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LEARN AND PARTICIPATE
OB SVETOVNEM DNEVU 

VARNE URABE INTERNETA 2021

Anketo sva pripravila: učenec Lovro Bavčar Vrhovec iz 7. b 
razreda in učiteljica Vesna Ristova Petrova.



ANKETA O VARNI RABI INTERNETA IN 
MOBILNIH NAPRAV

•Na letošnji dan varne rabe interneta vsi razmišljamo, kako 
tehnologije uporabljati na način, da bi pozitivno prispevale k 
našemu dobremu fizičnemu in psihičnemu počutju in zdravju.

• Tehnologija naj bi nam marsikaj olajšala, nam življenje 
izboljšala, ne pa motila in odvračala od njega, slabšala naše 
zdravje in nas oddaljevala od odnosov z bližnjimi.

•Na šoli smo izvedli anketo o varni uporabi interneta in mobilnih 
naprav. Želeli smo izvedeti, kaj naši učenci vedo o varnosti.



ODZIV UČENCEV PO RAZREDIH 
RAZRED SKUPAJ UČENCI REŠENA ANKETA

5. A 23 10

5. B 25 17

6. A 27 25

6. B 26 21

7. A 24 19

7. B 25 21

8. A 27 24

8. B 26 22

9. A 26 19

9. B 24 23

Skupaj:                                253                                      201



Kako pogosto uporabljaš internet?

Nekajkrat mesečno 1%

Nekajkrat tedensko 6%

Skoraj vsak dan 20%

Vsak dan 72%

Nikoli 1%



Ali meniš, da znaš varno uporabljati internet?

DA   80%     
NE    3%      
Ne vem  17,5%

DA NE NE VEM



V kakšne namene uporabljaš internet?

Za šolanje na daljavo 143

Za iskanje informacij 134

Za prenašanje igric, filmov, glasbe 128

Za komuniciranje prek spleta 116

Za igranje spletnih igric 86

Za elektronsko pošto 80

Za izmenjavo glasbenih datotek in filmov 55



Kako se lahko zaščitiš pred nevarnostmi
na internetu?

Svoje identitete ne izdajam vedno in takoj. 58%                     

Svoje osebne podatke zaupam previdno. 46,5%

Gesla ne zaupam nobenemu prijatelju.  69,5%

Drugo.  27,5 %

Svoje identitete ne izdajam

Svoje osebne podatke zaupam previdno

Gesla ne zaupam nobenemu prijatelju

Drugo



Kaj pomeni varstvo osebnih podatkov?

Ne soglašaš z uporabo in obdelavo tvojih osebnih podatkov.  81%
Soglašaš z uporabo in obdelavo tvojih osebnih podatkov.  19%

NE  SOGLAŠAŠ SOGLAŠAŠ



Ali je na tvojih napravah, kjer uporabljaš 
internet, nameščen anti-virusni program?

Da. 59,5

Ne. 27,5%

Ne vem, kaj je to. 13,5%

DA NE NE VEM KAJ JE TO



Označi, kje se najpogosteje nahajajo varnostne težave 
uporabnikov interneta.

Razkrivanje osebnih podatkov.  57%

Virusi. 74%

Neželena pošta. 53,5%

Vdor v e-pošto in zloraba gesla.  48%

RAZKRIVANJE VIRUSI NEŽELJENA POŠTA VDOR V E POŠTO



Katere od naštetih nevarnosti poznaš?  

Ustvarjanje lažnih profilov 181

Lažno predstavljanje ( lažna slika, starost, spol in ime)… 164

Spletno nadlegovanje 160

Kraja osebnih podatkov 155

Spletno izsiljevanje 153

Zasvojenost z internetom 142

Vdor v tvoj e - poštni naslov, profil 140

Kraja identitete 138

Srečanje v živo z neznano osebo. 114

Spletni kriminal 102

Vdor v stanovanje 79

Odtujitev sosedove lastnine 44



Ali bi se srečal v živo z neznano osebo, ki si jo 
spoznal/la preko interneta?

Da. 9%

Ne. 65,5%

Mogoče. 26%

Ali si že slišal/-a za primere kraje indentitete?

Da. 74%
Ne.  21%
Ne vem, kaj je to. 5,5%

DA NE MOGOČE

DA NE NE VEM KAJ JE TO



Kako se v primeru zlorabe na spletu zaščitiš?

Osebo blokiram. 83%

Svoj račun/profil izbrišem.  27,5%

Zlorabo prijavim določeni inštituciji.  40%

Zlorabo prijavim policiji. 42%

Osebo blokiram. Svoj račun/profil  izbrišem

Zlorabo prijavim inštituciji Zlorabo prijavi policiji



Koliko uporabljaš socialna omrežja?

Sem vedno dostopen/a. 50
Vsak dan 1 uro. 49
Več kot 2 uri na dan. 35
Vsak dan 2 uri. 29
Ne uporabljam. 20
Enkrat na teden. 18



Katera družbena socialna omrežja uporabljaš:

Viber 160

Instagram 129

Tik-Tok 116

Snapchat 107

Facebook 40

Twitter 28

Nobenega 14



Kaj bi storil, če nekdo žaljivo piše o tebi na socialnih  
omrežjih?

Povedal bi staršem. 105

Maščeval bi se, tudi jaz bi grdo pisal o njem. 67

Povedal bi prijateljem. 57

Nič. 53

Poklical bi na Safe.si. 26

Poklical bi policijo. 24

Poklical bi na TOM 116 111. 20

Povedal bi učiteljem. 15



Ali ti starši doma omejujejo in določajo pravila uporabe 
interneta?

Da, omejujejo mi. 61%

Ne, nimam omejene uporabe. 39,5%



Ali veš, da ima naša šola spletno stran, na kateri najdeš 
povezave do informacij za varno rabo interneta?

Da. 44% 

Ne. 53,5%



Katere podatke iščeš na šolski spletni strani?

Objavljen urnik 142

Jedilnik 69

Ničesar 42

Šolski časopis 28

Obvestila o projektih na šoli 26

Aktualne objave 23



Kako se imenuje naš spletni šolski časopis?

Ne vem 102

Šolska zgaga 71

Pikapoloničin dnevnik 8

Moškričev časopis 8

Nimamo ga 8

Šolska zmaga 4



Ali je bil že kdaj tvoj prispevek objavljen na šolski spletni strani ali v šolskem 
spletnem časopisu?

Da. 24%

Ne. 73%

Večkrat.    3% 

Označi, kako pogosto nalagaš nelegalen brezplačen material z interneta:
glasbo, filme, video igrice in programe.

Vsak dan.     5,5%
Pogosto.       82%
Redno         28,5% 
Nikoli.          34,5%

DA NE VEČKRAT

VSAK DAN POGOSTO REDNO NIKOLI



Predlagaj, kako bi izboljšali šolsko spletno stran?    

NE VEM 126

NE UPORABLJAM JO 6

JE OK 3

V BARVI PIKAPOLONICE
• v barvi pikapolonice, v  podobi pikapolonice, ni znaka pikapolonice,
• v barvah pikapolonice, zato ker je to znak naše šole, S tem da bi bilo 

bolj pikapoloničasto saj smo pikapolonice!                                                                     

INFO KLEPET ZA VPRAŠANJA
• Mogoče bi ustvarili Chat v katerega bi vsak napisal svoje težave in 

vprašanja. Nekoga bi imeli da preveri in pomaga z odgovoriti in nasveti.
• Naredili bi hitrejši dostop do določenih stvari v meniju, bolj pregledno 

in enostavno za nas učence .



OSTALI PREDLOGI:

• Mogoče tako, da bi vsebine drugače razporedili, da bi bile bolj pregledne.

• Dali bi več linkov do zanimivih spletnih strani.

• Dodali bi več športnih vsebin oziroma zavihek  športna stran.

• Da bi dodajali  in videli več izdelkov učencev iz prireditev tudi video. 

• Da bi objavljali več fotografij kakšnih lepih izdelkov, likovnih del ali česa 
drugega.

• Z uporabo slik pri člankih, bolj redno objavljanje, bolj privlačno barvno temo, 
možnost naročanja na šolski časopis (poslan opomnik/mail ob novi objavi) …

• Da bi mogli spletno stran bolj osvežili  in narediti bolj mladostno stran, zato 
ker ta stran trenutno zgleda zelo preveč resna oz. dolgočasna.



Oceni, koliko se ti zdi internet varen:
(1-ni varen do 5-varen)  

POVPREČNO ŠTEVILO   3,82

Označi, ali ti je bila vsebina ankete koristna.

DA
68%

NE
32%


