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RAZPOŠILJANJE 
SPOROČIL, SLIK, 
VIDEO POSNETKOV, 
KI NEKOMU 
ŠKODIJO, NI KUL.
Prejetih sporočil s posnetki pretepa ali trpinčenja ne posreduj 
naprej prijateljem in znancem, ampak jih takoj izbriši. 
Razpošiljanje takih sporočil pomeni, da si aktivno vključen v 
trpinčenje, saj vsakič, ko si nekdo pogleda ta posnetek, žrtev 
ponovno postane žrtev.

TE LAHKO 
SLIKAM?
Osebo, ki jo želiš fotografirati s svojim mobilnim 
telefonom, prej vprašaj za dovoljenje. Mogoče ji ni do 
tega oziroma se počuti neprijetno. VESTE, KJE SEM 

IN KAJ DELAM?
Misliš, da res vse zanima, kdaj si šel pod tuš ali kaj si 
si pripravil za zajtrk? Niti ne. S svojimi kuharskimi 
spretnostmi raje preseneti svoje domače.

NOČ JE 
NAMENJENA 
SPANJU IN NE 
KLEPETANJU.
Verjetno nisi najbolj vesel klica, ko si ravno zaspal, 

naslednji dan pa te čaka težak test iz matematike. 

Preden nekomu s klicanjem kratiš spanec, še enkrat 

premisli. Klepet bo zagotovo bolj razburljiv naslednji 

dan, ko bo prijatelj buden. 

PREGANJANJE 
DOLGČASA RAJE 
IZKORISTI ZA 
KLEPET »V ŽIVO«.
Če imaš dolgo pot iz šole in se najlaže zamotiš z 
igranjem igric ali pa poslušanjem glasbe na telefonu, 
potem je čas, da to bolje izkoristiš. Na avtobusu/vlaku 
lahko srečaš in spoznaš veliko zanimivih ljudi. Morda 
prav tako spoznaš svojo bodočo simpatijo ali pa 
novega prijatelja. 

CENJENE 
OBISKOVALCE 
NAPROŠAMO, DA Z 
MOBILNIMI TELEFONI 

MED PREDSTAVO NE 
MOTIJO DRUGIH 
OBISKOVALCEV.
To prošnjo vsi pogosto slišimo, vendar pravilo premalokrat 

upoštevamo. Preden v kinu uporabiš telefon, pomisli na to, da 

zvonjenje in klepetanje med predstavo motita koncentracijo in 

razpoloženje ostalih. 

DRAGI/-A,
NEKAJ 
POMEMBNEGA

TI MORAM 

NAPISATI …
Za reševanje ljubezenskih težav ali celo prekinitev 

zveze ne pošiljaj sporočil prek družabnih omrežij, 

ampak se raje pogovori na štiri oči (in to ne pomeni 

preko spletne kamere). 

NESTRPNOST IN 
SOVRAŽNI GOVOR 
NA SPLETU
NISTA OK.
Širjenje sovražnosti na spletu je kaznivo dejanje. Ne 
počni tega! Če pa naletiš na sovražni govor, ga prijavi 
na Spletno oko (www.spletno-oko.si).

NE PERI 
UMAZANEGA 
PERILA NA 
SPLETU.
Prepiranje ali razčiščevanje sporov, družinskih 
nesoglasij in nesporazumov s prijatelji ne sodi na 
splet. O teh stvareh se raje pogovori v živo, kjer ni tako 
številčnega občinstva kot na spletu.

KRATKO
IN TIHO
V JAVNIH 
PROSTORIH. 
Ne bodi eden tistih glasnih govorcev po telefonu, 
ki ga zjutraj na poti v šolo posluša cel avtobus. 
Ljudje, ki se slučajno znajdejo ob tebi, res ne 
želijo izvedeti vseh podrobnosti s petkove zabave. 
V javnih prostorih telefoniraj le, če je to nujno 
potrebno.

V DRUŽBI 
TELEFON LE ZA 
NUJNE ZADEVE.
Med druženjem s prijatelji naj telefon počaka v žepu. 
Morda je to lažje reči kot storiti, a nikomur ni prijetno, 
če nekdo med pogovorom neprestano preverja 
telefon, se pogovarja in piše sporočila. Prijatelji so ob 
tebi, zato eden drugemu posvetite popolno pozornost. 

Avtorji mobilnega in spletnega bontona
so mladi panelisti, ki sodelujejo v programu
vrstniškega svetovanja Telefon mladi mladim.

TUDI NATIPKANO 
PRIZADENE.
Si na spletu na račun anonimnosti dovoliš več? 
Žaljivke, ki so natipkane prizadenejo enako, kot če bi 
jih nekomu izrekel v obraz. Poleg tega pa na 
anonimnost pri takih stvareh ne gre računati, saj za 
sabo vedno puščaš elektronske sledi. Česar nekomu 
ne bi rekel v živo, ne natipkaj online!

Mobilni in
spletni bonton
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