
Ocenjevalni sistem PEGI glede na starostne skupine uporabnikov 

(povzeto po https://pegi.info/) 

Ocena Opis 

 

Vsebina iger je primerna za vse starostne skupine. Igra ne sme vsebovati zvokov 

ali slik, ki bi lahko prestrašile majhne otroke. Sprejemljiva je zelo blaga oblika 

nasilja (v komičnem kontekstu ali otroškem okolju). Ne bi smeli slišati 

neprimernega jezika.   

 

Igre s prizori ali zvoki, ki bi lahko bili mlajši otroci zastrašujoči, lahko vključuje 

zelo blage oblike nasilja (implicitno, nepodrobno ali nerealno nasilje).  

 

Videoigre z nekoliko bolj nazornim nasiljem nad domišljijskimi ali človeku 

podobnimi liki. Lahko vključuje spolno namigovanje in neprimeren, profan jezik, 

ki mora biti v tej kategoriji blag. Prisotne so lahko tudi igre na srečo, kot se 

običajno izvajajo v resničnem življenju v igralnicah ali igralnicah (npr. Igre s 

kartami, ki bi se v resničnem življenju igrale za denar).   

 

Oznaka za igre, ki dokaj realistično ali prepričljivo prikazujejo nasilje (ali spolne 

aktivnosti). Uporaba neprimernega jezika je lahko bolj ekstremna, prisotne pa 

so lahko tudi igre na srečo ter uporaba tobaka, alkohola ali prepovedanih drog.   

 

Oznaka za odrasle se uporablja, ko je prikazano nasilje na stopnji grobega 

nasilja, kot je umor brez očitnega motiva ali nasilje nad liki brez obrambe. V to 

starostno kategorijo bi moralo spadati poveličevanje rabe prepovedanih drog in 

eksplicitne spolne dejavnosti.   

 

Posebna PEGI ocena, s katero je "priporočeno starševsko varstvo". Te vsebine 

so na voljo za vse starosti, vendar je priporočljivo, da starši nadzirajo dejavnosti 

mladoletnih otrok v okviru programa. Primeri vključujejo socialna omrežja - 

Facebook , Instagram ali Twitter . To ne velja za spletna mesta za zmenke 

(npr. Tinder ), kjer se uporablja ocena PEGI 18.   
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Ocenjevalni sistem PEGI glede na vsebino 

Ikona 
Deskriptor 

vsebine 
Pojasnilo 

Ustrezne 

starostne ocene 

 

Neprimeren, 

profan jezik 

Igra vsebuje neprimeren jezik. Ta deskriptor 

je mogoče najti v igrah z oceno PEGI 12 

(blaga psovka), PEGI 16 (npr. spolne 

žaljivke ali kletvice) ali PEGI 18 (npr. spolne 

žaljivke ali kletvice).   

   

 

Diskriminacija 

Igra vsebuje upodobitve etničnih, verskih, 

nacionalističnih ali drugih stereotipov, ki bi 

lahko spodbujali sovraštvo. Ta vsebina je 

vedno omejena na oceno PEGI 18 (in lahko 

krši nacionalno kazensko zakonodajo).   

 

 

Droge 

Igra se nanaša na ali prikazuje uporabo 

prepovedanih drog, alkohola ali tobaka. Igre 

s tem deskriptorjem vsebine so vedno PEGI 

16 ali PEGI 18.  

  

 

Strah (PEGI 7) 

/ Groza (PEGI 

12) 

Ta deskriptor se lahko pojavi v igrah s PEGI 

7, če vsebuje slike ali zvoke, ki so lahko 

strašljive za majhne otroke, ali v igrah PEGI 

12 z grozljivimi zvoki ali grozljivimi učinki 

(vendar brez nasilne vsebine).   

    

 

Igre na srečo 

Igra vsebuje elemente, ki spodbujajo ali 

učijo igranja iger na srečo. Te simulacije se 

nanašajo na igre na srečo, ki se običajno 

izvajajo v igralnicah. Igre s tovrstno vsebino 

imajo oznake kot so PEGI 12, PEGI 16 ali 

PEGI 18. Od leta 2020 so vse nove igre s 

takšno vsebino ocenjene s PEGI 18, čeprav 

starejše igre ohranjajo obstoječo 

klasifikacijo. 

   

 

Seksualna 

vsebina 

Ta opis vsebine lahko spremlja oceno PEGI 

12, če igra vključuje spolno namigovanje, 

oceno PEGI 16, če vključuje erotično goloto 

ali spolni odnos brez vidnih spolovil, ali 

oceno PEGI 18, če je v igri prikazana 

eksplicitna spolna aktivnost. Upodabljanje 
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golote v neseksualnem kontekstu ni 

označeno s posebno starostno oceno. 

 

Nasilje 

Igra vsebuje upodobitve nasilja. V igrah z 

oceno PEGI 7 je to lahko le nerealno ali 

nedoločeno nasilje. Igre z oceno PEGI 12 

lahko vključujejo nasilje v fantazijskem 

okolju ali nerealistično nasilje nad človeku 

podobnimi liki, medtem ko igre z oceno 

PEGI 16 ali 18 prikazujejo vse bolj 

realistično nasilje.   

    

 

Nakupi v igri 

Oznaka iz leta 2018. Igra s to oznako 

igralcem ponuja možnosti nakupa 

digitalnega blaga ali storitev v realni 

valuti. Ti nakupi lahko vključujejo bonus 

stopnje, estetske oz. individualizirane 

spremembe igralnih likov, predmete 

presenečenja, glasbo, virtualne kovance in 

druge oblike valute, uporabljene v igri, 

naročnine, sezonske vozovnice in 

nadgradnje (npr. za onemogočanje 

reklamnih oglasov).  
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