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DOGOVOR O UPORABI ZASLONSKE NAPRAVE 
 

1. Preden bom uporabljal(a) zaslonsko napravo za prostočasne aktivnosti, bom opravil(a) svoje šolske in 
domače obveznosti. 
 

2. Starši bodo poznali moje geslo oz. kodo za odklepanje zaslonske naprave. Omogočil(a) jim bom vpogled v 
svoje aktivnosti na zaslonski napravi. 

 
3. Preden bom naložil(a) igro ali aplikacijo na zaslonsko napravo, se bom o tem pogovoril(a) s starši.  
 
4. Na spletu ne bom objavljal(a) svojih osebnih podatkov – če bo aplikacija od mene želela osebne podatke (e-

mail, telefonsko številko, različna gesla…), se bom, preden jih posredujem, o tem pogovoril(a) s starši.  
 
5. Zaslonsko napravo bom uporabljal(a) največ ______ ur in ______ minut dnevno med tednom in _____ 

ur in ______ minut dnevno med vikendom. Nastavil(a) si bom alarm, ki me bo opozoril, kdaj je čas potekel 
in po pretečenem času prenehal(a) z uporabo za prostočasne aktivnosti.  

 
6. Zaslonsko napravo bom polnil(a): 

________________________________________________(lokacija polnjenja).  
 
7. Zaslonske naprave ne bom uporabljal(a) med obroki (zajtrk, malica, kosilo, večerja). Prav tako je ne bom 

uporabljal(a) vsaj uro in pol pred spanjem.  
 
8. Pravila glede uporabe zaslonske naprave bom spoštoval(a) tudi v šoli. Zaslonske naprave za prostočasne 

aktivnosti ne bom uporabljal(a) med poukom. 
 
9. V zaslonsko napravo ne bom gledal(a) med hojo ali vožnjo s kolesom. 
 
10. Zaslonska naprava bo moja odgovornost – zanjo bom skrbel(a) skrbno in odgovorno. 

 
11. Ko me bodo starši poklicali ali potrebovali, bom odložil(a) napravo in se jim odzval(a).  
 
V primeru, da je zaslonska naprava, za katero sklepamo dogovor telefon, se strinjam tudi:  
 
12. Kadar me starši kličejo se jim bom vedno oglasil(a) na telefon. V primeru, če bom zgrešil(a) klic, jih bom v čim 

krajšem času poklical(a) nazaj.  

Strinjam se, da se mi napravo, v primeru kršitev pogojev začasno ali trajno odvzame.  
V primeru, da nisem skrbno ravnal(a) za napravo in se je zaradi moje malomarnosti poškodovala ali 
pokvarila, ne bom pričakoval(a), da bo imela nova naprava enake funkcije, kot jih je imela prejšnja, 
temveč se bom zadovoljil(a) z napravo, ki omogoča le osnovne funkcije (telefonski klic, sms).  
  
 
Datum: _____________________ 
 
 
Podpis otroka: 
 
___________________________ 

Podpis staršev: 
 
___________________________ 

 


