https://safe.si/starsi/priporocila-za-starse-pri-izvajanju-pouka-na-daljavo-varnostni-vidik
https://safe.si/ucitelji/priporocila-za-sole-in-ucitelje-pri-izobrazevanju-na-daljavo-varnostni-vidik
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Več kot 150 držav iz celega sveta vsako leto na torek v drugem tednu februarja praznuje dan varne rabe interneta. 

Dan varne rabe interneta je osrednji dogodek evropske mreže centrov za varnejši internet INSAFE  (https://www.betterinternetforkids.eu/), v katerem delujejo nacionalne 

točke osveščanja o varnih ter učinkovitih načinih rabe interneta ter tehnologij. Dan varne rabe interneta podpira tudi Evropska komisija. 

Točka osveščanja o varni rabi interneta je glavni organizator in koordinator aktivnosti ob dnevu varne rabe interneta v Sloveniji in meseca varne rabe interneta (februar). 

Namen dneva je promoviranje varne rabe interneta. Vsako leto pripravimo paket aktivnosti, na osnovi katerega lahko šole same pripravijo dejavnosti, povezane z 

izobraževanjem o varni rabi interneta.  

Uradni logotip za dan varne rabe internet 2019. Uradni logotip za dan varne rabe internet 2020. 

https://www.betterinternetforkids.eu/
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Na točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si sta se nam v torek, 5. februarja, ob 18. uri v našem studiu pridružila strokovnjaka, ki sta odgovarjala na najpogostejša 

vprašanja o vzgoji otrok za internet in o problematiki spletnega nasilja. Dr. Albert Mrgole je osvetlil problematiko s psihološkega vidika, dr. Benjamin Lesjak pa je 

problematiko obdelal s pravnega vidika, prav tako pa je delil svoje izkušnje, ki jih je pridobil pri izvajanju Safe.si delavnic na osnovnih in srednjih šolah ter predavanj za starše. 

Oddajo je vodila Maja Vreča iz Arnesa, skupaj pa smo  jo pripravili Safe.si sodelavci s FDV, ki smo poskrbeli za organizacijo in vsebinsko izvedbo in sodelavci Arnesa, ki so 

poskrbeli za tehnično izvedbo. 

Oddajo si je mogoče ogledati na naši spletni strani oz. prek Arnesovega portala.  

https://safe.si/safesi-videi/pogovor-za-starse-vzgoja-za-internet
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=aiZSmVScKbiXaTElZyPUhgam


CENTER ZA VARNEJŠI INTERNET     |     Končno javno poročilo (januar 2019—december 2020)  34 

 

Namen akcije je bil otroke in mladostnike spodbuditi k razmisleku o prijaznejši uporabi interneta. Akcija je potekala 

od 1.2 do 3.3 2019 in je bila del aktivnosti povezana z dnevom varne rabe interneta, 5.2.2019. 

Otroci in najstniki so v enem mesecu oddali več kot 1.000 virtualnih majic z lepimi mislimi. Avtorji enajstih 

virtualnih majic, ki so prejele največ glasov, so prejeli prave majice, na  katerih so natisnjene njihove lepe misli. 

Spletna stran, preko katere je potekala akcija 
zbiranja lepih misli. 

Primeri nagrajenih lepih misli. Lepe misli na majicah. Lepe misli na majicah. 
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Vsako leto pripravimo tudi osrednji dogodek. V letu 2020 smo pripravili izobraževalni seminar o varni in odgovorni 

rabi interneta za vrtce. Ciljna publika seminarja, ki se ga je udeležilo 60 udeležencev, so bili zaposleni v vrtcih 

(ravnatelji, pomočniki ravnateljev, vzgojitelji, svetovalni delavci). Na dogodku so sodelovali: 

 doc. dr. Dan Podjed iz ZRC SAZU, ki je predstavil antropološki pogled na uporabo informacijske 

tehnologije, 

 dr. Andrej Kovačič iz Fakultete za medije, ki je predstavil sugestivne in prepričevalne tehnike, ki jih  

sodobni mediji uporabljajo in vplivajo na otroke, 

 dr. med., spec. pediatrije in spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine Tina Bregant, ki je udeležencem predstavila vpliv digitalnih medijev na razvoj otrok,  

 dr. Benjamin Lesjak, Fakulteta za management, Univerza na Primorskem in predavatelj Safe.si, ki je med drugim govoril tudi o tem, kako varno uporabljati 

tehnologijo v vrtcih, 

 in Marko Puschner, Safe.si, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, ki je predstavil priročnik za vzgojitelje v vrtcih in priročnik za starše predšolskih otrok. 

Vabilo na izobraževalni seminar. 
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Nekaj utrinkov  z dogodka Na internetu že v vrtcu - izobraževalni seminar o varni in odgovorni rabi interneta za vrtce, 11.2.2020. 
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Glavni namen natečaja je spodbuditi kreativen in poglobljen razmislek otrok in mladine o tem, kako nove tehnologije oblikujejo vsakdanje življenje, in hkrati sprožiti pogovor 

in učenje o varnem in odgovornem načinu rabe novih tehnologij v šoli in zunaj nje. Da zagotovimo, da bodo znali otroci tehnologijo uporabljati varno in odgovorno, je 

pomemben pogovor in razmislek o tem tudi v šoli. Učenci osnovnih šol vseh triad lahko sodelujejo na različne načine - z likovnimi izdelki (1. triada), stripi (2. triada) in videi (3. 

triada). 

Tudi v šolskem letu 2018/2019 smo izvedli nagradni natečaj za učence OŠ v treh kategorijah: 

 Za 1. triado: SEJFKO LIKOVNI NATEČAJ »Sejfko mi pomaga varno uporabljati internet in mobilni telefon«  

 Za 2. triado: SAFE.SI STRIP NATEČAJ »Kritična uporaba interneta - ne verjemi vsemu, kar najdeš na spletu!« 

 Za 3. triado: SAFE.SI VIDEO NATEČAJ »Kritična uporaba interneta - ne verjemi vsemu, kar najdeš na spletu!« 

 

 

 

Safe.si nagradni natečaj v šolskem letu 2018/2019. 
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V natečaju je sodelovalo 69 mentoric in mentorjev iz 49 različnih šol. Skupno je v natečaju sodelovalo 437 učencev in izdelalo 140 izdelkov.  

 V prvi triadi je svoje izdelke oddalo 14 šol. Skupaj smo prejeli 46 izdelkov, ki jih je ustvarilo 151 učencev pod vodstvom 20 mentorjev. 

 V drugi triadi je svoje izdelke oddalo 27 šol. Skupaj smo prejeli 65 izdelkov, ki jih je ustvarilo 144 učencev pod vodstvom 32 mentorjev. 

 V tretji triadi je svoje video izdelke oddalo 20 šol. Skupaj smo tako prejeli 29 izdelkov, ki jih je ustvarilo 142 učencev pod vodstvom 24 mentorjev. 

 

V šolskem letu 2019/2020 žal natečaja za osnovne šole zaradi Covid-19 epidemije nismo mogli izpeljati do konca.  

Vse nagrajene učence in mentorje smo 30.5.2019 povabili na zaključni dogodek v Ljubljano. 
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V mesecu februarju 2020 smo v sklopu kampanje »Imata starša raje svoj telefon kot mene?« slovenskim pediatrom, vrtcem in drugim, ki so to želeli, razdelili plakate, s 

katerimi skušamo starše spodbuditi k premisleku o pretirani uporabi mobilnih telefonov. Prav tako je plakat v februarju visel na 21 plakatnih mestih v večjih slovenskih 

mestih. Ocenjujemo, da smo s to kampanjo dosegli več kot 265.000 oseb.  

V mesecu novembru - mesecu preprečevanja zasvojenosti smo ponovili kampanjo za starše. Med 2. 11. in 16. 11. je bil naš plakat na 45 plakatnih mestih v slovenskih mestnih 

občinah.  

Plakatno mesto med februarsko akcijo (Vir: Safe.si) 

Plakatno mesto med novembrsko kampanjo (Vir: Safe.si)  

https://safe.si/
https://safe.si/
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SAFE.SI z mediji odlično sodeluje in kontinuirano objavlja medijske prispevke, s katerimi javnost uspešno osvešča o problematiki (ne)varne rabe interneta in mobilnih naprav. 

Smo tudi točka, kamor se mediji, novinarji obrnejo, kadar pripravljajo prispevke, oddaje, članke o teh temah. V obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2020 smo sodelovali v 28 TV 

oddajah in prispevkih (24ur, Planet TV, Dnevnik RTV SLO, TV oddaja »Turbulenca« , Svet na Kanalu A, VTV), 46 radijskih oddajah in prispevkih (Radio Slovenija 1, 

Val 202, Radio Krka, Radio Ognjišče, Radio Veseljak, Radio Robin, Radio Prlek, Radio Aktual Kum, Radio SI, Štajerski val, Radio Ptuj), 55 člankih v revijah, časopisih in tiskovnih 

agencijah (Delo, Večer, Dolenjski list, Dnevnik, Šolski razgledi, Ona plus, STA) ter 297 prispevkih, objavljenih v različnih spletnih medijih (24ur.com, Siol.net, 

Delo.si, Rtvslo.si, Dnevnik.si …) .  

Gostovanje v TV oddaji Koda, RTV SLO 1, maj 2019 (Vir: Oddaja Koda, RTV SLO) Gostovanje v radijski oddaji Gymnasium, 1. program Radio 

Slovenija, januar 2019 (Vir: Facebook profil, Radio Slovenija)  
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V spletnem časopisu za otroke Časoris je Maja Vreča iz Arnesa do marca 2020 enkrat mesečno objavljala prispevke v rubriki za starše in učitelje, v času od začetka izbruha 

virusa COVID-19 pa je začela članke pisati enkrat tedensko, saj se je v tem času zelo povečala potreba po obveščanju o zanesljivih in varnih pristopih k šolanju od doma. Zaradi 

povečane prisotnosti na internetu, tako otrok kot odraslih, in zaradi negotovosti ob izrednih razmerah se je povečala tudi njihova spletna izpostavljenost različnim izzivom in 

tveganjem, od prevar do zlorabe osebnih podatkov, do pretirane rabe, ki lahko vodi celo v zasvojenosti. 

Vzpostavili smo tudi sodelovanje z MMC RTV Slovenije. Za rubriko »Za starše« na spletnem mestu otroškega programa Bansi redno pripravljamo prispevke na temo varne 

rabe interneta v obliki kolumne za starše. 

Nastop Tanje Novakovič na Ljubljana TV, 22. 5. 2020. (Vir: Youtube kanal TV Ljubljana)  Gostovanje v 24ur Inšpektor, POP TV, 28.11.2020 (Vir:24ur.com) 
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Safe.si uspešno sodeluje s številnimi slovenskimi institucijami iz javne in zasebne sfere. Z njimi tvori številna uspešna partnerstva in pripravlja skupne projekte, vse s ciljem 

zagotoviti večjo varnost otrok in mladostnikov pri uporabi spleta ter jih zaščititi pred potencialnimi nevarnostmi in tveganji.  

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede s spletnima mestoma Safe.si in Spletno oko je z Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) 

v mesecu novembru 2019 podpisala protokol o sodelovanju na področju medijske in informacijske pismenosti, ki se nanaša na delovanje spletnega portala MiPi  

(https://www.mipi.si/). Podpisani protokol omogoča agenciji in podpisnikom vzajemno izmenjavo spletnih vsebin in povezav s kratkim spremnim besedilom ter natančno 

navedbo naslova in vira. 

V tem obdobju so člani projektne ekipe s strani ARNESA vzpostavili sodelovanje z Združenjem za pediatrijo, ki v medijih vse bolj opozarja na posledice pretirane rabe naprav 

pri otrocih. V medsebojnem sodelovanju sta bila tako pripravljena dva videa, v katerih Denis Baš, dr. med. spec. pediat. pojasni problematična raba naprav z zasloni pri otrocih 

ter poda nasvete in priporočila za starše, kako naj se starši lotijo vpeljevanja telefonov, tablic, računalnikov in televizije od začetka do vstopa v šolo. V dogovoru z Združenjem 

je Safe.si tudi pripravil in distribuiral plakate »Imata starša raje svoj telefon kot mene?«, ki opozarjajo na pretirano rabo naprav pri starših. 

https://www.mipi.si/
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 Maja Vreča, sodelavka Safe.si in Arnesa, je bila v mesecu septembru 2020 na podlagi sodelovanja z Združenjem za pediatrijo imenovana v delovno skupino za obvladovanje 

časa pred ekranom za otroke, ki jo je organizirala Zdravniška zbornica.  

 Skupina si je za cilj zastavila pripravo priporočil o uporabi ekranov pri otrocih. V delovni skupini so sodelovali strokovnjaki iz različnih področij, od psihologov, strokovnjakov za 

zasvojenost ter pediatrov. Priporočila so v prvi vrsti namenjena pediatrom, pa tudi strokovnim delavcem v vrtcih in šolah ter socialnim delavcem in drugim strokovnim 

delavcem, ki se pri svojem delu redno srečujejo z otroki in mladimi.  

Izdaja priporočil v obliki knjižice, spletne objave in hkratna širša medijska akcija je predvidena za začetek leta 2021. 

Arnes je bil od jeseni 2019 skupaj z Zavodom za šolstvo in šport vključen v koordinacijo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in sodelovanje pri pripravi novega 

strateškega dokumenta na področju vzgoje in izobraževanja. Vzporedna aktivnost pa je priprava akcijskega načrta digitalizacije izobraževanja (ANDI), ki poteka v obliki 

delovne skupine v okviru Programskega sveta za informatizacijo izobraževanja.  

V sklopu teh priprav so v mesecu novembru 2020 potekale tudi delavnice s posameznimi deležniki, med njimi je bil tudi Safe.si, saj je izobraževanje oz. ozaveščanje o varni 

rabi tehnologij upoštevano kot pomembna komponenta digitalizacije izobraževanja. 
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V okviru festivala Igraj se z mano smo za otroke in najstnike (poudarek na mladostnikih s posebnimi potrebami) 27.5.2020 izvedli spletno delavnico »Varna raba interneta« 

na kateri so udeleženci spoznavali zlata pravila varne rabe interneta: Posnetek delavnice je na voljo na povezavi tukaj. 

Vir: Facebook profil Igraj se z mano. 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2931347110235091&ref=watch_permalink
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V drugi polovici leta 2020 je bila v interdisciplinarno delovno skupino za nekemične zasvojenosti, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kot 

predstavnica Safe.si imenovana Ajda Petek. Gre za eno od 15 delovnih skupin, ki so bile ustanovljene v okviru implementacije nacionalnega programa duševnega zdravja za 

obdobje 2018 – 2028.  

Skupina deluje na širšem področju nekemičnih zasvojenosti, kamor poleg zasvojenosti z internetom, mobilnimi napravami, družabnimi omrežji, internetno pornografijo ter 

spletnimi igrami spadajo tudi kompulzivna seksualnost, motne hranjenja, igre na srečo ipd. V letu 2020 je bila glavna naloga skupine priprava akcijskega načrta za naslednje 

implementacijsko obdobje programa. 

Strokovnjaki Safe.si ter Spletnega očesa so v sodelovanju s Skupnostjo centrov za socialno delo in Policijo pripravili priročnik z naslovom 

Spletno nasilje in spletne zlorabe otrok in mladostnikov. Priročnik je namenjen strokovnim delavcem centrov za socialno delo (CSD), 

policistom in drugim, ki se pri svojem delu srečujejo z žrtvami spletnega nasilja. Priročnik v prvem delu ponuja vpogled v način obravnave 

na CSD in policiji, v drugem delu pa obravnava konkretne oblike spletnega nasilja in zlorab. Priročnik so brezplačno prejeli svetovalni 

delavci na CSD in kriminalisti na policijskih postajah. Drugim je priročnik dostopen na spletnem mestu Safe.si v elektronski obliki. 

Priročnik (v tiskani in elektronski obliki)  

https://safe.si/gradiva/gradiva-za-ucitelje/spletno-nasilje-in-spletne-zlorabe-otrok-in-mladostnikov
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V mesecu decembru 2020 se je Safe.si vključil v delovno skupino pod vodstvom Logouta, ki je podrobneje razdelala predlog pobude za šolski dan brez elektronskih naprav. 

Namen pobude je, da otroci in mladostniki zaradi intenziviranih sedečih aktivnosti in časa preživetega pred zasloni, en dan v tednu ali mesecu delajo različne stvari za šolo, 

vendar brez elektronskih naprav. Na ta način ustvarjajo in raziskujejo druge poti za reševanje nalog in skrbijo za svoje splošno dobro počutje. Pobudi so se pridružili tudi 

nekateri ostali člani Sveta centra za varnejši internet.  
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INSAFE je evropsko omrežje, zadolženo za koordinacijo aktivnosti s področja osveščanja javnosti glede varne rabe 

interneta in mobilnih naprav. V omrežje so vključene posamezne nacionalne točke osveščanja, vključno s slovensko. 

Posamezne točke osveščanja v okviru INSAFE omrežja medsebojno sodelujejo, izmenjujejo znanja in izkušnje, prav 

tako pa tudi načrtujejo skupne aktivnosti. V omrežje je trenutno vključenih 30 evropskih držav. 

INSAFE koordinira in pripravlja skupne aktivnosti ob dnevu varne rabe interneta, ki je vsakoletni osrednji dogodek tega omrežja. Vsako leto je z namenom dviga 

ozaveščenosti o spletni varnosti po vsem svetu organiziranih na stotine dogodkov. Z leti je Dan varne rabe interneta postal vodilni in najpomembnejši dogodek v koledarju 

spletne varnosti. Iz začetkov v letu 2004 na pobudo EU SafeBorders projekta in z vzpostavitvijo omrežja INSAFE v začetku leta 2005 se je Dan varne rabe interneta razširil v 

mednarodne vode, saj praznujemo Dan varne rabe interneta v več kot 150 državah sveta na šestih od sedmih celin. 

Safe.si že od vsega začetka aktivno sodeluj v vseh aktivnostih INSAFE omrežja ter se udeležuje tudi vseh srečanj, ki jih to omrežje organizira. Prav tako aktivno sodelujemo 

tudi z ostalimi članicami omrežja INSAFE in si z njimi izmenjujemo znanja in izkušnje, prav tako pa adaptiramo tudi nekatera gradiva. V letu 2020 smo tako adaptirali in v 

slovenščino prevedli priročnik za starše predšolskih otrok »Mami, a mi daš telefon?«, ki so ga pripravili člani avstrijske točke osveščanja. Priročnik je med slovenskimi starši 

naletel na več kot odličen odziv in je eno izmed naših najbolj priljubljenih gradiv. 
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Safe.si in Fakulteto za družbene vede je, 16. 7. 2019, obiskala Elizabeta Gjorgievska, ki je bila skupaj s soprogom, predsednikom 

Republike Severne Makedonije, na obisku v Sloveniji. Prof. dr. Gjorgievsko sta sprejela prodekanja izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda in 

predstavnik Safe.si Marko Puschner. Zanimalo jo je, kako delujeta Točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si in TOM telefon. 

 

Med 23. in 25. oktobrom 2019 je v Ljubljani potekalo srečanja omrežja INSAFE, katerega članica je tudi točka osveščanja o varni rabi 

interneta Safe.si. Gre za omrežje nacionalnih točk osveščanja o varni rabi interneta, v sklopu katerega si izmenjujemo izkušnje, 

spoznanja, prihajamo v stik s predstavniki velikih  podjetij, ki delujejo na internetu, iščemo skupne strategije in rešitve itd.  

Srečanja se je udeležilo več kot 90 predstavnikov iz evropskih držav, ki se ukvarjajo z osveščanjem in preventivo na področju varne rabe interneta med mladimi, starši in 

učitelji. Namen dogodka je izmenjava izkušenj, izobraževanje in iskanje uporabnih rešitev ter smernic pri našem delu.  

 
Osrednja tema srečanja je bila umetna inteligenca. Srečanje sta med drugim otvorila tudi takratni 

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo ter prodekanja FDV prof. dr. Katja 

Lozar-Manfreda. 

  

Otvoritveni nagovor Ministra 

dr. Jerneja Pikala (Vir: Safe.si) 

Sprejem soproge na Fakulteti za 

družbene vede (Vir: Safe.si) 

https://safe.si/
https://safe.si/
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V mesecu septembru 2019 smo se pridružili vseevropski kampanji o pozitivnih spletnih vsebinah. V okviru te kampanje smo na Safe.si spletni strani in na družabnih omrežjih 

širili vest o pozitivnih spletnih vsebinah ter kako poskrbeti, da bodo imeli otroci in mladostniki na voljo kar se da kakovostne in pozitivne spletne vsebine.  

Tudi mi smo se pridružili izzivu #GiveCOVIDtheBoot evropskega omrežja INSAFE. Pošteno smo se 

potrudili, da bi iz interneta pregnali vse slabo, vključno s Covidom-19.  

Kampanja o pozitivnih spletnih vsebinah. 

Video, ki smo ga pripravili, si lahko ogledate na povezavi tukaj.  

https://www.youtube.com/watch?v=oqf9iS2Ihms
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Center za varnejši internet 
 

 Točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si 
 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 

 
Kardeljeva ploščad 5 

1000 Ljubljana 
Slovenija 

 
Elektronski naslov: info@safe.si 

 

mailto:info@safe.si
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Sodelavci Centra za varnejši internet 

  
  

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 
 

Ljubljana, februar 2021 

  
 
 
 

Za vsebine v poročilu odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja 
za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij. 

  


