
PRAVILO 1

MOBITEL JE ZDRAVO UPORABLJATI ZMERNO.
To pomeni, da ga imam ob glavi samo takrat, ko se 
pogovarjam.

Z zaslona ne berem ob premočni ali preslabi svetlobi, 
med uporabo in pogovorom pa sem pozoren/a tudi na 
dogajanje in zvoke iz okolice.

PRAVILO 2

MOBITEL JE MOJA ODGOVORNOST.
To pomeni, da ga ne posojam, da vedno vem, kje se 

nahaja, in ga ne izgubim. Skrbim za to, da mi ne pada

po tleh ali se kako drugače uničuje. S pomočjo staršev 

ali skrbnikov se čim bolje seznanim z njegovim 

delovanjem.

PRAVILO 3

MOBITELA NE UPORABLJAM KAR POVSOD.
Ne uporabljam ga:

   Med poukom.

   V kinu, gledališču.

   Med obroki.

   Med pogovorom s prijatelji.

   Med družinskimi srečanji in aktivnostmi.

   Med vožnjo s kolesom.

   Ko se dolgočasim.

   Še kje ali kdaj?

Kje pa ga res ni treba uporabljati?
In kdaj telefoniranje moti tebe?

PRAVILO 4

MOBITEL UPORABLJAM ZA ZABAVO IN 

SPROSTITEV OB DOLOČENIH URAH NA 
DOLOČENE DNEVE.

PRAVILO 5

MOBITEL ZA ZABAVO IN SPROSTITEV 

UPORABLJAM NAJVEČ ENO URO NA DAN.

Med tednom     minut na dan.

Med vikendom,
prazniki ali                       minut na dan.
počitnicami

PRAVILO 6

TUDI MOBITEL GRE ZVEČER SPAT.

Zato ga uporabljam do
In ga nato odložim
na poličko cincin.

Kaj je polička cincin?
To je skupni prostor, kjer cela družina odlaga mobitele.

Čitljivo vpiši svoje ime, priimek in starost ter preberi 13 pomembnih pravil.

Vpiši še imena staršev ali skrbnikov.

Kaj je pogodba?

Pogodba pomeni, da se o nečem dogovoriš in se dogovora tudi držiš.

To pa jamčiš s svojim podpisom.

TO JE POGODBA! 
MOJA POGODBA ZA MOJ MOBITEL OTROCI



MOJA POGODBA ZA MOJ MOBITEL OTROCI

PRAVILO 7

NAJPREJ NALOGE, POTEM MOBITEL.
Štirim osnovnim opravilom, ki jih vsi poznamo, dodajte še 
druge naloge, ki jih je treba opraviti pred rabo mobitela.

      
DOMAČE NALOGE

      
UČENJE IN PONAVLJANJE

      
DOMAČE NALOGE ZA OBŠOLSKE DEJAVNOSTI

      
POSPRAVLJENA SOBA IN IGRAČE PO STANOVANJU

      

      

      

      

PRAVILO 8

SO STVARI, KI SO POMEMBNEJŠE OD MOBITELA.
Zaradi druženja z mobitelom se ne smem odpovedati:

Pa še?

PRAVILO 9

SUPER PRAVILI, KI PREMAGATA
VSA DRUGA PRAVILA.

     Vedno se oglasim staršem ali skrbnikom.

    Nikoli se ne oglasim, kadar se na zaslonu
         pojavi neznana številka.

PRAVILO 10

ZELO PAZIM, KAJ OBJAVLJAM.
Na spletu brez dovoljenja staršev ali skrbnikov ne objavljam 
osebnih podatkov, fotografij, video vsebin, kje se trenutno 
nahajam, kako se počutim in kakšna je moja dnevna rutina.

Kaj? Zakaj?
Vsi ti podatki so takoj, ko jih objavim na spletu, vidni zelo 
veliko ljudem. Tega pa v resnici nočemo.

PRAVILO 11

MOBILNE APLIKACIJE NAMEŠČAM Z 
ODOBRITVIJO STARŠEV.
Starši ali skrbniki bolje vedo, kaj je varno in koristno, 
ter znajo tudi bolje oceniti, ali je
aplikacija, ki jo želim naložiti, primerna zame. 
Pozorni moramo biti tudi na oglase, ki nas 
poskušajo premamiti, zato se jim je treba
znati izogniti.

PRAVILO 12

PRIJAZNOST JE LEPA ČEDNOST.

   Ko telefoniram, se vedno predstavim.

   Ko fotografiram ljudi, jih prej vprašam
       za dovoljenje.

   Če me na spletu žalijo ali izsiljujejo, se      
       odzovem tako, da povem staršem ali skrbnikom.

PRAVILO 13

STARŠI ALI SKRBNIKI VEDO VSA MOJA GESLA.
Tako mi lahko pomagajo, če se kaj zalomi in 
preverijo, ali se držim pravil igre.

KAJ DOBIM, ČE SE PRAVILA DRŽIM?
Če se dogovorjenih pravil držiš, si sebi in staršem 
dokazal, da si zelo odgovoren/na lastnik/ca 
mobitela. S starši se lahko dogovorite za kakšno 
posebno presenečenje.

Kaj pa če mi ne uspe? Če pravila prekršiš, lahko 
ostaneš brez mobitela.

Misliš, da ti bo uspelo?

Podpiši se z imenom in priimkom.

Tukaj se podpišejo še starši ali skrbniki.

  

Datum.

ČAS JE ZA PODPIS.

PROJEKT MOJA PRVA POGODBA
je namenjen ozaveščanju o zdravi, odgovorni, uravnoteženi, varni, poučni 
in konstruktivni uporabi mobitela ter informiranju in pomoči staršem pri 

vzgoji otrok v digitalnem svetu. Projekt je zasnovala organizacija Logout, 
podprl pa Telekom Slovenije.


