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Si že slišal za MiPi?

Z  -jem boš vedno na informirani strani. 

Da boš znal medije in informacijske tehnologije 
uporabljati na kul način. Da boš razmišljal s svojo 
glavo, jih uporabljal ter soustvarjal kritično in 
premišljeno.  

Ker biti informiran, 
ne pomeni vedeti vse,  
pomeni pa vedeti več!

@Beri_MiPi 
in vedel boš VEČ.

To je spletni portal za promocijo  

  edijske in   nformacijske smenosti.www.mipi.si

Kje najdeš MiPi?Kdo dela MiPi?

   je projekt Agencije za 
komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije. 

Kot neodvisni regulator urejamo in 
nadziramo medije in elektronske 
komunikacije. Z MiPi-jem pa ti želimo 
pokazati, kako se lahko pred tveganji,  
ki jih prinaša uporaba digitalnih virov,  
zaščitiš sam. 

Beri_MiPi, da boš medije in informacijsko 
tehnologijo prav zares štekal. Da boš 
kritično krmaril med vsemi informacijami 
in informacijsko tehnologijo ter ne boš 
nasedal zvijačam tehnoloških velikanov  
in te spletni goljufi ne bodo vlekli za nos.  

https://mipi.si

https://www.facebook.com/PortalMiPi

https://www.instagram.com/beri_mipi
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S trnkom žalosti ne boš lovil  

  na spletu – HEJ, OK, 

#sadfishing    Kaj pa #phishing?

Zakaj je pametno brati MiPi? 

Ker boš lahko kot pravi 
razkrinkal spletne 
kriminalce.

Zagotovo znaš svoji         
razložiti  
vsako novo 
tehnološko
foro. 

Pa znaš nove tehnologije  
prav zares tudi uporabljati  
in veš, kako v resnici delujejo?

Sovražni govor 
vsepovsod – kaj pa ti, 

si se danes že  
ugriznil v jezik?

Ti vsi težijo, da preveč visiš na

 
– ali si zasvojen?

Kako se soočiti s 

      ki te na spletu ignorirajo?
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Ne zaupaš vsakemu,  
ki te ustavi na ulici, zakaj potem 

verjameš vsakemu lažnemu 

na družabnih omrežjih?

Se zavedaš, da zastonjskost  
družabnih omrežij tebe  
spreminja v izdelek?

Kateri  boš zaupal danes – 
preverjenemu viru  
ali anonimnemu posamezniku?

Bi vsako fotografijo pokazal 
sosedu?  Ne?  Zakaj jo potem  
objaviš na družabnem omrežju?#
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