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Sporočilo za javnost: Letno poročilo prijavne točke
Spletno oko za leto 2018
Spletno oko že dvanajst let deluje kot prijavna točka za prijavo posnetkov spolnih zlorab otrok
in sovražnega govora na internetu. V našem letnem poročilu povzemamo statistične podatke o
obravnavi prijav v preteklem letu ter jih primerjamo s prejšnjimi leti.

Posnetki spolnih zlorab otrok: porast deleža najmlajših žrtev
Na prijavno točko smo v letu 2018 prejeli 350 prijav spletnih strani, ki naj bi prikazovale
posnetke spolnih zlorab otrok. Po pregledu smo ocenili, da je bilo med temi 159 primerov
oziroma 45 % tudi po naši oceni nezakonitih. Večina preostalih primerov je prikazovala spolne
aktivnosti odraslih oseb. V primerjavi z letom 2017 se je nekajkrat povečalo tako število
prijav, kot tudi nezakonitih primerov. To pripisujemo tudi intenzivni kampanji ozaveščanja
o problematiki posnetkov spolnih zlorab otrok in o možnostih prijave na našo točko. Sporne
primere smo posredovali v pregled in obravnavo Policiji in prijavnim točkam držav, kjer so se
vsebine nahajale – najpogosteje je bilo to v ZDA in na Nizozemskem.
Med prijavami, posredovanimi organom pregona, je največji delež prikazoval otroke stare od
11 do 15 let, zaznali pa smo tudi porast deleža posnetkov, na katerih so žrtve najmlajši
otroci, stari od 0 do 6 let. Slednjih je bilo 14 % vseh (leta 2017 jih je bilo 8 %). Zaskrbljujoč
je tudi večji delež posnetkov, ki prikazujejo hujše oblike spolnih zlorab. Delež teh je bil 55
% (lani 46 %). Na posnetkih so bile žrtve v veliki večini primerov deklice.

Največ primerov sovražnega govora na narodnostni osnovi
Uporabniki spleta so lani prijavili 591 primerov domnevno nezakonitega sovražnega govora,
kar je nekoliko več kot leto poprej, po naši oceni potencialno kaznivih primerov pa je bilo
35 oziroma 10 več kot lani. Na Policiji so po pregledu prijav podali 21 kazenskih ovadb.

Pri primerih, posredovanih Policiji, je šlo najpogosteje (v 28 % primerov) za sovražni govor na
narodnostni oziroma etnični osnovi. Če seštejemo kategoriji sovražnega govora proti
prebežnikom (14 %) in proti pripadnikom islamske veroizpovedi (23 %), ki se zelo
prepletata, pa bi ta predstavljala največji delež domnevno nezakonitih primerov. Največ se jih
je nahajalo na novičarskih portalih, manj pa na družbenih omrežjih in forumih.

O PRIJAVNI TOČKI SPLETNO OKO
Prijavna točka Spletno oko deluje v okviru Centra za varnejši internet in sprejema prijave
posnetkov spolnih zlorab otrok in domnevno nezakonitega sovražnega govora od marca 2007.
Glavna vloga prijavne točke je omogočanje anonimne prijave domnevno nezakonitih vsebin ter
zmanjšanje obsega neprimernih vsebin na internetu. Pri tem aktivno sodeluje s slovensko
Policijo, INHOPE mrežo prijavnih točk po vsem svetu in drugimi partnerji.

POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAVE POSNETKOV SPOLNIH ZLORAB OTROK
Pregledovalec prijavne točke Spletno oko vsako prijavo posnetkov s spolnimi zlorabami otrok
pregleda in v primeru ocenjene nezakonitosti določi lokacijo strežnika s sporno vsebino.
Domnevno nezakonito prijavo nato posreduje policiji, ki začne postopek preiskave.
Če je bila prijava locirana na slovenskem strežniku in je Policija potrdila znake kaznivega
dejanja v prijavljeni vsebini, se začneta postopek preiskave in postopek odstranitve sporne
vsebine iz strežnika. Zagotoviti skušamo čim hitrejšo odstranitev kaznive vsebine s spleta in
onemogočiti ponavljajočo viktimizacijo žrtve.
Če se sporna vsebina nahaja na tujem strežniku, Policija prijavo posreduje Interpolu, Spletno
oko pa prijavni točki – članici organizacije INHOPE v državi, kjer gostuje strežnik. Ta o vsebini
obvesti lastne organe pregona in ponudnika gostovanja. Tako kot mi tudi prijavne točke v
drugih državah zasledujejo cilj, da sporna vsebina v čim krajšem času ne bi bila več dostopna.
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