
 

O nas 

SAFE.SI je slovenska točka osveščanja o varni rabi interneta. 

Izvajalci projekta smo Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene 

vede, Zavod ARNES, Zavod MISSS in Zveza prijateljev mladine 

Slovenije. Financerja pa Evropska komisija in Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport.  www.safe.si  

 

Kontakt:  

info@safe.si  

UL, FDV, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana  

Analiza regulacije pravil 
uporabe mobilnih 

telefonov in spleta v 
slovenskih osnovnih šolah 

Kaj? 
Spletna anketa 

Kdo? 
57 osnovnih šol v Sloveniji 

O čem? 
O uporabi pravilnika o sprejemljivi 

uporabi tehnologije v šoli, regulaciji 
uporabe mobilnih telefonov in 

internet, ukrepov v primeru kršitev 
pravil, preprečevanju vrstniškega 
nasilja na spletu, ozaveščanju o 

varni rabi interneta 

Analiza anketnega 
vprašalnika 

Usposobljenost učiteljev za ukrepanje, ko gre 

za spletno vrstniško nasilje 

N=46 

Po mnenju predstavnikov šol, ki so izpolnjevali vprašal-

nik, učitelji niso usposobljeni, ko gre za vrstniško nasilje 

(80 %), le 20 % jih meni, da so učitelji usposobljeni za 

ukrepanje v teh primerih. Načini usposabljanja so 

predvsem izobraževanja in delavnice, pa tudi preko 

skupnega sodelovanja različnih šolskih organov 

(učiteljev, svetovalne službe, vodstva itd.), ko na take 

primere naletijo.   

Kdo je na šoli zadolžen za osveščanje o varni 

in odgovorni rabi interneta?  

N=46 

N=49 

Celotno poročilo je dostopno na www.safe.si.  

Kakšne aktivnosti šola izvaja na področju  

varne in odgovorne rabe tehnologije?  

Šole učence najpogosteje osveščajo s pomočjo razrednih 

ur na temo varne in odgovorne rabe tehnologije (94 %), 

sicer pa se poleg osveščanja učencev (86 %) in staršev 

(71 %) v lastni režiji, šole poslužujejo tudi delavnic Safe.si 

(67 %), roditeljskih sestankov (63 %), izobraževanj za 

učitelje (55 %) itd. Ugotavljamo, da praktično vse šole 

izbirajo en ali drug način osveščanja učencev, pa tudi 

staršev in učiteljev.  

N=49 

http://www.safe.si/


Pravilnik o 
sprejemljivi rabi 
tehnologije v šoli 

Šole področje sprejemljive rabe tehnologije urejajo v 

okviru: pravilnika šolskega reda (78 %), hišnega 

reda (62 %) in vzgojnega načrta (51 %). 

Šole v pravilih sprejemljive uporabe tehnologije 

obravnavajo: mobilne telefone (100 %), snemalne 

naprave (88 %), predvajalnike (71 %). Internet šole 

redkeje vključujejo v pravilnik, saj le tega v okviru 

sprejemljive rabe tehnologije obravnava 58 % šol.  

Najpogostejše prepovedi v šolskih pravilnikih: 

Prepoved slikanja in snemanja z mobilnim telefonom 

(79 %), prepoved uporabe med poukom (75 %), 

prepoved v šolskih prostorih v celoti (64 %). 

Najpogostejša pravila glede dovoljene uporabe: 

dovoljena uporaba mobilnih telefonov v dogovoru z 

učiteljem med poukom (69 %) ali v šolskih prostorih 

(56 %), uporaba med poukom ni dovoljena (21 %), 

uporaba v šolskih prostorih ni dovoljena (27 %). 

Najpogostejše prepovedi: prepoved uporabe interneta 

med poukom (59 %), prepoved uporabe v šolskih pro-

storih (44 %), prepoved razen za izobraževalne namene 

(18 %). 

Najpogostejša pravila glede dovoljene uporabe: dovolje-

na uporaba interneta le za namene pokuka (100 %), 

dovoljena uporaba v knjižnici (36 %). 

Regulacija uporabe mobilnih naprav v šoli 

Ukrepi v primeru kršitev pravil uporabe 

mobilnih naprav v šoli 

N=52 

N=24 

Regulacija uporabe interneta v šoli 

Ukrepi v primeru kršitev pravil uporabe 

mobilnih naprav v šoli 

N=45 

Preprečevanje vrstniškega nasilja na spletu  

N=50 

Med sodelujočimi šolami ima 72 % (36 šol) v veljavi politi-

ko preprečevanja vrstniškega nasilja, ki obravnava tudi 

nasilje na spletu. 28 % šol te politike nima. 

Šole incidente vrstniškega nasilja obravnavajo različno. 

Nekatere šole sicer (še) niso opredelile ukrepov, slaba 

tretjina (29 %) šol namreč ukrepa individualno, odvisno 

od situacije, oz. na podlagi pravilnika in hišnega reda (26 

%).  

 

Ko na šoli pride do incidentov, povezanih z neprimerno 

rabo tehnologije, to običajno obravnava in rešuje sveto-

valna služba, kar velja za 94 % obravnavanih šol.  

Na 88 % šolah se s tem ukvarjajo tudi razredniki, v 70 % 

ravnatelji, 46 % posamezni učitelji.  

Na nekaterih šolah (22 %) pa se s to specifično problema-

tiko nasilja ukvarjajo učitelji računalništva.  

N=38 


