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Natečaj za 1. triado 

SEJFKO USTVARJALNI NATEČAJ »MOJI STARŠI SO SPET NA TELEFONU! KAJ NAJ NAREDIM?«  

Navodila za avtorje in njihove mentorje 

Kdo lahko sodeluje? 

Na SAFE.SI nagradnem natečaju lahko sodelujejo učenci od prvega do vključno tretjega razreda 

osnovne šole. Učenci na natečaju lahko sodelujejo kot posamezniki ali v skupini, ki jo lahko sestavlja 

največ šest učencev. Učenci oz. skupine učencev morajo svoje izdelke pripraviti pod vodstvom 

mentorja, ki je dolžan koordinirati delo (izpolniti spletno prijavnico, posredovati izdelek, ipd.). 

Predstavitev teme  

Mobilni telefoni so postali sestavni del življenj skoraj vseh nas. Uporabljajo jih tako otroci in 

mladostniki kot tudi njihovi starši. Številne starše skrbi, da njihovi otroci ne bi predolgo uporabljali 

mobilnih telefonov, tablic in računalnikov, pri tem pa pozabljajo, da tudi sami prepogosto uporabljajo 

digitalne naprave. Medtem ko svojim otrokom omejujejo in prepovedujejo uporabo, sami mobilne 

telefone uporabljajo med kosilom, večerjo, zvečer v postelji, med igro in pogovorom z otroki, celo 

med vožnjo in med mnogimi drugimi dejavnostmi. S tem dajejo otrokom po eni strani slab zgled, po 

drugi strani pa jim zaradi tega ne nudijo pozornosti in druženja, ki si ju otroci želijo in tudi nujno 

potrebujejo!  

Ker vedno več otrok moti pretirana raba mobilnih telefonov s strani staršev, želimo spodbuditi 

pogovor o tem v letošnjem Safe.si natečaju za 1. in 2. triado osnovnih šol, seveda tudi z namenom 

iskanja rešitev za tovrstne težave. Kaj otroke moti pri vedenju staršev, ko uporabljajo mobilne 

telefone in kaj lahko storijo, sta vprašanji za pogovor z otroki. Otroci lahko v svojih izdelkih 

predstavijo, v kakšnih situacijah jih uporaba mobilnega telefona pri njihovih starših najbolj moti, zakaj 

jih moti in kako se s temi težavami spoprijemajo. S kakšnimi načini poskušajo morda pridobiti 

pozornost svojih staršev ali jim dopovedati, da so preveč na mobilnem telefonu.  

Rešitve so lahko različne, zagotovo pa tudi odkriti pogovor med otroki ter njihovo mamo in/ali 

očetom. Otroci naj dajo staršem jasno vedeti, da jih njihova pretirana raba mobilnih telefonov moti in 

naj tudi razložijo, zakaj jih moti. Starše naj pozovejo, naj se tudi sami držijo pravil, ki jih zahtevajo od 

otrok: telefon v spalnici nima svojega mesta, pri družinskih obrokih so telefoni pospravljeni, med 

vožnjo ne telefoniramo in pošiljamo sporočil, med igro se igramo in nimamo telefona v roki, ko se 

pogovarjamo z nekom v živo, ne preverjamo hkrati neprestano, kaj se dogaja na mobilnem telefonu 

ipd. 

Kakšne izdelke je mogoče prijaviti?  

Učenci in učenke lahko sodelujejo z različnimi izdelki (npr. s plakati, risbami, stripi, zgodbami, 

pesmicami), ki se navezujejo na temo pretirane rabe mobilnih telefonov s strani staršev.  
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Prijava 

Mentorji učence, ki se želijo pridružiti natečaju, prijavijo elektronsko preko spletne strani 

https://izobrazevanja.safe.si/natecaj.  Rok za prijavo teme je 17.1.2020. Dodatna pojasnila po 

telefonu (01 5805 354). 

Kdaj je zadnji rok za oddajo izdelkov? 

Rok za oddajo izdelkov je 3.4.2020. 

Kako oddati končni izdelek? 

- Osebno na naslov v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, 

- po navadni pošti na naslov: SAFE.SI, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 

Ljubljana, 

- po elektronski pošti na naslov info@safe.si oz. preko spletne strani WeTransfer- natančna 

navodila za samo oddajo bomo objavili naknadno. 

Tekmovalci oz. njihovi mentorji morajo izpolniti in skupaj z izdelkom oddati izjavo o avtorstvu in 

varovanju osebnih podatkov. Tekmovalni izdelki so avtorsko delo. V skladu z izjavo o avtorstvu 

morajo biti vsi navedeni kandidati, ki izdelek oddajo, tudi avtorji izdelka. 

Pravice in pogoji 

Organizatorji si pridržujejo pravico do brezplačne objave izdelkov v času trajanja natečaja in po njem 

na spletni strani www.safe.si.  

Avtorji se strinjajo, da organizatorji izključno za potrebe projekta SAFE.SI uporabijo njihovo delo v 
skladu s CC licenco Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0. V skladu s to licenco je 
dovoljeno kopiranje in razširjanje dela v kakršnemkoli mediju pod pogoji, (1) da se navede avtor, (2) da 
ne gre za komercialno uporabo in (3) da se izvirna dela naprej širijo brez predelav.  

Varovanje osebnih podatkov 

Šola mora predhodno pridobiti pisna soglasja staršev za sodelovanje otrok na Safe.si natečaju. Ta 

soglasja hrani šola in jih po potrebi predloži organizatorju natečaja. Šola bo prav tako predhodno 

pridobila pisna soglasja staršev za obdelavo osebnih podatkov otrok skladno z veljavno zakonodajo s 

področja varovanja osebnih podatkov za namene sodelovanja na natečaju (npr. objava na spletni 

strani projekta, na profilih projekta na družabnih omrežjih, sodelovanje in udeležba na zaključnem 

dogodku ipd.).  

 

Izbor zmagovalcev 

Komisija, sestavljena iz strokovnjakov SAFE.SI projekta ter predstavnikov FDV, bo ocenila ustreznost 

izdelka glede na kriterije natečaja, kreativnost izdelka, inovativnost teme in uporabnost izdelkov ter 
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podelila zanimive in privlačne nagrade za tri najboljše. Mentorji nagrajenih izdelkov pa bodo prejeli 

potrdila o mentorstvu. 

Vsem sodelujočim posameznikom oz. skupinam ter njihovim mentorjem bomo posredovali potrdila o 

udeležbi na natečaju.  

Zaključni dogodek in razglasitev rezultatov 

Avtorji nagrajenih izdelkov in njihovi mentorji bodo ob koncu meseca aprila 2020 povabljeni na 

zaključni dogodek, ki bo potekal meseca maja 2020 (točen datum prireditve bomo sporočili 

naknadno). Zmagovalce natečaja v vseh treh kategorijah bomo prav tako razglasili v mesecu maju 

2020 na zaključnem dogodku. Rezultati natečaja bodo po uradni razglasitvi rezultatov objavljeni tudi 

na spletni strani projekta.  

Dodatne informacije 

info@safe.si ali 01-5805-354. 
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