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STRPNOST IN PRIJAZNOST

▪ Obnašaj se tako, kot bi želel, da se drugi do tebe

▪ Ne piši stvari, ki jih v živo ne bi izrekel 

Na spletu lažje napišemo grdo sporočilo ali komentar, saj 

žrtve ne vidimo v obraz in zdi se nam, da smo anonimni.

Vendar moramo vedeti, da puščamo elektronske sledi, naši 

žrtvi pa ostanejo sledi ureznin zaradi naših dejanj!

TAKO KOT IMAMO BONTON PRI

INTERAKCIJI Z LJUDMI V ŽIVO, OBSTAJA

TUDI BONTON NA SPLETU!



OBJAVLJANJE IN RAZPOŠILJANJE

Osebo vprašaj za 

dovoljenje, preden jo 

fotografiraš!

Ne objavljaj in ne 

razpošiljaj slik, ki 

nekomu škodijo!



NE PEREMO UMAZANEGA PERILA NA SPLETU

Kaj je neprimerno delati na spletu:
PREPIRATI SE

REŠEVATI SPORE, 

KONFLIKTE

REŠEVATI 

NESPORAZUME

Konflikte in ostale resne zadeve raje opravimo V ŽIVO



ŠIRJENJE SOVRAŽNOSTI NA SPLETU JE 

KAZNIVO!

▪ Ne širi nestrpnosti in sovražnega govora!

▪ Izogibaj se tudi:

➢ razpošiljanju žaljivih fotografij

➢ ustrahovanju, nadlegovanju, žaljenju

➢ brskanju po tujem telefonu, računalniku, kraji identitete         spoštuj zasebnost drugih

➢ snemanju nasilnih dejanj

➢ obdelavi fotografij na žaljiv način

▪ Če sam naletiš na sovražni govor, neprimeren posnetek … lahko dejanje prijaviš



TELEFON NA STRAN!

▪ V družbi se ni vljudno posvečati le telefonu

▪ Prijatelji in družina so pomembnejši kot 

telefon

▪ V kinu, gledališču, v bolnišnici telefon 

IZKLOPIMO, da ne zvoni



STRPNOST, 

LJUDNOST, 

SPOŠTOVANJE

VPRAŠAJ ZA 

DOVOLJENJE

KDAJ JE 

PRIMERNEJE SE  

SREČATI IZ OČI 

V OČI?

SPOŠTUJ 

ZASEBNOST 

DRUGIH

DRUŽENJE JE

POMEMBNEJE 

OD TISTEGA 

SPOROČILA



VIDEO na temo spletnega bontona

Več o spletnem bontonu:



VIRI:

▪ Slike: Pixabay, CC0, https://pixabay.com/, 19. 8. 2020

▪ Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, pridobljeno s: 

https://safe.si/napotek/spletni-in-mobilni-bonton, 19. 8. 2020

▪ Varno zavetje, pridobljeno s: http://varno-zavetje.si/netiquette-ali-

internetni-bonton/, 19. 8. 2020

▪ Video posnetek: Youtube, 

https://www.youtube.com/watch?v=6dRoclqDJh0, 19. 8. 2020
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