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KDO SMO?
Spletno oko je ena izmed treh 
komponent Centra za varnejši 
internet, ki deluje pod okriljem 
Univerze v Ljubljani, Fakultete 
za družbene vede, mreže 
ARNES, Zveze prijateljev 
mladine Slovenije in Zavoda 
MISSS (Mladinsko informativno 
svetovalno središče Slovenije).  
Poslanstvo prijavne točke 
Spletno oko je v sodelovanju s 
policijo, ponudniki internetnih 
storitev, spletnimi portali in 
drugimi zainteresiranimi 
vladnimi ter nevladnimi 
organizacijami prispevati k 
zmanjšanju obsega gradiv s 
spolnimi zlorabami otrok in 
sovražnega govora na 
internetu.

8 LET DELOVANJA
PREKO 18.000 OBRAVNAVANIH PRIJAV
PREKO 1700 PRIJAV, POSREDOVANIH NA POLICIJO

Delovanje 
prijavne

točke

Spremljanje 
obravnave 

prijav vsebin 
na slovenskih 

strežnikih

Osveščanje o 
problematiki 
nezakonitih 

spletnih 
vsebin

Hitra in 
učinkovita 
obravnava 

prejetih
prijav

Sodelovanje
s tujimi 

prijavnimi 
točkami
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Kako lahko ena prijava na 
prijavno točko prispeva h 
globalni spremembi?

Spletno oko sprejema 
prijave posnetkov 
spolnih zlorab otrok in 
sovražnega govora od 
leta 2007. Prijavo je 
mogoče anonimno 
oddati na spletni strani 
www.spletno-oko.si.  Vsi 
prejeti primeri so obrav-
navani v roku 3 dni. 

Spletno oko ocenjuje 
spornost prijavljenih 
vsebin zgolj na podlagi 
veljavne slovenske 
zakonodaje. V primeru 
posnetkov spolnih zlorab 
otrok pregledovalec 
določi tudi stopnjo 
spornosti posnetka ter 
spol in starost žrtve. 

Spletno oko vse prijave, 
za katere oceni domnev-
no nezakonitost, posre-
duje v nadaljnjo obrav-
navo policiji. V primerih 
posnetkov spolnih zlorab 
otrok Spletno oko prijavo 
odda tudi v INHOPE 
bazo, s čimer zagotovi, 
da se bo sporna vsebina 
istočasno obravnavala 
tudi v državi, kjer je 
locirana.

Spletno oko in Policija v 
primeru posnetka 
spolne zlorabe otrok na 
slovenskem strežniku 
sprožita ukrepe za čim 
hitrejšo odstranitev 
spornega posnetka s 
spleta. Ti ukrepi vključuje-
jo tudi obveščanje 
ponudnika gostovanja in 
poziv k odstranitvi 
vsebine (v 2014 smo 
imeli 1 tak primer). Enak 
postopek sprožijo tudi 
prijavne točke in organi 
pregona v drugih državah, 
kjer je Spletno oko lociralo 
sporne vsebine.

Najvidnejši rezultat 
globalnega sodelovanja 
prijavnih točk po celem 
svetu je odstranitev 
posnetkov spolnih zlorab 
otrok v čim krajšem 
času. 

91% posnetkov spolnih 
zlorab otrok je bilo leta 
2014 odstranjenih s 
spleta v manj kot treh 
dneh. 
Vir: INHOPE infographic 2014 
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Policija
INHOPE baza
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V osmih letih delovanja smo obravnavali preko 4300 
prijav posnetkov domnevnih spolnih zlorab otrok.  1293 
smo jih ocenili kot potencialno nezakonite in jih 
posredovali policiji v nadaljnjo obravnavo.  

Prejete
prijave
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OTROK V ŠTEVILKAH Prikaz ukrepov v primerih 
prijav posnetkov spolnih 
zlorab otrok za leto 2014

Gostovanje posnetkov domnevne spolne 
zlorabe otrok v letu 2014 (v %)

Trendi prijav posnetkov spolnih 
zlorab otrok v obdobju 2007-2014 

521 70Poslano
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STAROST:
11-15 LET

SPOL:
ŽENSKI

KATEGORIJA
SPORNEGA
POSNETKA:
KATEGORIJA ■ 
POSNETEK, KI 
PRIKAZUJE SPOLNO 
ZLORABO OTROK
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OTROK V GLOBALNI PERSPEKTIVI 
Top 10 držav, ki so gostovale posnetke spolnih 
zlorab otrok v 2014 (v %)
89.758 vseh gostujočih vsebin = 98% identificiranih 
posnetkov spolnih zlorab otrok je bilo lociranih v 
državah, ki so članice INHOPE omrežja. 

Posnetki spolnih 
zlorab otrok,
locirani zunaj 
INHOPE omrežja

2% 
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Vir: INHOPE infographic 2014



80%
2007

2008
2009
2010
2011
2012

16 | 195
27 | 205
49 | 311

78 | 801
106 | 3359

92 | 4707
2013 45 | 2835
2014 29 | 1290S ciljem zmanjševanja kaznivega sovražnega govora na internetu 

je Spletno oko v letih 2010 in 2011 z osmimi največjimi spletnimi 
novičarskimi portali v Sloveniji podpisalo Kodeks za regulacijo 
sovražnega govora. Kodeks je poenostavil in poenotil proces 
prijave sovražnega govora na spletnih portalih, predvsem pa 
omogočil hitro obravnavo in odstranitev spornih vsebin s portalov. 
Pokazatelj sodelovanja med prijavno točko in spletnimi portali je 
tudi statistika prijav domnevnega sovražnega govora. V letu 2014 
smo prejeli 1290 prijav domnevno sovražnega govora,  pri 
čemer smo jih v nadaljnjo preiskavo na policijo posredovali 29. 

prijav sovražnega govora smo prejeli 
preko spletnih portalov, ki 
omogočajo prijavo sovražnega 
govora na Spletno oko. 20% prijav 
pa so prijavitelji oddali preko prijavne 
forme na spletni strani 
www.spletno-oko.si 

V večini prijav, prejetih leta 
2014, nismo našli elementov 
spornega govora.
Drugo mesto je zasedel žaljiv 
govor, tretje pa družbeno 
nesprejemljiv sovražni govor. 
Domnevno kaznivega 
sovražnega govora je bilo 
najmanj, zgolj 2%. 

Domnevno kazniv 
sovražni govor v 
2014 glede na 
ogroženo varovano 
skupino 

Od leta 2007 do leta 2014 smo 
prejeli preko 13500 prijav 
domnevnega sovražnega govora; 
442 primerov smo ocenili kot 
domnevno kaznivi sovražni govor 
in jih posredovali na policijo. 

ni elementov spornega govora
žaljiv govor
družbeno nesprejemljiv sovražni govor
neprimeren govor
ogrožanje varnosti posameznika
domnevno kazniv sovražni govor

narodnostni
rasni
istospolno usmerjeni
romski
politični
verski
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Spletno oko je pod 
koordinatorstvom 
Mirovnega inštituta in v 
sodelovanju z Varuhom 
človekovih pravic in 
Multimedijskim  centrom 
RTV SLO s septembrom 
začelo izvajati projekt Z 
(od)govorom nad 
sovražni govor, v okviru 
katerega je bil 
vzpostavljen Svet za 
odziv na sovražni govor. 
Cilj projekta je seznaniti 
javnost v Sloveniji s 
problematiko sovražnega 
govora in nujnostjo 
odzivanja in ničelne 
tolerance do tega pojava 
ter senzibilizirati ključne 
deležnike in akterje. 
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4 JANUAR

Spletno oko prejelo 
poročilo Policije za 
prijave v letu 2013. 3 
kazenske ovadbe 
zaradi posnetkov 
spolnih zlorab otrok na 
slovenskih strežnikih. 

FEBRUAR

Projekt Z (od)govorom 
nad sovražni govor 
dobil zeleno luč za 
začetek delovanja. 

APRIL

Priprave na dogodek 

MAJ

Redno letno srečanje 
podpisnikov Kodeksa 
za samoregulacijo 
sovražnega govora na 
spletnih portalih. 

Spletno oko je v okviru 
NO HATE SPEECH 
kampanje v sodelovanju z 
Mladinskim svetom 
Slovenije 22. maja 2014 
organiziral seminar na 
temo sovražnega govora. 
Sogovorniki so 
razpravljali o meji med 
sovražnim govorom in 
svobodo govora ter 
kazenski odgovornosti 
zanj. Na problematiko 
sovražnega govora so 
opozorili Brigit O'Loughlin 
iz Sveta Evrope, Aleš 
Butala iz Vrhovnega 
državnega tožilstva in 
Albert Černigoj iz 
Generalne policijske 
uprave.V okviru samega 
dogodka je potekala tudi 
okrogla miza, na kateri so 
sodelovali tudi upravljavci 
spletnih mest, Alfred Lela 
(Mapo), Eva Gračanin 
(Legebitra), Kaja Jakopič 
(MMC) ter Roni Kordiš 
(bloger, znan pod 
vzdevkom Had).

Spletno oko si za 
zmanjševanje obsega 
sovražnega govora na 
spletu prizadeva tudi 
prek sodelovanja s 
spletnimi portali in 
Kodeksa za regulacijo 
sovražnega govora, ki 
smo ga v letih 2010 in 
2011 podpisali z osmimi 
največjimi spletnimi 
novičarskimi portali v 
Sloveniji. S Kodeksom 
smo na portalih 
podpisnikov uvedli gumb 
za prijavo domnevnega 
sovražnega govora. 
Spletno oko se v okviru 
Kodeksa s podpisniki 
srečuje na letni ravni. 

JUNIJ

Spletno oko na 
rednem letnem 
INHOPE srečanju, 
tokrat v Varšavi, na 
Poljskem. 

Prijavna točka Spletno 
oko je članica 
mednarodne organizacije 
INHOPE, ki združuje 49 
prijavnih točk iz 43 držav 
z vsega sveta. V 
prizadevanju za učinkovit 
odziv na nezakonite 
spletne vsebine 
organizacija INHOPE 
omogoča povezovanje 
prijavnih točk iz različnih 
koncev sveta in jih s 
strokovnim znanjem 
podpira pri obravnavi 
prijav nezakonitih vsebin. 

MAREC

Priprava letnega 
poročila Spletno oko 
2012/2013. 

Z (OD)GOVOROM
NAD SOVRAŽNI GOVOR

2012

LETNO
POROČILO

2013

Sovražni govor
NI odgovor.



Spletno oko v 
sodelovanju z 
Združenjem za 
informatiko in 
telekomunikacije pri 
Gospodarski zbornici 
Slovenije ter Upravo 
kriminalistične policije 
Generalne policijske 
uprave vsako leto 
organizira posvet o 
problematiki spolnih 
zlorab otrok v spletu. 
Eden glavnih ciljev, ki ga 
zasledujemo organizatorji 
posveta, je na enem 
mestu združiti in povezati 
strokovnjake z različnih 
področij, ki se srečujejo s 
problematiko zlorab 
interneta. V zadnjih dveh 
letih se je posveta skupaj 
udeležilo več kot 400 
udeležencev 
predstavnikov policije, 
tožilstev, sodišč, 
nevladnih organizacij, 
industrije, akademske 
sfere in šolstva.

JULIJ

Na prijavno točko smo 
prejeli smo 180 prijav 
domnevno nezakonite 
vsebine. Na policijo 
smo posedovali 14 
prijav: 9 prijav 
posnetkov sploh 
zlorab otrok in 5 prijav 
sovražnega govora. 

AVGUST

Predstavnik nemške 
prijavne točke FSM 
Gregor Schwarz pri 
nas  na dvodnevnem 
delovnem obisku. 
Izmenjava dobrih in 
slabih praks, s ciljem 
izboljšati delo na obeh 
straneh. 

OKTOBER

Spletno oko z 
Unicefom in Generalno 
policijsko upravo v 
dogovorih za 
vzpostavitev e-varnih 
točk 

NOVEMBER

Preprečiti dostop do 
posnetkov spolnih 
zlorab otrok na 
internetu – da ali ne? 

O tem Spletno oko na 
sestanku Sekcije 
operaterjev 
elektronskih 
komunikacij. 

DECEMBER

Spletno oko na 
rednem srečanju 
Sveta Centra za 
varnejši internet 
predstavi poročilo o 
delu v preteklih 
mesecih.

Center za varnejši 
internet organizira 
srečanje Sveta Centra za 
varnejši internet dvakrat 
letno. V Svetu Centra se 
združujejo  predstavniki  
tistih  institucij,  ki  
aktivno  delujejo  na  
področju zagotavljanja 
spletne varnosti ter 
zaščite otrok in 
mladostnikov pri uporabi 
interneta in ostalih 
tehnologij oziroma se 
zavzemajo za zmanjšanje 
obsega nezakonitih 
vsebin na spletu.  

SEPTEMBER

Dvodnevna 
konferenca E-zloraba 
otrok: so kje meje 
svobode interneta? 

Udeleženih preko 230 
strokovnjakov iz 
šolstva, pravosodja, 
socialnega skrbstva. 
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Prof. dr. Vasja Vehovar, vodja projekta, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Elektronski naslov: vasja.vehovar@guest.arnes.si

Tanja Šterk, koordinatorka projekta SAFE.SI, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 
Elektronski naslov: tanja@ris.org

Lija Mihelič, koordinatorka projekta SPLETNO OKO, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 
Elektronski naslov: lija@spletno-oko.si 

Zdenka Švaljek, koordinatorka projekta TOM TELEFON, Zveza prijateljev mladine Slovenije
Elektronski naslov: zdenka.svaljek@zpms.si

LETNO POROČILO Spletno oko 2014
Avtor: Center za varnejši internet, prijavna točka Spletno oko 
Uredila: Lija Mihelič 
Oblikovanje: Bojan Senjur
Tisk: Tiskarna Present
Naklada: 1000 izvodov
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana 
Maj 2015

Publikacijo sofinancirata Evropska unija prek programa Connecting Europe Facility ter Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. 
Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska Unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno 
uporabo v njej navedenih informacij. 





www.spletno-oko.si

Projekt sofinancirajo in podpirajo:Izvajalci projekta:

informiranje svetovanje podpora sodelovanje
Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije

informiranje svetovanje podpora sodelovanje
Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije

informiranje svetovanje podpora sodelovanje
Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije


