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Prijavna točka Spletno oko sprejema prijave posnetkov spolnih zlorab
otrok in domnevno nezakonitega sovražnega govora na internetu. Je ena
izmed treh komponent Centra za varnejši internet, ki deluje pod okriljem
Univerze v Ljubljani, Fakultete za družbene vede, zavoda Arnes, Zveze
prijateljev mladine Slovenije in Zavoda MISSS (Mladinsko informativno
svetovalno središče Slovenije).
Poslanstvo prijavne točke 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.

Sprejem
anonimnih
prijav
domnevno
nezakonitih
vsebin

Hitra in
učinkovita
obravnava
prijav

Spremljanje
obravnave
prijav vsebin
na slovenskih
strežnikih

Sodelovanje
s prijavnimi
točkami v
tujini

Obveščanje o
problematiki
nezakonitih
spletnih
vsebin

9 LET DELOVANJA

PREKO 20.000
OBRAVNAVANIH PRIJAV

PREKO 1.800 PRIJAV

POSREDOVANIH NA POLICIJO

2015
NA PRVI
POGLED

1153
565

Uporabniki spleta lahko na prijavni
točki Spletno oko anonimno oddajo
prijavo posnetkov spolnih zlorab otrok
(PSZO) in domnevno nezakonitega
sovražnega govora.
V lanskem letu smo skupno prejeli 1718
prijav.

Prijavna točka vse prijave, pri katerih
ugotovi elemente nezakonitosti,
posreduje policiji.
V primerih posnetkov spolnih zlorab
otrok na strežnikih v tujini Spletno oko
prijave v nadaljnjo obravnavo posreduje
tudi prijavnim točkam v okviru
mednarodnega združenja INHOPE.

49

12

Policija / Inhope mreža
V primerih PSZO na slovenskih
strežnikih policija in Spletno oko
pozivata ponudnike gostovanja k
odstranitvi spornih vsebin.
Tovrstne postopke sprožajo tudi
prijavne točke v tujini.
Policija v primerih PSZO na tujih
strežnikih obvesti tudi Interpol.

Sovražni govor

Posnetki spolnih zlorab otrok (PSZO)

PSZO na slovenskih strežnikih

PSZO na tujih strežnikih

Slovenski
ponudniki
gostovanja

Interpol

Tuji
ponudniki
gostovanja
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Prijavna točka

51

Kako s prijavo na Spletno oko
sodelujete v globalnem boju
proti zlorabam na spletu?

Uporabnik spleta
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POSNETKI
SPOLNIH
ZLORAB
OTROK
V 2015
V devetih letih
delovanja smo
obravnavali 4915
prijav. V 1354
primerih smo
ocenili, da gre
dejansko za
posnetke spolnih
zlorab otrok in
jih v skladu s tem
v nadaljnjo
obravnavo
posredovali
policiji.

Prikaz ukrepov v primerih prijav posnetkov spolnih zlorab otrok za leto 2015

565
Prejete
prijave

61

Posredovano
policiji

49

12

Poslano tujim
varnostnim
organom

1

Slovenski
strežniki

Kazenska
ovadba

Trendi prijav posnetkov spolnih zlorab otrok skozi leta 2007-2015

139
61

743 1127
524 251 271 478 521 565
451
61
367
189
74 72
182
193

*V času pregleda na
Spletnem očesu so se
vsebine nahajale na
slovenskih strežnikih, v času
pregleda na Policiji pa že na
stežnikih v tujini, zato je ta
obvestila tuje varnostne
organe.

Prijave
Posredovano policiji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gostovanje
posnetkov spolnih
zlorab otrok,
prijavljenih prek
Spletnega očesa,
v letu 2015 (v %)

2 Zakonita vsebina
9 Premik vsebine*

Nizozemska
Irska

2
Združene
države
Amerike

Slovenija

41

20

Rusija

25

3
3

2 Ukrajina
Švica
2

COLOMBIA

Eritreja

Japonska

3

16-18

22

20

7

44

85

90

11-15

67

56

39

46
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3

7-10

10

23

31

10

4
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2013

2014

2015

0-6

1

1

23

2013

2014

2015

Starost
11-15 let
spol
ženski
KATEGORIJA
SPORNEGA
POSNETKA:
kategorija


POSNETKI, KI
PRIKAZUJEJO
OTROKE V EROTIČNIH
POLOŽAJIH

61
55
40
5
2013

54
39

0
2014

43
Posnetki, ki prikazujejo
spolno zlorabo otrok

3
2015

Posnetki, ki prikazujejo
otroke v erotičnih položajih
Drugi neprimerni posnetki,
ki vključujejo otroke, in ne
spadajo v nobeno od zgornjih kategorij
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TIPIČNA
ŽRTEV

Spol žrtev (v %)

Starost žrtev (v %)
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POSNETKI
SPOLNIH
ZLORAB
OTROK V
GLOBALNI
PERSPEKTIVI
76.210 GOSTUJOČIH
VSEBIN OZIROMA
97% VSEH
IDENTIFICIRANIH
POSNETKOV SPOLNIH
ZLORAB OTROK JE
BILO LOCIRANIH V
DRŽAVAH, KI SO
ČLANICE INHOPE
OMREŽJA.

Nizozemska

Kanada

14

18
Združene
države
Amerike

1

38

4

Rusija

Češka

17

2 Nemčija
1

Japonska

1 Romunija

1

Ukrajina
Francija

CUBA

COLOMBIA

Starost žrtev (v %)

Top 10 držav, ki
so gostovale
posnetke spolnih
zlorab otrok v
obdobju od 1.
januarja do 31.
oktobra 2015
(v %)

Vir: INHOPE

Rezultat globalnega
sodelovanja:
V obravnavanem obdobju
je bilo 95,7% posnetkov
spolnih zlorab otrok
odstranjenih s spleta v
manj kot petih delovnih
dneh.

3

Dojenčki

60

pred puberteto

23

v puberteti

14

ni kategorizirano

Število prejetih prijav domnevno kaznivega
sovražnega govora se je v letu 2015 v primerjavi
z letom poprej nekoliko zmanjšalo. Elemente
nezakonitosti smo po drugi strani prepoznali v
51 primerih, kar pomeni 75 % povečanje števila
prijav, posredovanih policiji. V letu 2015 se je
podvojil delež prijav, ki smo jih od vseh prejetih
ocenili kot nezakonite – leta 2013 in 2014 je ta
znašal 2 %, v lanskem letu pa 4 % vseh prijav.
Od leta 2007 do vključno leta 2015 smo skupaj
prejeli 14.856 prijav sovražnega govora; 493
primerov smo ocenili kot domnevno kazniv
sovražni govor.

57%
primerov domnevno
nezakonitega
sovražnega govora se
je nahajalo na
družbenih omrežjih
(leta 2014 14%)

55%
domnevno
nezakonitih primerov
je bilo usmerjenih
proti prebežnikom

4707
92
3359
106

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2
7 4
47

 Ni elementov spornega govora
 Družbeno nesprejemljiv sovražni govor
 Žaljiv govor
 Neprimeren govor
 Domnevno kazniv sovražni govor
 Ogrožanje varnosti posameznika

55

 Prebežniki
 Verski
 Narodnostni
 Istospolno usmerjeni
 Romski
 Politični

12

27
Domnevno kazniv sovražni
govor glede na ogroženo
varovano skupino
V 79% vseh primerov je bil domnevno
nezakonit sovražni govor usmerjen proti
prebežnikom ali je temeljil na verski
pripadnosti.

1290 1153
29 51

801
195 205 311 78
16 27 49

Kategorizacija prejetih prijav
Pri skoraj polovici prijav nismo ugotovili
elementov spornega govora. Na drugem
mestu po pogostosti je bil družbeno
nesprejemljiv sovražni govor, na tretjem pa
žaljiv govor.

2835
45

6 22
12

24
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SOVRAŽNI
GOVOR
V 2015

Trendi prijav domnevno nezakonitega
sovražnega govora v letih 2007-2015

JANUAR

FEBRUAR

MAREC

APRIL

MAJ

JUNIJ

V okviru projekta Z
(od)govorom nad sovražni
govor začne delovati Svet
za odziv na sovražni
govor.

Na prijavno točko smo
prejeli 124 prijav
domnevno nezakonitih
vsebin. Policiji smo
posredovali 9 prijav
posnetkov spolnih zlorab
otrok in 1 prijavo
domnevno nezakonitega
sovražnega govora.

Priprava letnega poročila
prijavne točke za leto
2014.

Koordinatorka prijavne
točke se v okviru projekta
Z (od)govorom nad
sovražni govor v
Slovenskih Konjicah
udeleži javnega posveta
za nevladne organizacije
na temo sovražnega
govora. Posvet organizira
Mirovni inštitut v
sodelovanju z Mladinskim
svetom Občine Slovenske
Konjice in Mladinskim
centrom Dravinjske
Doline.

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

Spletno oko gosti
predstavnici The Hrant
Dink Foundation iz
Turčije. Namen njunega
obiska je spoznavanje
delovanja prijavne točke
in njenih aktivnosti v
okviru priprav na
vzpostavitev
raziskovalnega centra za
sovražni govor v
Istanbulu.

LETNO POROČILO 2014
SLOVAKIA

CUBA
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COLOMBIA

Z (OD)GOVOROM

NAD SOVRAŽNI GOVOR

Svet z vzpostavljanjem
standardov javnega
komuniciranja,
sistematičnim
odzivanjem, krepitvijo
javne razprave in
osveščanjem javnosti
združuje in povezuje širok
nabor zainteresiranih
posameznic in
posameznikov; tako tiste,
ki delujejo v sferi civilne
družbe, medijev in
izobraževanja, kakor tudi
v sferi državnih organov.
Ena izmed devetih članic
prvega mandata Sveta je
tudi koordinatorka
projekta Spletno oko Lija
Mihelič.

Prijavna točka si za
zmanjševanje obsega
sovražnega govora na
spletu prizadeva tudi prek
sodelovanja s spletnimi
portali in prek 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
domnevno nezakonitega
sovražnega govora.

AVGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

Nov sodelavec prijavne
točke Andrej Motl je
nastopil v oddaji Varnost
na spletu, ki so jo
pripravili v Mreži
nevladnih organizacij za
vključujočo informacijsko
družbo. Predstavil je
problematiko sovražnega
govora in posnetkov
spolnih zlorab otrok na
spletu ter podal nekaj
nasvetov za manj tvegano
vedenje na spletu.

Spletno oko beleži
povečano število prijav
sovražnega govora,
uperjenega proti
beguncem in migrantom
ter proti pripadnikom
islamske veroizpovedi.
Policiji posreduje osem
domnevno nezakonitih
primerov sovražnega
govora - toliko, kot prej v
štirih mesecih skupaj.

Posvet Internet na dlani:
E-zlorabe otrok

Prijavna točka se
predstavi na
izobraževanju
svetovalcev TOM
telefona. V okviru
predstavitve sta
pojasnjena namen in
način delovanja
Spletnega očesa ter
problematika sovražnega
govora na spletu.

Spletno oko na
konferenci v organizaciji
mreže INHOPE v Lizboni.

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

Udeleženih preko 220
predstavnikov policije,
šolstva, pravosodja,
centrov za socialno delo
in nevladnih organizacij.

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 na spletu.
Organizatorji želijo na
enem mestu združiti
znanje in izkušnje vseh, ki
se pri svojem delu
srečujejo s problematiko
zlorab otrok na spletu in
omogočiti čim bolj
učinkovito obravnavo
tovrstnih zlorab in
inkriminiranih internetnih
vsebin. Rdeča nit
tokratnega dogodka so
zlorabe otrok prek
mobilnih naprav.

Mednarodna organizacije
INHOPE združuje 51
prijavnih točk iz 45 držav,
tudi Spletno oko. V
prizadevanjih za učinkovit
odziv na nezakonite
spletne vsebine omogoča
povezovanje prijavnih
točk in jih s strokovnim
znanjem podpira pri
obravnavi prijav
domnevno nezakonitih
vsebin.

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.
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JULIJ
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Prof. dr. Vasja Vehovar, vodja Centra za varnejši internet,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Elektronski naslov: vasja.vehovar@guest.arnes.si
Andrej Motl, koordinator projekta Spletno oko, Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Elektronski naslov: andrej@spletno-oko.si
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www.spletno-oko.si

Izvajalci projekta:

informiranje svetovanje podpora sodelovanje

Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije

Projekt sofinancirajo in podpirajo:

informiranje
svetovanje
podpora sodelovanje
informiranje svetovanje
podpora
sodelovanje

Mladinsko
informativno
Mladinsko informativno
svetovalno
središčesvetovalno
Slovenije središče Slovenije

