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Povzetek 

Kibernetski prostor predstavlja nov globalni prostor, ki psihološko vpliva na njegove 

uporabnike. Ker je svetovni splet tako vsestranski, to mnogi izkoriščajo, s tem, da 

prikrijejo identiteto ali jo celo spremenijo. Prostor in čas nista več pomembna, saj lahko 

dandanes ţe vsak vstopi v kiberprostor kadarkoli in kjerkoli. Pri komunikaciji 

uporabniki še vedno uporabljajo pisano besedo, posluţujejo pa se tudi novih tehnik 

komuniciranja (video pogovor). S tem, ko komunicirajo, se zdruţujejo v skupnosti. 

Tako kot v realnem svetu se tudi tukaj poskušajo vključiti v skupino, s katero imajo 

skupne lastnosti in mišljenje. Strokovnjaki so prepričani, da je oseba bolj pogumna, če 

je del skupine in tako se kaj hitro lahko poda na pot kaznivega. Posebno teţavo 

predstavlja razširjenost tovrstnih kaznivih dejanj. Storilcev je na tisoče, ţrtev pa je lahko 

čisto vsak, ne da bi se tega sploh zavedal. Posebno teţavo pri preučevanju storilcev 

kibernetske kriminalitete predstavlja tudi njihovo razvrščanje po skupinah, ki še vedno 

ni poenoteno. V diplomski nalogi so predstavljeni profili hekerjev, internetnih 

pedofilov, spletnih nadlegovalcev in kiberteroristov. Pogosto kibernetskih storilcev ne 

zadrţijo niti sodobne tehnologije za zaščito digitalne zasebnosti pa tudi nadzirati jih je 

zelo teţko. Ko bodo drţave začele sodelovati med seboj, se bo utrdila tudi zaščita pred 

kiberkriminalci. Zadnji del naloge predstavlja slovenska kazenskopravna ureditev s 

statistično obdelavo podatkov o računalniških kaznivih dejanjih in njihovih storilcih, ki 

jih je preiskala slovenska policija v obdobju od 2000 do 2008. 

 

Ključne besede: Kiberprostor, psihološke implikacije, storilci, ţrtve, hekerji, 

kibernetski kriminal, kazniva dejanja 



Psychological implications of cyberspace and interactions between 

offenders and victims 

Summary 

Cyberspace has become the first global system. It adds a completely new dimension to 

our lives. The researchers try to find the answers for deviant behaviours in different 

theories. Psychological theories suggest that anonymity may be one factor that 

facilitates aggresion on Internet. Because Internet is so versitale, many of users abuse, 

cover or even change their real identity. Time and space are not important any more, 

because everyone can attack from different place or time. Written word is still used, but 

there are some new technics, such as video chat, that are comming in use. With 

communication users associate in groups with similar characteristics and opinions.  

Psychologysts suggest that because of group thinking, human commit crimminal act 

sooner. Special difficulty represent widened of crimminal acts. There is on thousand 

offenders, so victim can be an everyone. 

Another major difficulty represent taxonomy of cyber criminals. We can`t realy arrange 

offenders into groups, but we can profile them. In this study we set up profiles of 

hackers, cyberpedophiles, cyberpredators and cyberterrorists. But even contemporary 

technology can`t stop cybercriminals. That is why cooperation with countries is so 

necessarily. The last part of the paper represents the statistical processing data of 

perpetrators of cyber criminal acts collected by slovenian police force from 2000 to 

2008. 

 

Keywords: Cyberspace, psychological implications, offenders, victims, hackers, 

cybercriminal, criminal acts 
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1 Uvod 

Kibernetski kriminal iz dneva v dan narašča. S hitrim tehnološkim razvojem in 

avtomatizacijo se razvijajo povsem nove oblike kibernetskega kriminala, nekatera 

deviantna ravnanja pa se pojavljajo kot stara, vendar v novi obliki. Teoretiki si niso enotni 

glede klasifikacije, obstaja pa nekaj razvrstitev glede na kaznivost in škodljivost tovrstnih 

kaznivih dejanj. S prodiranjem informacijske tehnologije v skoraj vse pore ţivljenja 

postaja ta infrastruktura vedno pogostejša in priljubljenejša tarča kibernetskih 

kriminalcev. Število, škoda in sofisticiranost napadov hitro naraščajo in sicer tako zelo, 

da lahko skupno letno svetovno škodo, nastalo s kibernetskimi napadi, merimo ţe v 

milijardah ameriških dolarjev. Pogosto nepridipravi ostajajo nekaznovani. Temu botruje 

predvsem pešanje kazenske zakonodaje za tehnološkim razvojem in za zdaj še slabo 

sodelovanje med drţavami v boju proti kibernetskemu kriminalu in terorizmu, ki je 

izrazito mednaroden in bi bila zato v zvezi z njim nujna visoka stopnja sodelovanja. 

Kibernetski prostor je lahko sam po sebi viktimizator, saj zaradi svoje virtualne narave 

vpliva na subjektovo zmoţnost ločevanja med notranjim (mentalnim) svetom in 

izkušnjami iz zunanjega sveta. Ravno ta narava virtualnega sveta povzroči in / ali okrepi 

raznovrstne psihične motnje, ki vodijo v storitve kaznivih dejanj. Virtualni svet se 

razlikuje od resničnega in ustvarja nove digitalne skupnosti. Ima ţe vnaprej določene 

oblike medsebojnega komuniciranja, ki postavljajo omejen nabor moţnih oblik 

komuniciranja. S strani uporabnikov se ustvarja kultura, reproducirana v pixl – ih in 

virtualnih besedilih. Za ljudi postaja virtualni svet vsakdanji, delovni prostor in javna 

sfera za druţbene, politične, ekonomske in kulturne interakcije. 

Med internetnimi uporabniki predstavljajo otroci najbolj ogroţeno skupino, saj se lahko 

pri uporabi interneta zavestno ali pa čisto po naključju srečajo s pornografskimi, 

pedofilskimi in drugimi nespodobnimi vsebinami, v skrajnem primeru pa lahko postanejo 

ţrtve pedofilov in pedofilskih mreţ. Otroci so tudi pogoste ţrtve internetnih 

nadlegovalcev, ki jih je od vseh storilcev največ. Vse to je mogoče zaradi visoke stopnje 

anonimnosti, ki daje storilcem občutek podzemlja in skrivnostnosti, manjšo fizično in 

čustveno tveganje in manjšo stopnjo zaznavanja viktimitete. Čas in kraj storitve ţelenega 

dejanja sta v kibernetskem prostoru poljubna. Posledice nastopijo po volji napadalca takoj 

ali točno določen čas v prihodnosti. Hekerje v kibernetskem prostoru spremlja minimalen 

občutek ogroţenosti, občutek nepremagljivosti in vsemogočnosti, občutek breztelesnosti 

in pobega iz telesne kompleksnosti realnega sveta. 
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Zaradi povečanega obsega uporabe interneta in s tem posledično širjenja nezakonitih 

dejavnosti posameznikov na internet, ţelijo drţave nadzorovati internet in Slovenija ni pri 

tem nikakršna izjema. Problem pa je, ker se pri tem ne upošteva, da sodobna tehnologija 

moţnosti nadzora povečuje ţe sama po sebi – tehtnico pomika v smer proti nadzoru in 

stran od zasebnosti. Vedno več vlad vzpostavlja posebne enote, ki se ukvarjajo z 

internetnim kriminalom, nekateri ţe obstoječi ukrepi, ki naj bi internet naredili varnejši za 

uporabnike, pa vključujejo kodiranje podatkov, omejevanje dostopa do določenih 

internetnih strani, uporabo naprednih poţarnih zidov in stroge kazni za prestopnike. 

V Sloveniji sicer ni toliko odmevnih primerov kibernetske kriminalitete, vendar je v 

zadnjih osmih letih zabeleţenih kar 874 primerov. 
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2 Psihološke implikacije kiberprostora 

Kibernetski prostor je lahko sam po sebi viktimizator, saj zaradi svoje virtualne narave 

vpliva na subjektovo zmoţnost ločevanja med notranjim (mentalnim) svetom in 

izkušnjami iz zunanjega sveta. Ravno ta narava virtualnega sveta povzroči in / ali okrepi 

raznovrstne psihične motnje, ki vodijo v storitve kaznivih dejanj. Virtualni svet se 

razlikuje od resničnega in ustvarja nove digitalne skupnosti. Ima ţe vnaprej določene 

oblike medsebojnega komuniciranja, ki postavljajo omejen nabor moţnih oblik 

komuniciranja. S strani uporabnikov se ustvarja kultura, reproducirana v pixl – ih in 

virtualnih besedilih. Za ljudi postaja virtualni svet vsakdanji, delovni prostor in javna 

sfera za druţbene, politične, ekonomske in kulturne interakcije. 

V grobem lahko razdelimo psihološke značilnosti kiberprostora, med katerimi so najbolj 

izrazite tekstovnost, zapisljivost, anonimnost, kibernetska realnost, identiteta in skupnost. 

Najpogosteje ravno zaradi visoke stopnje anonimnosti in zmoţnosti prisvajanja različnih 

identitet, uporabniki prenašajo teţave iz resničnega sveta v kibernetski svet in tako na 

različne načine škodujejo drugim uporabnikom. 

Subjekt lahko zgolj sledi ubeţniški logiki in udejanji teţave resničnega ţivljenja v 

kibernetski realnosti ali pa uporabi kibernetski prostor, da si ozavesti nekonsistentnost v 

lastnih identifikacijah in jih predela. V tem primeru lahko računalniški zaslon deluje kot 

psihoanalitik, saj preko njega odstranimo simbolna pravila, ki regulirajo naše aktivnosti v 

resničnem ţivljenju in tako razkrijemo potlačene vsebine, s katerimi se sicer nismo 

zmoţni soočiti (Završnik, 2005). 

V psihoanalitičnem pogledu je zanimiv pogled na kibernetski prostor, po katerem se 

imaginarno (mesto uţivanja, domišljije in fantazije) prekrije z realnim
1
. Po tem pogledu 

subjekti v kibernetskem prostoru nazadujejo v predsimbolno psihotično stanje stopljenosti 

z materinsko Stvarjo.  

Drug pogled poudarja osvobajajoči potencial kiberprostora
2
. Njegova temeljna ideja je, da 

lahko v kibernetskem prostoru zavzemamo različne spolne in druţbene identitete, kar nas 

osvobaja prijema patriarhalnega zakona in bioloških okovov. Na ta način kiberprostor 

spodbuja ideologijo ustvarjanja samega sebe in iskanja odgovora na subjektovo dilemo o 

lastni identiteti.  

                                                 
1
 Lacanovsko pogled na kibernetski prostor, ki ga je povzel Završnik 

2
 Povzeto po Završniku, 2005 
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Po tretjem pogledu na kiberprostor, ki ga podaja Ţiţek, oba navedena pogleda na 

kibernetski prostor zgrešita poanto, ker danes v nekem smislu »Drugi ne obstaja več«. Ta 

odsotnost Drugega se kaţe v pojavu vznikanja etičnih komisij, ki naj kot »mali veliki 

Drugi« razrešijo etične zagate na raznih novih področjih (npr. v medicini), nadalje v 

pojavu »kulture pritoţb«, ko subjekt s toţbo histerično od Drugega zahteva utemeljitev 

svoje lastne eksistence. Kot protiuteţ umiku velikega Drugega se tako pojavljajo različne 

oblike velikega Drugega, ki obstaja v Realnem. Vero v velikega Drugega v Realnem pa 

Ţiţek označi kot definicijo paranoje. Gre za nezaupanje v red simbolnih funkcij, zdruţeno 

z vero, da obstaja neki »Drugi (od) Drugega«, ki vleče niti našega dogajanja
3
. 

Četrti pogled na kibernetski prostor je Sulerjev. V grobem je razdelil psihološke 

značilnosti kiberprostora na devet značilnosti, zraven pa spadajo še nekatere pozneje 

odkrite značilnosti drugih raziskovalcev. 

2.1 Omejeno/spremenjeno zaznavanje 

Ali lahko vidiš v virtualnem prostoru človeške obrazne izraze in govorico telesa? Lahko 

slišiš spremembe v glasu? Če komunikacija poteka vizualno ali/in zvočno, to vpliva na 

ljudi, na njihovo obnašanje in odnos do ljudi. Kljub temu, da je avdio/video komunikacija 

vedno laţja za uporabo pa ljudje še vedno ne morejo nadomestiti fizičnega kontaktiranja 

(objem, rokovanje). Sedenje in strmenje v ekran računalnika lahko povzroči spremembe 

stanja zavesti, saj nekateri ljudje izkusijo zdruţitev njihovih misli z mislimi drugih ljudi. 

To sanjsko stanje zavesti je vzrok, da kiberprostor privlači tolikšno število ljudi (Suler, 

1998). 

2.2 Fleksibilnost identitete 

Posredna komunikacije vpliva na to, kako se ljudje predstavijo v kibernetskem prostoru. 

Pisno komuniciranje omogoča ljudem, da se predstavijo na štiri načine, in sicer, za takšne 

kot so v resnici, da razkrijejo samo del svoje identitete, da prevzamejo tujo ali izmišljeno 

identiteto ali pa da ostanejo popolnoma anonimni in v nekaterih primerih skoraj nevidni 

(kot v zasedi). Nadenejo si lahko katerokoli ime, prav tako pa se lahko izrazijo preko 

vizualnih oprav (t. i. avatars). Ljudje spremenijo identiteto, da izrazijo neprijetna čustva 

ali potrebe (pogosto z zlorabo drugih ljudi) ali pa, da izrazijo svoje osebne probleme, o 

katerih niso zmoţni razpravljati iz oči v oči (Suler, 1998). 

                                                 
3
 Pogled na kiberprostor po Ţiţku, 1996 



5 

 

V druţbeno prenasičenem svetu se je izoblikovala t.i. pastiche osebnost ali socialni 

kameleon, ki si iz vira, ki je na voljo, neprestano izposoja dele identitet. Te identitete 

zgradi tako, da mu ustrezajo glede na pogoje v določeni situaciji (Čeru, 2006). Ta proces 

premikanja med mnogoterimi identifikacijami predpostavlja neke vrste prazno vez, ki 

omogoča preskok iz ene v drugo identiteto; in ta prazna vez je subjekt sam (Ţiţek, 1996). 

Identiteta v kibernetskem prostoru je razgaljena, ni trdna, temveč fluidna, amorfna in 

multidimenzionalna. Konstrukcija identitete na internetu je tako razpeta med igrivostjo in 

zlorabo. Mehanizmi tvorbe identitet so zelo raznoliki, postopki produkcije identitet pa se 

nikoli ne »končajo«. Bistvo identitete je v njenem nenehnem revidiranju in zanikanju, 

identiteta ni zapisana v genih, ki bi jo imeli od rojstva do smrti in ni utemeljena v ničemer 

zunaj sebe. Je proizvod interakcije, diskurza, komunikacije, zato vsaka situacija od 

nosilca zahteva, da vedno znova zavzame svojo identitetno pozicijo (Praprotnik, 2003). 

2.3 Tekstovnost 

Internet je postal oznaka za elektronski prostor, kjer lahko veliko ljudi predstavi svoje 

ideje in vzpostavlja novo realnost, ki je vsota različnih mnenj, idej, praks in ideologij. Vse 

to je prezentirano s pomočjo besedila, čeprav je čedalje bolj navzoča teţnja po uporabi 

slikovnega gradiva in zvoka, kar bi dopolnjevalo tekstualno informacijo (Čeru, 2006). E-

sporočila, klepet in neposredna sporočila so najpogostejši način navezovanja stikov. S 

tem, ko tipkamo, izraţamo svoje misli, branje teh misli pa pomeni razkritje in zaznavanje 

identitete ter osnovanje razmerja med piscem in bralcem (Suler, 1998). 

Nekateri socialni psihologi smatrajo vizualno komunikacijo za eno najvaţnejših kanalov 

neverbalne komunikacije. Ţaljiva ali sovraţna sporočila poslana po e-mailu ali drugih 

spletnih storitvah lahko povzročijo tudi poškodbe, ki niso fizične, ampak celo bolj 

uničujoče, ker vplivajo na psiho njihovih prejemnikov (Lukman, 2007). 

Poslana besedila izraţajo raven pismenosti, besedni zaklad, sintakso in stilistiko. Z 

namernim izborom besed lahko pošiljatelj celo zavaja naslovnika, saj si ta lahko ustvari 

drugačno podobo zgolj na podlagi nekaj besed, ki jih je pošiljatelj po naključju uporabil 

(Praprotnik, 2003). V sinhroni komunikaciji prihaja zaradi potrebe po hitrosti sporočanja 

do skrajševanja besed in pisanja inicialk, npr. rtm – rada te mam, ter reprezentacij 

psihičnih stanj, npr. smeški ☺ (Završnik, 2005). 
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2.4 Enakopravno izražanje 

Vsak ima v virtualnem svetu priloţnost, da se izrazi (vsaj v večini primerov) ne glede na 

spol, poloţaj, premoţenje, raso. Vsi začnejo na isti stopnji, čemur nekateri pravijo 

»internetna demokracija« (Suler, 1998). Vpliv na druge je odvisen od sposobnosti 

komuniciranja, vztrajnosti, kvalitete zamisli in tehničnega znanja osebe. 

2.5 Superiornost prostora 

Geografska oddaljenost oteţi komunikacijo. Razdalja povzroči zaplete za ljudi z 

edinstvenimi interesi oz. potrebami. V kibernetskem prostoru pa tudi tisti z višjimi, 

nenavadnimi ţeljami zlahka najdejo sorodne duše. Za podporne skupine je to način 

pomoči ljudem pri njihovih problemih, za antisocialno nagnjene pa povezovanje z 

drugimi ljudmi predstavlja negativno stran kiberprostora (Suler, 1998). 

2.6 Časovna fleksibilnost 

»Sinhrono komuniciranje« pomeni, da ljudje medtem, ko sedijo za računalnikom, 

komunicirajo drug z drugim (v tistem trenutku). E-sporočila in novičarske skupine pa 

predstavljajo »asinhrono komuniciranje«, saj ljudje ne komunicirajo v tistem trenutku, ko 

so sporočilo poslali. V obeh oblikah komuniciranja (z izjemo video konferenc in 

internetnega telefoniranja) je na voljo nekaj časa za odgovor (Suler, 1998). 

2.7 Zapisljivost 

Zapisljivost v virtualnem svetu pomeni sledljivost in hranjenje sporočil ter prometnih 

podatkov, ki so nastali ob računalniški komunikaciji. Ob vsaki naši spletni aktivnosti 

nastanejo elektronske sledi, ki se shranjujejo v številne dnevniške datoteke. Ţe samo 

dejstvo, da obstajajo, pomeni tudi moţnost njihove zlorabe. Zapisljivost podatkov 

omogoča sledenje naše spletne dejavnosti, pri čemer ni pomembno ali izvajajo nadzor 

legalni represivni organi ali posamezniki na nedovoljen način (Lukman, 2007). 

2.8 Učinek neinhibiranega vedenja 

Učinek neinhibiranega vedenja pomeni, da so posamezniki bolj odprti in delijo svoje 

ţelje, intimne zadeve pa tudi strahove s popolnimi tujci. Po drugi strani pa nekateri 

izkoriščajo internet za ţaljivo izraţanje, sproščanje besa, groţnje ter nenazadnje za obisk 

pornografskih strani in strani z nasilno vsebino (Suler, 2004). 
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2.9 Anonimnost 

Ljudje se v računalniško posredovani komunikaciji obnašajo bistveno drugače kot v 

vsakdanjem svetu. Izrazijo lahko skrite vidike svoje osebnosti (podobno kot na 

maškaradi) ter postanejo natanko to, kar ţelijo biti, oziroma prav to, kar ţelijo, da bi drugi 

mislili, da so. Na internetu hkrati smo in nismo, in prav ta dvoumnost je ena od 

privlačnosti tega okolja. Ta dvoumnost tudi določa naš odnos do svojih virtualnih podob, 

torej do tega, kako samega sebe predstavimo drugim (Praprotnik, 2003). 

Virtualni svet zabriše realnost in povezavo med resničnim in fantazijskim, zato kadar 

uporabniki izraţajo nasilno vedenje, ne čutijo odgovornosti za svoja dejanja. Prepričujejo 

se, da to sploh niso njihove prave lastnosti, ampak je to vedenje njihovega izmišljenega 

lika. Gre za nezavedno uporabo obrambnih mehanizmov, s katerimi se ego brani pred 

nesprejemljivimi nagonskimi impulzi. Skuša jih potisniti z obrobja zavesti in pretvoriti v 

sprejemljivejšo podobo (Suler, 2004). 

Uporabniki, ki niso zadovoljni s svojo vlogo v resničnem ţivljenju, virtualnim likom 

pogosto spremenijo spol, starost, izobrazbo pa tudi druge osebnostne lastnosti (Lukman, 

2007). 

2.10 Nevidnost 

Pojem nevidnosti se deloma prekriva z anonimnostjo, vendar gre pri slednji za vprašanje 

identitete uporabnika. V on - line okolju se uporabniki med seboj ne vidijo. V pogovorih 

na spletnih forumih lahko uporabniki ugotovijo našo identiteto, vendar nas še vedno ne 

bodo videli. Nevidnost opogumlja ljudi, da obiskujejo strani ali počnejo stvari, ki jih 

drugače ne bi (Suler, 2004). 

2.11 Asinhronost računalniško posredovane komunikacije 

Pri komunikaciji iz oči v oči moramo slediti sogovorniku in odgovarjati na vprašanja, pri 

računalniški komunikaciji pa si lahko vzamemo čas za odgovor in temeljito razmislimo o 

vseh moţnih posledicah posameznega odgovora. Če nimamo odgovora, se še vedno lahko 

izgovorimo na okvaro streţnika ali računalnika in pošljemo sporočilo, ko najdemo 

odgovor (Lukman, 2004). 



8 

 

2.12 Kibernetska realnost 

V Kibernetski realnosti gre za reprodukcijo vzorcev, vrednot, stereotipov, predsodkov v 

nov prostor, po drugi strani pa udeleţenca kibernetskega prostora ne predeterminira. 

Kljub temu pa mu to še ne zagotavlja večje stopnje osvobojenosti. V kibernetskem 

prostoru subjekt spozna, da identiteta ni nekaj vnaprej določenega, kar pridobi z rojstvom, 

temveč je nekaj kar vsakodnevno v interakciji z drugimi vedno znova (re)definira 

(Završnik, 2005). 

2.13 Kibernetska identiteta 

Mogoče je razlikovati več vrst identitete: individualno identiteto, druţbeno identiteto in 

pravno identiteto. Individualna identiteta je subjektivna konstrukcija sebe, soustvarjena z 

refleksijami drugih in s posameznikovimi interakcijami z druţbenim redom. Druţbena 

identiteta je povezana z načinom, kako posameznik predstavlja sebe v druţbi. Ukrasti je 

mogoče le pravno identiteto. Ta je za razliko od prvih dveh precej trdna, saj gre pri njej za 

skupek karakteristik in znakov, ki omogočajo odgovor na dve vprašanji: »Kdo je ta 

oseba?« in »Ali je to ista oseba?«. Pri kraji identitete gre za krajo osebnih 

identifikacijskih informacij in uporabo le-teh v pridobitniške namene (Praprotnik, 2003). 

2.14 Kibernetske skupnosti 

Te skupnosti naj bi po eni strani ponujale lagodnejše ţivljenje, vendar pa tehnologija po 

drugi strani slabi naše socialne vezi in interakcijo z drugimi ljudmi, kar vzbuja ţeljo po 

povezanosti. In tako nastajajo, s povezovanjem, kibernetske skupnosti za katere veljajo 

določena etična pravila primernega obnašanja (Završnik, 2005). 

Ţenskam omogoča to povezovanje osvoboditev od patriarhalnih spon (od druţbenih 

zapovedi telesnega videza), včasih pa osvobajajoči učinki pomenijo nevarnost (npr. pri 

internetni pornografiji, kjer imajo otroci dostop do neprimernih vsebin). 

2.15 Čustvena inflacija 

Udeleţenci kiberprostora imajo pogosto veliko poznanstev, za katera je značilna čustveno 

ohlapna povezava. Ta poznanstva se hitro sklepajo in prav tako hitro opuščajo. To je 

ravno zaradi narava same skupnosti, ki je določena le z besedno ravnjo, poloţaj in vloga 

udeleţenca pa nista predhodno določena. 
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Po drugi strani pa ravno ta mnoţičnost osebnih vezi onemogoča sklepanje pravih osebnih 

vezi. Temeljno za osebno vez je ravno njena izključevalna narava – ko smo z vsemi 

hkrati, v bistvu nismo z nikomer (Završnik, 2005). 
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3 Vrste kibernetske kriminalitete 

Kibernetski kriminal je iz dneva v dan bolj razširjen. S hitrim tehnološkim razvojem in 

avtomatizacijo se razvijajo povsem nove oblike kibernetskega kriminala (primer: 

hekanje), nekatera deviantna ravnanja pa se pojavljajo kot stara, vendar v novi obliki 

(primer: tatvina podatkov). Teoretiki si niso enotne glede klasifikacije, obstaja pa nekaj 

razvrstitev glede na kaznivost in škodljivost tovrstnih kaznivih dejanj. Vsem 

prepovedanim dejanjem kibernetske kriminalitete je skupno, da so povezana z 

računalniki, saj brez računalnikov ni mogoče vzpostaviti povezave in s tem ustvariti 

kibernetski prostor, kar pa pripelje do neustreznosti termina računalniški kriminal. 

Termin računalniški kriminal je iz vsebinskih in formalnih razlogov neustrezen, zato 

kazenskopravna teorija predlaga uporabo pojma kriminaliteta v zvezi z računalniki, ki 

upošteva dejstvo, da je računalnik »samo orodje v človekovih rokah«, vanjo pa uvršča vsa 

kazniva dejanja, pri katerih računalnik nastopa kot orodje ali kot predmet napada, za 

izvršitev ali poskus izvršitve kaznivega dejanja pa je potrebno določeno znanje iz 

računalništva ali informatike
4
. Računalniška kriminaliteta je preozek termin, saj so 

računalniki in njihovi osnovni elementi ţe skoraj povsod (npr. v ročnih urah, 

gospodinjskih aparatih). Bistveni element kibernetske kriminalitete je zato mreţa, ki 

nastane s povezavo več računalnikov. Zato je primernejša uporaba pojma kriminaliteta 

informacijsko (tele)komunikacijske tehnologije ali kibernetska kriminaliteta. Ta pojem 

upošteva, da gre za kriminaliteto v zvezi z računalniki, ki je storjena v kiber - kulturnem 

kontekstu. Druga pojma, ki se uporabljata za poimenovanje kibernetske kriminalitete sta 

še internetna kriminaliteta in virtualna kriminaliteta. Prvi pojem se nanaša na globalni 

internet oziroma medmreţje, drugi pa na nov prostor, nastal s povezavo dveh ali več 

računalnikov (Završnik, 2005). 

                                                 
4
 Kazenskopravna teorija po Završniku, 2005 
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Svetovno priznana in standardizirana klasifikacija internetnega kriminala ne obstaja, v 

grobem pa ga lahko razdelimo na naslednje točke
5
: 

3.1 Kazniva dejanja 

1. POLITIČNI internetni kriminal: 

 internetno vohunjenje (ang. Cyber spionage), 

 računalniška sabotaţa, 

 hekerstvo, 

 internetni terorizem. 

2. EKONOMSKI internetni kriminal: 

 internetne goljufije pri trgovanju (ang. Consumer fraud), 

 hekerstvo, 

 kraja internetnega časa in storitev, 

 črne kopije, piratstvo (ang. Softwarepiracy), 

 industrijsko vohunjenje (ang. Industrial espionage), 

 ţaljenje preko interneta (ang. Libel), 

 otroška pornografija (ang. Child pornography), 

 pranje denarja, 

 neupravičeno prilaščanje intelektualne lastnine (ang. Copyright infrigment), 

 zloraba elektronske pošte (pošiljanje kriptirane vsebine za org. kriminal), 

 neupravičena pridobitev tujih gesel (ang. password sniffing), 

 preprečevanje streţbe (ang. Denial of service), 

 napeljevanje h kaznivim dejanjem in podajanje navodil preko interneta za 

izvajanje le-teh (nasilje, rasizem, nacizem¸ izdelava bomb ter pridelava drog). 

3.2 Škodljiva dejanja, ki nimajo vseh značilnosti kaznivih dejanj 

 zanikanje (ang. repudiation) pošiljanja oziroma prejemanja, 

 nadlegovanje (ang. harassment) npr. bombardiranje poštnih streţnikov, 

 izguba zaupnosti (ang. lost of confidentiality), 

 izguba integritete (ang. alteration), 

 zloraba programske opreme, npr. zadnja vrata (ang. backdoor), 

 trojanski konji, črvi (ang. worm), 

                                                 
5
 Milković in Justin, 2004 
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 maskiranje v zakonite uporabnike, oponašanje (ang. spooofing). 

3.3 Neškodljiva nadležna dejanja 

 prvo aprilske šale, potegavščine in urbane legende, 

 besedni napadi (ang. flamming), 

 nezaţeljena pošta, 

V kibernetsko kriminaliteto po Konvenciji Sveta Evrope o kibernetski kriminaliteti 

uvrščamo (2001): 

 protipravni dostop (illegal access), 

 protipravno prestrezanje (illegal interception), 

 motenje podatkov (data interference), 

 motenje sistemov (system interference), 

 zloraba naprav (misuse of devices), 

 računalniško ponarejanje (computer-related forgery), 

 računalniške goljufije (computer-related fraud), 

 kazniva dejanja, povezana z otroško pornografijo, 

 kazniva dejanja, povezana s kršitvijo avtorskih in avtorski sorodnih pravic. 

Določiti meje, kaj natanko je kibernetski kriminal, ni lahko. Po eni strani so računalniška 

kriminaliteta tista kazniva dejanja, kjer je računalnik sredstvo in predmet storitve. Če je 

sredstvo storitve, potem govorimo o vdorih, izdelavi pripomočkov, tudi računalniškem 

piratstvu. Kjer pa je računalnik predmet storitve, je kaznivih dejanj precej več! Vsako leto 

se pridruţi kakšna nova oblika kaznivega dejanja, pa tudi klasična kazniva dejanja 

prehajajo v virtualni svet. Do izraza prihaja očitno pomanjkanje usposobljenega kadra, saj 

strokovnjaka, ki se bo spoznal na kopico omreţnih sistemov, vrhunskih strokovnjakov za 

omreţja, kodiranja in podobno, ki bi delali za policijsko plačo, ni lahko dobiti. Drugi 

problem pa so predvsem neomejujoči zakoni in finančna sredstva, kar organiziranemu 

kriminalu zagotavlja korak prednosti pred organi pregona. 
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4 Lastnosti interakcij med storilci in žrtvami v kiberprostoru 

Temeljna značilnost viktimizacij kibernetske kriminalitete je mnoţičnost ţrtev, med njimi 

pa so korporacije najpogosteje tarče (še posebej iz bančnega ali zavarovalniškega sektorja 

in drţavnih institucij). Razlogi, da so najpogostejše ţrtve ravno gospodarski subjekti in 

drţavne institucije pa so tudi strukturne narave. Završnik je sklepal, da je sama internetna 

kultura v veliki meri vrednostno diametralno nasprotna »kulturi« okoriščanja, 

maksimiranja dobičkov, monopoliziranja koristi izvirajočih iz intelektualnih stvaritev 

najpogostejših ţrtev kibernetske kriminalitete. 

Naslednja specifičnost viktimizacij kibernetske kriminalitete je nizka stopnja zaznavanja 

viktimizacij, saj ţrtve pogosto prikrivajo in/ali zanikajo, da so ţrtve. Ti najpogosteje 

viktimizirani subjekti pa niso naklonjeni razkrivanju lastne viktimizacije, saj ranljivost 

pomeni tveganje za nadaljnje poslovanje, povečanje nezaupanja ali izgubo zaupanja 

javnosti. To pomeni, da je t. i. temno polje kiberkriminalitete zelo veliko. Vsa ta dejstva 

so seveda vzpodbudna za kriminalno delovanje, prav tako pa oteţujejo odkrivanje in 

preučevanje tovrstnih ravnanj zaradi nepoznavanja celega spektra s tem povezanih 

okoliščin (Završnik, 2005). 

Uporabniki svetovnega spleta se najpogosteje srečujejo z zlorabami s strani spletnih 

nadlegovalcev, hekerjev in internetnih pedofilov, vedno bolj v ospredje pa prihaja 

kiberterorizem. Storilce privlačijo predvsem odprtost in naivnost ter neinformiranost 

uporabnikov. Motivi, ki se pojavljajo pri tovrstnih kaznivih dejanjih so različni, 

prevladuje pa predvsem motiv maščevanja, radovednosti in avanturizma. Storilci so 

različne starosti, ponavadi ţe storilci kaznivih dejanj ali v preteklosti ţe zlorabljeni. 

Zaradi visoke stopnje anonimnosti, si upajo več, kot bi si v resničnem ţivljenju. 

Povezujejo se tudi v skupine s podobnim mišljenjem. 
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4.1 Profiliranje spletnih nadlegovalcev 

Spletih nadlegovalcev je od vseh storilcev kibernetskega kriminala največ. Nadlegovalci 

so vseh narodnosti, starosti in spola, izbirajo pa si predvsem mlajše osebe, ki so po 

moţnosti ţe bile psihološko ali spolno zlorabljene. Ţrtve so pogosto iz teţavnih druţin. 

Fantje, ki se sprašujejo o svoji spolni usmerjenosti in homoseksualno nagnjeni so še bolj 

privlačni nadlegovalcem. Za mladostnike so posebej nevarna popularna socialna omreţja, 

kot sta npr. MySpace in Facebook, saj na njih preţijo nadlegovalci. Ţrtve so izpostavljene 

nevarnostim, kot so govorice, zadrega, problemi s samozavestjo, v najhujših primerih pa 

lahko pripelje osebo do samomora. 

Večina internetnih nadlegovalcev uporablja brezplačne e – maile, ki so dostopni na 

internetnih straneh kot sta npr. Yahoo! in Hotmail. Pogosto dostopajo iz lokacije, ki nudi 

brezplačen internetni dostop (npr. knjiţnice), saj jih je tako teţje oz. nemogoče 

identificirati (Wolak, Finkelhor, Mitchell, in Ybarra., 2008). 

Statistični podatki kaţejo, da se spletni nadlegovalci le redko (5%) pretvarjajo, da so 

najstniki in kar je še bolj presenetljivo, skoraj 75% ţrtev storilca spozna osebno. Storilci 

so redko nasilni, primeri, ki vsebujejo nadlegovanje ali ugrabitev ţrtve pa je zelo malo 

(Wolak et. al., 2008). 

Mladi so pogosteje tarče spletnih nadlegovalcev, če so izpolnjene naslednje točke 

(Hitchcock, 2003): 

 če ima mladoletnik listo »kolegov«, ki jih ne pozna osebno, 

 če se mladoletnik pogovarja o seksu na spletu z ljudmi, ki jih ne pozna osebno, 

 če je mladoletnik nesramen, vulgaren ali opolzek pri pogovoru s tujci. 

Da pa sploh lahko govorimo o spletnem nadlegovanju pa morajo biti izpolnjeni štirje 

elementi, ki jih je predlagal Hitchcock
6
: 

 Elektronski prenos informacij ali komunikacija z uporabo računalnika ali druge 

elektronske komponente, 

 Specifična oseba – oseba z unikatnim naslovom (ID), 

 Namen – siliti osebo v intimen odnos, nadlegovati, 

 Prenos – opolzek, vulgaren, nespodoben jezik, namigi, nespodobne prošnje, 

groţnje … 

                                                 
6
 Elementi spletnega nadlegovanja po Hitchcocku, 2003 
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Po mnenju WHOA
7
 spletno nadlegovanje vsebuje ponavljajoče komuniciranje po tem, ko 

je bilo nadlegovalcu jasno povedano, da naj preneha s komuniciranjem. Glavni namen je 

nadlegovati, povzročiti strah in emocionalno zlorabiti drugo osebo. 

Hitchcock je razdelil oblike spletnega nadlegovanja (Hitchcock, 2003): 

 Pošiljanje grozilnih ali nadlegujočih sporočil na ţrtvino internetno stran. 

 Pošiljanje neprimernih elektronskih voščilnic. 

 Pošiljanje osebnih oglasov v imenu ţrtve. 

 Ustvarjanje internetnih strani, ki vsebujejo sporočila, ki grozijo ali nadlegujejo ţrtev 

ali, ki so narejene, kot da je internetno stran ustvarila ţrtev, ustvarjanje internetnih strani, 

ki so provokativna ali ki vsebujejo pornografske fotografije. 

 Pošiljanje virusov na ţrtvin računalnik. 

 Uporaba vohunske opreme za izsleditev spletnih strani, ki jih je obiskala ţrtev oz. 

snemanje udarcev po tipkovnici (gesla). 

 Vdiranje v ţrtvin računalnik ali internetno povezavo. 

 Pošiljanje sporočil z namenom nadlegovati ţrtvine zaposlene, sodelavce, študente, 

učitelje, stranke, prijatelje, druţino ali pošiljanje sporočil v ţrtvinem imenu. 

 Ustvarjanje internetnih volišč, ki ţelijo informacije o tem, kdo je vaš favorit. 

Ko policija ugotovi, da gre za nadlegovanje, začnejo s podrobnejšo preiskavo. Zelo 

pomembno je, da pridobijo podrobne opise ţrtve o tem, kakšno je bilo obnašanje 

nadlegovalca, če je nadlegovalec kakorkoli prišel v osebni stik z ţrtvijo (telefonski klic, 

zasledovanje). Sledi devet korakov, po katerih gredo preiskovalci, ko raziskujejo tovrstna 

kazniva dejanja
8
: 

1. korak: kdo je poslal sporočila (ime, starost, naslov, telefonska številka, v kakšnem 

odnosu je z ţrtvijo), pridobijo tudi kopijo sporočil, kjer je viden e - mail naslov, 

URL, vzdevek (nickname) in vsebina sporočila. 

2. korak: vzrok nadlegovanja. 

3. korak: kdaj in kako se je nadlegovanje začelo (ali je bil kontakt vzpostavljen samo 

preko interneta ali je bil npr. preko telefona, pisem, preko delovnega mesta ali 

druge lokacije in ali je bil tudi kateri drugi sorodnik ţrtve nadlegovan). 

                                                 
7
 Working to Halt Online Abuse 

8
 Hitchcock, 2003 
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4. korak: ugotovijo ali je bila ţrtev psihično ogroţena ali napadena (groţnje s 

posilstvom, nasiljem ali celo smrtjo). Policisti morajo tudi dobiti informacije o 

tem, na kakšen način so bile te groţnje izraţene. 

5. korak: policisti morajo zavarovati katerekoli fizične dokaze (zavarovana morata 

biti tako dokaz v fizični obliki kot tudi tisti v elektronski obliki). Od ţrtve morajo 

pridobiti vse materialne dokaze (e – sporočila, sporočila iz klepetalnice, slike iz 

spleta, telefonske pogovore, pisma, fotografije). 

6. korak: kakšen stik je imela ţrtev z nadlegovalcem? Policisti morajo oceniti in 

opisati pomen in naravo komunikacije med storilcem in ţrtvijo. 

7. korak: policisti morajo vprašati, ali je kakšna priča. 

8. korak: ugotoviti, katere metode je uporabila ţrtev, da bi preprečila nadlegovanje. 

9. korak: potrebno je oceniti metode, ki jih je uporabila ţrtev za zaščito sebe. 

Na podlagi pridobljenih informacij preiskovalci laţje najdejo storilca. Vsaka točka nakaţe 

osebnostne lastnosti storilca. Vendar pa je vedno najboljša obramba preventiva, za kar 

lahko poskrbi ţe uporabnik sam. Zato Hitchcock predlaga, da si uporabnik izbira spolno 

nevtralna uporabniška imena (ne pa npr.: misskitty@isp.com), da ne razkrije svojega 

glavnega e – maila neznancem in da si ustvari brezplačen e - mail račun, ki ga uporablja 

samo za spletne aktivnosti. Uporabnik naj ne razkrije tistih osebnih podatkov, za katere 

noče, da bi izvedel ves svet. Nezaţelene uporabnike naj blokira, ignorira ali izbriše iz liste 

kontaktov. Če zazna nadlegovanje, je najboljše, da se ne brani tako, da vsiljivcu 

odgovarja na njegove provokacije. Če to ne zadostuje, mora nadlegovalcu sporočiti, da so 

njegova sporočila nezaţelena. Odgovor mora biti jasen in vljuden, kot npr.: »Oprosti, da 

ti čutiš tako, ampak bi rajši videl/a, da me ne kontaktiraš več«. V Yahoo! ali Google naj 

vpiše svoje ime in priimek in pogleda, kateri podatki o njemu se izpišejo – ego surf 

(Hitchcock, 2003). 

Sklepamo lahko, da je tovrstnih storilcev tako veliko število, ker je premalo preiskovalcev 

in ker ţrtve pogosto niti ne vedo, da so bile nadlegovane. Veliko k viktimiziranosti 

pripomorejo tudi ţrtve, ki npr.: uţalijo storilca, kar pri njih prebudi ţeljo po maščevanju. 

Vsak bi tudi moral vedeti, da storilci na socialnih omreţjih preţijo na naivne in 

prezaupljive ljudi. Zato bi moral vsak paziti kaj sporoča, ko je online in tipkati samo tisto, 

kar bi nekomu povedal v obraz. 

mailto:misskitty@isp.com
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4.2 Profiliranje internetnih pedofilov 

Med internetnimi uporabniki predstavljajo otroci najbolj ogroţeno skupino, saj se lahko 

pri uporabi interneta zavestno ali pa čisto po naključju srečajo s pornografskimi, 

pedofilskimi in drugimi nespodobnimi vsebinami, v skrajnem primeru pa lahko postanejo 

ţrtve pedofilov in pedofilskih mreţ. Sodobni pedofili ne oprezajo več na igriščih in iz 

avtomobilov na avtobusnih postajah, tudi čokolad in sladoledov ne ponujajo več. Udobno 

so nameščeni v domačem naslanjaču in se v varnem zavetju svojega doma sprehajajo po 

internetu ter zadovoljujejo svoje bolne fantazije. Pri svojem početju še posebej radi 

izkoriščajo otrokove lastnosti kot so radovednost, zaupljivost in naivnost. 

Pedofilijo uvrščamo med spolne deviacije in pomeni »spolno nadlegovanje otrok, s čimer 

se doseţe spolno vzburjenje in zadovoljitev«. Pedofilija ni le spolna deviacija, temveč 

tudi način ţivljenja, ki ga podpira 

subkultura. Znotraj slednje obstaja 

razlikovanje med pedofili in spolnimi 

nadlegovalci otrok. S tega vidika je spolni 

nadlegovalec otrok negativen izraz, ki 

označuje ljudi, ki spolno zlorabljajo otroke, 

pedofilija pa označuje seksualni interes in 

ljubezen do otrok, ki mogoče ni nikoli 

fizično uresničena (Vezovnik in Kokelj, 

2000). 

V psihiatriji pedofilijo opredeljujejo kot motnjo nepopolne spolne dozorelosti. Osebe s 

tem nagnjenjem večkrat doţivljajo sebe na infantilen način in zato v erotičnih stikih teţijo 

k osebam, ki so jim v duševnem pogledu podobne (Kobal, 2000). 

Pedofili lahko s pomočjo interneta tudi medsebojno kontaktirajo, si izmenjujejo izkušnje, 

menjavajo »material« ter s tem na nek način vsaj podzavestno upravičujejo legitimnost 

svojih dejanj, saj vedo, da pri svojem početju niso osamljeni. Z medsebojnim 

povezovanjem lahko ustvarjajo močne, organizirane mreţe, ki lahko razpredejo svoje 

lovke po številnih drţavah hkrati (Skrt, 2004). Pedofilske mreţe so organizirane virtualne 

skupnosti, kjer vladajo kolegialni odnosi (Vezovnik in Kokelj, 2000). Struktura 

pedofilskih mreţ ni hierarhične oblike. Večinoma si material izmenjujejo na način »daj-

dam« (Frangeţ in Dvoršek, 2005). 

Slika 1: Pedofili prežijo na nedolžne otroke v 

klepetalnicah 
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Zagovarjajo dejstvo, da je seksualizacija otroka povsem legitimna in normalna ter, da bo 

v druţbi dosegla status, kakršnega imajo danes homoseksualci. Res je, da se je tolerančni 

prag v druţbi dvignil, tako pri obravnavanju homoseksualnosti, kot pri obravnavanju 

najrazličnejših vrst pornografije, v katero so vpletene odrasle oseb, vendar pa evolucija 

sprejemanja in neobčutljivosti na eksplicitne spolne vsebine za otroško pornografijo 

najbrţ ne bo obveljala (Vezovnik in Kokelj, 2000). 

Otroško pornografijo vsebujejo spletne strani, elektronske  pošte, e – skupine, novičarske 

skupine, internetni forumi, spletne klepetalnice, peer – to - peer omreţja, veliko zlorab pa 

je predvajanih v ţivo (Wortley, 2006). Najbolj sofisticirana oblika interakcije na internetu 

so video konference, ki omogočajo direkten prenos dogajanja. S pomočjo video 

konference lahko pedofili zlorabo otroka spremljajo v ţivo; izvajalcu lahko izraţajo celo 

svoje perverzne ţelje in zahteve 

(Frangeţ in Dvoršek, 2005). 

Internetni pedofili imajo različne motive 

pri razpečevanju spornega materiala 

(čustvena skladnost, mentalne ovire, 

seksualni interes). Veliko število 

psiholoških modelov storilčevega 

obnašanja predpostavlja, da je več 

moških, ki jih otroci spolno vzburjajo oz. 

seksualno zanimajo, kakor tistih, ki spolna dejanja izvršujejo na otrocih. Njihov namen je 

neprimerne komunikacije z otroki, komunikacija z enako mislečimi posamezniki, 

pridobivanje pedofilskega materiala, medsebojno podpiranje in legitimiranje svojih 

deviantnih seksualnih nagnjenj, pridobivanje medsebojnega zavezništva in zaupanja, kar 

pripomore k temu, da bodo v širokem naboru materiala našli tistega, ki jih zanima, pomoč 

pri pridobivanju manjkajočih fotografij iz določene serije in raziskovanje ostalih 

deviantnih oblik seksualnosti, ki bi zadostile njihovim fantazijam. Tisti, ki si otroško 

pornografijo ogledujejo, ţelijo zadostiti svojim spolnim fantazijam, čemur pogosto sledi 

samozadovoljevanje (Frangeţ in Dvoršek, 2005). 

Pedofili na internetu se največkrat posluţujejo treh načinov zlorabe otrok. Prva je 

verbalna zloraba, kjer gre za verbalno spolno nadlegovanje otrok v klepetalnicah ali po 

elektronski pošti, druga zajema pošiljanje fotografij in posnetkov s pornografsko vsebino 

Slika 2: Proti otroški pornografiji! 
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otrokom, in tretja, ko pedofili lahko preko pogovora v klepetalnicah doseţejo, da se bo 

otrok z njim srečal v ţivo (Frangeţ in Dvoršek, 2005). 

Nekateri pedofili so bolj naklonjeni fantom (predvsem homoseksualci), drugi dekletom, 

tretje pa razvnemata oba spola. Tisti, ki jih privlačijo dekleta, izbirajo otroke stare od 

osem do deset let. Tisti, ki jih bolj privlačijo fantje, izbirajo malce starejše fante. 

Pedofilija variira od ekshibicionizma brez fizičnega kontakta do spolnega odnosa oziroma 

penetracije. Raziskave so pokazale, da so pedofili srameţljivi, pasivni, nimajo 

samozavesti in dobre samopodobe. Nekateri so druţbeno izolirani, nekateri so poročeni in 

imajo otroke. Številni so bili zlorabljeni v otroštvu, zato jih najbolj privlači otroška 

nedolţnost, naivnost ter ranljivost. K spolni agresiji jih vodijo občutki depresije, sramu, 

sovraštva in jeze (Vezovnik in Kokelj, 2000). 

Štirn je razdelil storilce spolnih zlorab otrok v dva osnovna tipa (Štirn, 2002): 

 Situacijski tip storilca nima primarne seksualne preference za otroke. Spolna zloraba 

otroka je pri njem pogojena s situacijo in z visoko stopnjo stresa in je epizodična. Zaradi 

povečane stopnje stresa se storilec počuti odtujen od odraslega sveta. V takšnem stanju ga 

vleče k otroku. Odnos z njim je zanj manj ogroţajoč in bolj sprejemljiv. Narava odnosa z 

otrokom je psevdo odrasla, zlorabljanje pa je impulzivno. Situacijski tip storilca 

predstavlja 2/3 storilcev spolnih zlorab otrok. 

 Preferentni tip storilca je primarno spolno orientiran k otrokom. V tej kategoriji 

storilcev govorimo o pedofilih. 

O'Grady navaja tri temeljne skupine internetnih pedofilov (Vezovnik in Kokelj, 2000): 

 Obsedence: ţivljenjski stil jim narekuje spolna nagnjenost, to pa pomeni, da vse svoje 

ţivljenjske dejavnosti prilagajajo svoji spolni usmerjenosti in teţenju k spolni 

zadovoljitvi. 

 Ropaţeljne: imajo striktno določene okuse, točno vedo, kakšnega spola in starosti naj 

bo njihov spolni objekt. Pogosto z druţino ţrtve naveţejo tesne stike, tako da okolica niti 

pomisli ne na njihove skrite namene. Mesece pred zlorabo lahko utrjujejo in raziskujejo 

ţrtvino okolje. 

 Zbiratelje: najraje zbirajo ţrtvine predmete (igračke, kose oblek), njene fotografije ali 

video posnetke. 
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Lanning je razvil tipologijo »pedofilskih računalniških prestopnikov «, ki jo sestavljata 

dve glavni kategoriji (Frangeţ in Dvoršek, 2005): 

 Situacijski prestopniki – šušmarji: lahko so najstniki, ki raziskujejo pornografijo in 

seks na medmreţju ali impulzivni / radovedni odrasli, ki so odkrili neomejen dostop do 

pornografije in seksualnih priloţnosti. Takšni šušmarji so manj vztrajni in predvidljivi kot 

prioritetni prestopniki. 

 Prestopniki s prioriteto so, ali seksualno nekritični z različnimi interesi za seksualno 

deviantske aktivnosti ali pedofili, ki imajo jasno nagnjenost do otrok. Ta dva tipa sta 

ločena glede na vsebino zbranega materiala. Pedofili bodo zbirali predvsem otroško 

pornografijo, nekritični prestopniki s prioriteto pa bodo zbirali pornografijo različnih vrst 

(tudi otroško). 

 Prestopniki kot so npr. novinarji, ki iščejo otroško pornografijo za svojo zgodbo, ali 

zaskrbljeni drţavljani, ki se borijo za odpravo tega problema. Pri tej klasifikaciji je glavna 

predpostavka, da tisti, ki so aktivni na internetu, pričnejo z aktivnim iskanjem 

pedofilskega materiala, in/ali se pridruţijo mreţi pedofilov. 

Ţrtev je izbrana na osnovi okusa in določenih karakteristik kot so npr. spol, starost in 

psihološke značilnosti. Pedofile privlačita nedoraslost in ranljivost otrok, še najbolj pa jih 

privlači nedolţnost, radovednost in zaupljivost otrok. Nedolţnost je karakteristika, ki 

pedofilom najbolj ugaja, saj jo izmed vseh ljudi premorejo le otroci. Otrokova 

radovednost lahko omogoča hitrejše odzivanje in sodelovanje pri nenavadnih ponudbah. 

Otrokova zaupljivost pedofilom omogoča spletanje trdnih vezi in odpravljanje občutka, 

da počno kaj narobe
9
. 

Pedofile delimo tudi glede na starost ţrtve. Ločimo jih na pedofile, ki spolno agresivno 

obnašanje usmerjajo na doraščajoče otroke (do 13 let); “hebephile”, ki izbirajo otroke 

med 13 in 16 letom in so bili v otroštvu sami zlorabljeni; ter pedofile, ki izbirajo majhne 

otroke (manj kot 5 let) in so sami mlajše starosti ter uporabljajo nasilje v spolnem aktu. 

Ponavadi se pedofilsko obnašanje pojavi v poznih najstniških letih, vendar večina 

pedofilov začne zlorabljati otroke v svojih srednjih letih (Vezovnik in Kokelj, 2000). 

Po podatkih policije večino storilcev predstavljajo moški bele polti stari med 25 in 45 let, 

pripadniki srednjega ali višjega socialnega sloja, z visokim inteligenčnim kvocientom. 

Storilec je lahko oseba, ki je druţbeno dobro integrirana in svojih nagnjenj nikoli ne 

razkrije (Skrt, 2004). 

                                                 
9
 Karakteristike otrok, ki privlačijo spletne pedofile povzete po Mujiću (2005) 
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Psihološki profil pedofila določata čustveni in racionalni del. Faktorji, ki vplivajo na 

čustvenost so depresija, dolgočasje, občutki nemoči in razočaranja. Racionalni del lahko 

označimo kot natančno določeno zaporedje dejanj. Sem štejemo strategijo vzpostavljanja 

kontakta (način pribliţanja oz. ogovarjanja ţrtve), oceno tveganja in samo izvedbo 

dejanja (Vezovnik in Kokelj, 2000). 

V lovu na otroke, uporabnike interneta, so pedofili pravi profesionalci. Natančno vedo, 

kakšni so glasbeni in modni okusi določene starostne kategorije. Poučeni so prav o vsem, 

tudi o tem, katere igre so tisti trenutek popularne in obvladajo celo sleng, ki ga 

uporabljajo otroci (Frangeţ in Dvoršek, 2005).  

Obstaja zelo malo empiričnih dokazov o povezavi med vpletenostjo v otroško 

pornografijo in seksualnim nadlegovanjem otrok (npr. vsi, ki so obsojeni za spolno 

nadlegovanje otrok, ne izraţajo interesa za otroško pornografijo). Mnogi pedofili 

zagovarjajo gledanje otroške pornografije na internetu z dejstvom, da gledanje zagotavlja 

varno izraţanje čustev, ki bi drugače lahko vodilo do fizičnega nadlegovanja otrok 

(Frangeţ in Dvoršek, 2005). To je deloma res za tiste, ki si pornografijo ogledujejo na 

internetu, vendar to ne more biti nikakršno opravičilo, saj je bil zaradi prikazovanja 

takšnega materiala na internetu nekje spolno zlorabljen otrok. 

Pedofilija na spletu ima dolgotrajen učinek na ţrtev. Elektronski material ima daljši rok 

trajanja, teţko ga je uničiti, kontrolirati. Preko interneta lahko pedofili bolj vplivajo na 

otroka kot s katerimkoli fizičnim kontaktom. Mladi se pogosto niti ne zavedajo, da so 

viktimizirani, s tem ko so izpostavljeni pornografskemu gradivu (Bowker in Gray, 2005). 

Bowker in Gray sta raziskala kaj je tisto, kar storilce k tovrstnim dejanjem napelje, kar 

lahko navedemo v naslednjih štirih točkah: 

1. anonimnost – pedofil se lahko predstavlja za kogarkoli (spol, starost); 

2. sočasnost – pedofil lahko preko enega računalnika zlorabi več ţrtev hkrati; 

3. raznovrstnost pedofilskega gradiva – pedofil si na lahek način poveča, izpopolni 

kolekcijo slik, video posnetkov in jih shranijo na računalnik; 

4. napredna tehnologija – omogoča komurkoli, da ustvari pornografski material. 

Večina storilcev internetne pedofilije branijo svoja nagnjenja in dejanja z različnimi 

izgovori (Bowker in Gray, 2005): 

 pornografski material je pridobil nenamerno, 

 heker mu je poslal pornografski material z virusom, 

 bila je samo domišljija in ne resnični namen, 
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 ni vedel, da gre za otroško pornografijo, 

 imel je samo »umazane« slike in ni nobenega poškodoval. 

 

Preiskovalci lahko ugotovijo iz zaseţenega materiala številne informacije o storilcu. Iz 

količine materiala (npr. nasilne narave), lahko izvedo za kateri tip storilca gre. Iz slik 

razberejo starost ţrtev in storilčeve fetiše. Video posnetki kaţejo globljo vpletenost 

storilca. Če so slike, video posnetki in drugo gradivo dobro organizirani (razvrščeni po 

datumu, vrsti, dodan storilčev naslov sliki, videu), kaţe na aktivno storilčevo sodelovanje. 

Kako je storilec uporabil material, koliko ga je poslal, prejel, ali je material pošiljal 

mladoletnim in ali je posegal tudi po pornografiji odraslih, pa razkrije storilčevo 

vpletenost in pelje do drugih storilcev. Opremljenost s snemalnimi napravami, računalniki 

in skenerji kaţe na interese storilca do ustvarjanja pornografije. Preiskovalci morajo 

preiskati tudi koliko imen je uporabil v klepetalnicah in ali katera od teh imen namiguje 

na deviantne interese. Preveriti morajo tudi, ali storilčev profil v klepetalnicah vsebuje 

storilčevo sliko in ali so navedeni podatki storilca resnični. Ugotoviti morajo, koliko časa 

je imel storilec dostop do interneta, koliko časa je preţivel na internetu, še posebej tisti 

čas, ko so bili na spletu tudi mladoletni, koliko oseb je komuniciralo s storilcem, koliko 

oseb je imel v imeniku in ali je ta imenik vseboval tudi imena odraslih, koliko e – sporočil 

je dobil, ki so imele priponko, katera spletna stran mu je najljubša, ali je plačal za dostop 

do pornografskih strani, kaj je vsebina pogovorov med storilcem in mladoletnimi ter ali je 

katerega od njih povabil na srečanje. Veliko o storilčevi osebnosti pokaţejo tudi njegove 

druge aktivnosti – sluţba, potovanja, prostovoljno delo, ki vključuje mlade (Bowker in 

Gray, 2005). 

Na internetu lahko najdemo praktično vse zvrsti pornografije, med katerimi otroška 

pornografija tudi z najbolj izprijenimi posnetki kot so npr. posilstva otrok, ni nikakršna 

izjema. Toda ali je spletnih strani, kjer se promovira otroška pornografija res na 

desettisoče, kot to poročajo številni mediji? Nikakor ne, javno dostopne otroške 

pornografije na spletu ni veliko, kot to mislijo mnogi. Ena izmed teţav pri odkrivanju 

spletnih strani z otroško pornografijo je ta, da te strani niso javno dostopne in da so 

pogosto poznane le tesno povezani skupini pedofilov. Popolnoma drugače je v 

novičarskih skupinah, kjer z malo iznajdljivosti hitro najdete pedofilski material. 
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4.3 Profiliranje kiberteroristov 

Zakaj bi se teroristična skupina odločila za uporabo interneta in ne za običajne metode 

nasilja (umor, zajetje talcev, vojna)? Poglaviten vzrok je, da so se ilegalne organizacije 

pričele zavedati operativne vrednosti svetovnega omreţja, ki omogoča neomejen, globalni 

doseg. Omogoča enostavno komunikacijo med člani skupin, politično propagando, 

širjenje strahu in panike ter nenazadnje napade na informacijske sisteme različnih 

organizacij. Groţnjo predstavljajo predvsem teroristične skupine, ki internet uporabljajo 

za izmenjavo izkušenj ter navodil za izdelavo tako konvencionalnega kot 

nekonvencionalnega oroţja. 

Kiberterorizem je moţen na več načinov. Ena najpogostejših oblik so groţnje bankam. 

Grozijo jim z logičnimi bombami in uničenjem pomembnih podatkov. Teţava je, da so 

storilci po večini iz tujine in jih je tako zelo teţko ujeti. Druga teţava pa je, da banke rajši 

plačajo zahtevani znesek, kot da bi javnost izvedela, da so ranljive. Poleg bank teroristi 

napadajo tudi vojaške baze, letališke kontrolne centre in telekomunikacijske mreţe. Za 

stopnjo manj ogroţene drţavne institucije so policija, bolnišnice, poţarni in reševalni 

sistemi, vodni sistemi, borze in mnogi drugi, od katerih ima terorizem korist (Sproles in 

Byars, 1998). 

Ţrtev ima v primeru napada teroristov veliko stroškov in izgub. Med direktne izgube 

štejemo (Coleman, 2003): 

 izguba prodaje med napadi, 

 čas osebja, spletni zastoji, prekinjen dostop poslovnih uporabnikov, 

 povečani stroški zavarovanja, 

 izguba intelektualne lastnine – raziskave, cenitve, 

 sodni stroški za pravdo in povračilo škode, 

 izguba kritične komunikacije v času nevarnosti. 

Potem pa so tu še indirektne izgube: 

 izguba zaupanja in kredibilnosti v finančnem sistemu, 

 omadeţevan ugled, 

 napetost v poslovnem partnerskem odnosu, 

 izguba bodočih investicij strank, 

 izguba zaupanja v vodstvo in računalniško industrijo. 
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Silke je kiberkriminal s področja terorizma posebej raziskal in prišel do različnih 

ugotovitev. Ugotovil je, da je kiberterorist posameznik, ki uporablja 

računalniško/omreţno tehnologijo kjer nadzira, dominira ali/in sili z ustrahovanjem 

politične ali socialne skupnosti. Vse teroriste motivira ista stvar, drugačen je le medij 

napada in izbira ţrtve. Teroristi praviloma napadajo z uporabo nasilja in ustrahovanja, 

ţelijo čim več medijske pozornosti, preko katere posredujejo sporočilo publiki. Kljub 

premišljeni uporabi nasilja, teroristi na splošno ne veljajo za psihopate, ampak so 

»normalni«, preračunljivi in racionalni ljudje. Razvrščamo jih glede na izbiro tarč, metod 

napada, izbire oroţja, ideologije in pogosto od osebnosti posameznikov. Njihove 

aktivnosti so organizirane zelo podrobno in natančno. Motivacija, da nekdo postane 

terorist variira od posameznika do posameznika. Nekatere študije kaţejo, da so med 

teroristi tisti, ki so ţeljni akcije in jim te akcije predstavljajo poţivilo. Ti individualisti, ki 

imajo opravka s svetom, se zanašajo na psihološke mehanizme, kjer iščejo rešitve zunaj 

sebe. 

Teroristične skupine so močno motivirane z bodočimi izidi njihovih dejanj (npr. 

sprememba vladne politike, izpust političnih zapornikov). Na prihodnost gledajo kot na 

popolno nasprotje preteklosti. Sedanjost jim predstavlja čas konfliktov in nemirov. 

Usmeritev v prihodnost je vsebina velikih manifestov in govorov. 

Mediji za teroriste igrajo zelo pomembno vlogo (kot na primer ob napadu na World Trade 

Center in nato razkritju krivca za napad Osame bin Ladna in al-Qaede). Teroristi 

uporabijo medije za razširjanje idej, sporočil med širšo publiko. Pogosto napadejo 

informacijski sistem televizijske hiše in se v ţivo, preko televizijskega zaslona ali preko 

interneta, vključijo v program. To povzroči veliko pozornost gledalcev, hkrati pa vzbuja 

strah in zavedanje ljudi, česa vse so teroristi sposobni. 

Obstoj teroristične organizacije je odvisen od dobre komunikacije. Ta poteka preko 

spleta, saj je takšna komunikacija laţja in lahko poteka prekocelinsko oz. mednarodno. 

Zelo pomembno jim je, da komuniciranje poteka tajno. Uporabljajo enskripcijska e-

sporočila, saj so bolj varna in jih ne more vsak odprti. 

Vsak dan je več uporabnikov interneta, torej je moţnost rekrutiranja novih teroristov 

večja. Rekruti so ponavadi mladi, iz srednjega sloja druţbe in tehnološko iznajdljivi. Da 

privabijo čim več ljudi, ustvarjajo web strani, velikokrat pa se ob odprtju katere internetne 

strani prikaţe oglas terorističnih skupin. Internet pa ni namenjen samo za rekrutiranje 

ampak tudi za pridobivanje podpornikov. 
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Potreba teroristov je, da opravičijo in racionalizirajo uporabljeno nasilje. Naučijo se 

nehumanega vedenja. Socialno - kognitivna teorija vsebuje tehnike, ki so uporabljene pri 

nečloveškem vedenju. Te tehnike so: poniţevanje ţrtev (ţrtev si je to zasluţila), 

stereotipiziranje, razlaganje njihovih dejanj v leporečnem jeziku, trditve, da njihova 

dejanja sluţijo nekim višjim moralnim ali socialnim namenom, napačno razlagajo 

posledice njihovih dejanj (noben nedolţen ni bil poškodovan) ali pa odgovornost 

razpršijo na več oseb ali organizacij. 

Določeni tipi terorističnih skupin se izogibajo pozornosti in rajši delujejo v senci ali na 

skrivaj (anarhisti, religiozni ekstremisti). Skrivoma delujejo zato, da lahko obstajajo in 

delujejo v druţbi, ki se mogoče ne strinja z njihovimi ideologijami. Anonimnost 

teroristov je uporabna tudi pri izogibanju sankcijam in pridobivanju določene mere 

zaščite (Silke, 2003). 

Koncept virtualne skupnosti lahko ima zanimiv vpliv na obnašanje skupine, njihovo 

mnenje, odločanje, motivacijo, skupinske aktivnosti in razpršitev individualne 

odgovornosti. Individualna mnenja in obnašanja tako postanejo bolj ekstremna. Članstvo 

v skupini lahko vodi v skupinsko mišljenje. S tem se pojavi močna potreba po 

skupinskem soglasju. Ta potreba lahko negativno vpliva na skupinsko sposobnost opraviti 

primerno odločitev. Študije kaţejo, da posameznik stori bolj nasilno dejanje, če je del 

skupine. To lahko vodi v proces preoblikovanja osebnosti, ki zmanjša občutek 

odgovornosti, raste pa antisocialno vedenje. 
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4.4 Profiliranje »hekerjev« 

Anonimnost daje občutek podzemlja in skrivnostnosti, manjšo fizično in čustveno 

tveganje in manjšo stopnjo zaznavanja viktimitete. Čas in kraj storitve ţelenega dejanja 

sta v kibernetskem prostoru poljubna. Posledice nastopijo po volji napadalca takoj ali 

točno določen čas v prihodnosti. Vse to daje hekerjem, ki jih spremlja minimalen občutek 

ogroţenosti, občutek nepremagljivosti in vsemogočnosti, občutek breztelesnosti in 

pobega iz telesne kompleksnosti realnega sveta. 

Spolna konstrukcija hekerstva je izrazito moška oziroma deška. Predstava hekerja je 

predstava o adolescentnem fantu, ki izţivlja svoje seksualne fantazije ali kavbojske sanje, 

je neurejenega videza, ţivi za in skozi svoj računalnik, kompulziven, distanciran od ostale 

druţbe, socialno neprilagojen in brez druţbenih veščin, obsesiven, napihnjen, sebičen, 

solipsističen, a tehnološko izobraţen. Njegov cilj je zrušiti vlado/e in onesposobiti 

obveščevalno/e sluţbo/e. Heker je psihološko marginalen ali vsaj čudak, do ostalih članov 

skupnosti (ne-hekerjev) goji občutek superiornosti, prekinja vezi s skupnostjo in beţi v 

svet formalne strukture računalništva. Čeprav povečini ţivi »normalno« ţivljenje, gleda 

skupne kultne filme (npr. Enemy of the State, The Matrix) in ţivi kot heker le on-line
10

. 

V splošnih predstavah o hekerjih, je vedno v ospredju figura hekerja moškega spola. 

Psihoseksualne teorije razlagajo to neudeleţenost ţensk v hekerski kulturi z domnevo, da 

tovrstna tehnologija nudi katarzičen izhod predvsem frustriranim mladim fantom, ki 

iščejo kanale za uveljavljanje svojih teţenj po dominaciji. Hekanje je v teh teorijah 

predstavljeno kot nadomestilo spolne aktivnosti ali nezrele seksualnosti (pri kateri je 

računalnik hekerjev partner, virus pa skupni otrok). Tehnologija je v teh primerih 

nesporno objekt libidinalne investicije, a po tem se ta dejavnost ne razlikuje od drugih 

človeških prizadevanj. Tovrstne razlage niso povsem neutemeljene, a so v celoti gledano 

enostranske, saj hekerje reducirajo na dečke s preveč testosterona, premeščeno libidinalno 

energijo, mačiste in Freudovo teorijo o zavisti po penisu obračajo v »kiborg envy« 

(Završnik, 2005). 

Ţenske sicer programirajo, vendar ne toliko v škodljive namene. Ţensk okolje, preţeto z 

vrednotami nedoraslosti, nerodnosti, nezrelosti in ezoterike ne privlači. Brezciljno 

uničevanje in tehnična dovršenost sama po sebi ţenskam ni zanimiva, saj si ţelijo 

tehnike, ki ima cilje zunaj sebe. 

                                                 
10

 Završnikovo pojmovanje hekerjev 
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Motivi hekerjev so podobni motivom drugih storilcev kaznivih dejanj (pohlep, 

maščevanje, radovednost), najpogostejši motiv pa je intelektualni izziv, ki ga hekerju 

predstavlja njegov podvig (Završnik, 2005). Storilci, ki najprej vdrejo v računalnik in 

potem nadaljujejo s hekanjem so motivirani iz radovednosti. Tisti, ki jim je glavni cilj 

dobiček, niso destruktivno nagnjeni. To je podobno kot parazit, ki ne ţeli ubiti svojega 

gostitelja. Najnevarnejši so tisti storilci, ki jih ţene maščevanje (Bednarz, 2004). 

Nekateri najdejo uţitek v pisanju in pošiljanju uničevalnih virusov, drugi so poslovni 

profesionalci, ki kradejo kopije svojim »zaposlenim«, nekateri pa so so-ustvarjalci, ki 

uporabijo osebne informacije potrošnika za finančni zasluţek (Bednarz, 2004). Hekerje, 

ki jih ulovijo, pogosto zaposlijo kot varnostne svetovalce. Takšen primer je Kevin 

Mitnick, ki si je pridobil pozornost somišljenikov in sovraţnikov ter z zvijačami in 

laganjem vdrl v marsikateri sistem. 

Komercializacija informacijske tehnologije je ustvarila »krekerje«, ki so kriminalno 

orientirani, profesionalizirani, njihov cilj pa je vedno dobiček. Hekerji so zaradi teh oţjih 

skupin predstavljeni kot nevarni anarhisti in zločinci, ki se jih bojijo vlade, računalniška 

in varnostna industrija. Pri kršitvah pravic intelektualne lastnine pa je zaslediti tudi 

razlikovanje med »črnimi uporabniki« in pirati. Prvi kršijo pravice intelektualne lastnine 

zgolj z namenom, da bi si produkt pridobili za svojo uporabo, drugi pa jih kršijo z 

motivom pridobivanja dobička z nadaljnjim razpečevanjem proizvoda. Glede na veliko 

tehnično znanje, ki je potrebno za storitev kibernetskega kriminalnega dejanja, lahko 

hekerstvo v skladu z obstoječimi kriminološkimi klasifikacijami uvrstimo med kriminal 

»belih ovratnikov«. Stratifikacija hekerskih subkultur poteka načeloma po tehnični plati 

in ne po osebni ali ideološki plati. Po politični plati gre za zagovornike načela prosto 

dostopne programske opreme kot sestavine temeljne človekove pravice do svobode 

izraţanja in pravice do zasebnosti; po osebni plati pa gre za hekerje, ki se dojemajo kot 

junaki kiberpank literarne produkcije, uporniki zoper korporacijske prevzeme njihovih 

ponudnikov internetnih storitev. Skupnost hekerjev je globalna, neformalna in virtualna, 

čeprav se občasno tudi fizično srečujejo na kongresih. Zdruţuje jih vera v moč 

računalniškega mreţnega povezovanja in teţnja po ohranitvi te tehnološke moči v lasti 

vseh (Završnik, 2005). 

Hekerji rešujejo probleme in gradijo programe. Verjamejo v svobodo in v prostovoljno 

vzajemno pomoč. Kot za vse ustvarjalne umetnosti, je tudi tukaj najučinkovitejša metoda, 
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da postaneš mojster hekerstva, da imitiraš mišljenje mojstrov, tako intelektualno kot tudi 

emocionalno. 

Za vsakega hekerja torej veljajo naslednje trditve (Raymond, 2001): 

1. Svet je poln mamljivih problemov, ki čakajo, da bodo rešeni. 

Biti heker pomeni veliko zabave in hkrati velik napor, ki lahko demotivira. Vsak heker 

ima v sebi energijo, ki je značilna za hekerje in ta energija je podobna kot tista pri seksu, 

ko zadeneš denar in ko si druţbeno sprejemljiv. Razviti mora neke vrste vero v lastno 

učno kapaciteto in zavest, da tudi sam ne ve vsega o tem, kako rešiti problem (če se lotiš 

problema in se iz njega učiš, se boš sčasoma naučil dovolj, da rešiš naslednji del 

problema, dokler ni problem rešen). 

2. Noben problem ne bi smel biti rešen dvakrat. 

Ustvarjalni moţgani so dragocen in omejen vir. Ne bi ga smeli zapravljati za re–

inovacije, medtem ko je na trgu toliko zanimivih novih problemov, ki čakajo, da bodo 

rešeni. Hekerji vedo, da je čas za razmišljanje dragocen – tako zelo dragocen, da ima 

skoraj dolţnost reševati probleme in nato oddati rešitve naprej, da lahko drugi hekerji 

rešijo nove probleme. Ni vedno tako, da je za en problem samo ena rešitev. Veliko se da 

naučiti o problemu iz prejšnje rešitve. Vendar pa ni vsaka prejšnja rešitev na voljo, saj 

hekerji pogosto omejijo dostop. S tem prisilijo ljudi, da ponovno raziščejo problem. 

Hekerji z objavo rešitev pridobijo spoštovanje ostalih hekerjev. 

3. Dolgčas in garaško delo sta zlo. 

Hekerji in drugi ustvarjalni ljudje se ne bi smeli nikoli dolgočasiti ali imeti teţkega, 

ponavljajočega se dela, ker ko se to zgodi, pomeni, da delajo potem samo tisto, kar lahko 

– rešujejo nove probleme. Zaradi garaštva lahko človek postane zloben. Vendar pa kljub 

temu hekerji včasih delajo stvari, ki se zdijo ponavljajoče in dolgočasne, vendar to delajo 

zato, da si zbistrijo misli, da izostrijo veščino ali da pridobijo določene izkušnje. 

4. Svoboda je dobra. 

Če hekerju nekdo ukazuje, mu s tem lahko prepreči reševanje problemov, ki se mu zdijo 

zanimivi. Heker je rad svoboden in o vsem odloča sam, vendar pa to ne more biti vedno, 

saj se mora občasno podrediti avtoriteti in upoštevati njihova navodila. Navodila sprejme, 

če za to dobi nekaj več kot bi za čas, ki bi ga namenil hekanju. Pojavi se problem, ker ima 

avtoriteta pravico do cenzure in podrejanja, kar pa nobeden ne mara. 
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5. Vedenje kot heker, še ne pomeni, da si heker. 

Hekerstvo zahteva inteligenco, veliko vaje, vdanosti in teţkega dela. Heker se mora 

naučiti, da ne more vedno rešiti problema in da se ne trati preveč časa za reševanje 

nerešljivega ali preteţkega vprašanja. 

Marcus Rogers je razvil osem tipov internetnih kriminalcev, ki so navedeni v spodnji 

tabeli. 

Tabela 1: Razvrstitev hekerjev po Rogersu (Bednarz, 2004). 

Novinci (novice) 

slabe računalniške in programske izkušnje 

uporabljajo ţe napisane skripte, ki jih 

najdejo na internetu 

lahko povzročijo veliko škode, ker ne 

vedo, kako napad deluje 

iščejo pozornost medijev 

Stari čuvaji (old guard hackers) 

nimajo kriminalnega namena 

kaţejo visoko stopnjo nespoštovanja tuje 

osebne lastnine 

prizadevajo si, da bi njihovo delo cenili 

Profesionalni kiminalci 

plačanci za umore in bivši pripadniki 

obveščevalnih sluţb 

specializirali so se za gospodarsko 

vohunstvo 

vrhunsko izurjeni in imajo dostop do 

visoke tehnologije 

visoko motivirani 

strelno oroţje jim je nagrada 

Kiber - punkerji (cyber-punks) 

sposobni napisati svoj program 

razumejo sistem, ki ga napadajo 

veliko jih je vljučenih v zlorabe kreditnih 

kartic in telekomunikacijskih storitev 

ponašajo se s storjenim kaznivim dejanjem 

Notranji napadalci (internals) Kiberteroristi (cyber-terrorists) 

nastali in se okrepili s padcem številnih 

obveščevalnih sluţb vzhodnega bloka 

dobro investirani 

mešanica političnega govorništva in 

kriminalnih aktivnosti 

razočarani zaposleni ali bivši zaposleni 

 zaposleni na tehnološko zahtevnih 

delovnih mestih 

kaznivo dejanje storijo odvisno od 

njihovih privilegijev 

povzročijo veliki varnostni problem 

najbolje vedo, kje je podjetje ranljivo 



30 

 

majhni tatovi 

zaposleni, pogodbeniki, svetovalci 

računalniško izobraţeni 

oportunisti, ki izkoristijo slabo notranjo 

varnost 

motivira jih pohlep ali nujno plačilo 

drugih razvad - droge, kartanje 

Koderji (coders) 

so kot mentorji novincev 

pišejo skripte, ki jih drugi uporabljajo 

motivira jih občutek moči in ugleda 

so nevarni ker uporabljajo skrite beleţnice, 

trojanske konje 

 

Problem je, ker podjetja in druge ţrtve nočejo posredovati oz. deliti informacij, medtem 

ko to hekerji počnejo cel čas. Ţrtve ne prijavljajo tovrstnih kaznivih dejanj, kar še posebej 

ni v prid potencialnim ţrtvam. Ujamejo zelo malo tovrstnih storilcev, še manj jih 

obsodijo, ti ujeti storilci pa niso tisti najnevarnejši, visoko strokovno usposobljeni. Dober 

heker ni nikoli ujet, ker zna zabrisati sledi za sabo. 

Zaključimo lahko, da je hekerjev najboljši prijatelj računalnik s katerim se poistoveti. Le 

redko kateri heker ima potrebno znanje za vdiranje v sisteme. Tisti, ki tega znanja nimajo, 

uporabljajo ţe napisane programe in izkoriščajo znane slabosti posameznih 

informacijskih sistemov. Obstaja veliko vrst hekerjev, najbolj nevarni pa so krekerji. 

Heker v bistvu ni slab človek, to postane, če zlorabi sistem, uporabi podatke v kriminalne 

namene ali če zruši sistem. 
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5 Sodobne tehnologije nadzora na internetu 

Zaradi povečanega obsega uporabe interneta in s tem posledično širjenja nezakonitih 

dejavnosti posameznikov na internet, ţelijo drţave nadzorovati internet in Slovenija ni pri 

tem nikakršna izjema. Problem pa je, ker se pri tem ne upošteva, da sodobna tehnologija 

moţnosti nadzora povečuje ţe sama po sebi – tehtnico pomika v smer proti nadzoru in 

stran od zasebnosti. Zato bi bilo treba nameniti več pozornosti varstvu zasebnosti. Tako 

pa razmerje med zasebnostjo in nadzorom ostaja pod vplivom tehnologije praviloma 

neuravnoteţeno, pravni sistem pa praviloma le legitimira trenutno stanje in s tem teţišče 

dokončno premika stran od zasebnosti. 

IP nadzorovanje omogoča popolno kontrolo in opravljanje IP video nadzornih kamer 

preko LAN, WAN omreţij in interneta. Tovrstno nadzorovanje omogoča oddaljeno 

opazovanje in integracijo ostalih sistemov v omreţje. Stroški namestitve in vzdrţevanja 

so nizki. Slaba stran IP nadzorovanja je, da se uporablja le za manjše prestopke, k širjenju 

video nadzora pa močno vplivajo politični in komercialni pritiski.
11

 

Moţnost nadzorovanja, pregledovanja in prestrezanja podatkov na spletu je zelo veliko, 

sploh zaradi sledi, ki jih vsak uporabnik pušča za sabo. Uporabnik največ sledi pusti pri 

svojem ponudniku interneta: kdaj in katere storitve interneta je uporabljal, skupaj z 

uporabniškim imenom, IP številko, telefonsko številko oz. drugo vstopno točko, preko 

katere se je povezal na internet. Vsi ti podatki se zbirajo v datotekah aktivnosti. Ob 

vstopu na spletno stran se računalniku avtomatsko dodeli tudi piškotek (cookie), ki nato 

ob naslednjem obisku te strani prepozna uporabnikov računalnik. S pomočjo piškotov 

lahko ponudnik internetne strani ugotavlja obiske in navade obiskovalcev. Na streţniku se 

preko ID številke shranjujejo podatki o registriranih uporabniških imenih in nastavitvah, 

kdaj je bil uporabnik na spletni strani in kaj je gledal (Kašnik, 2006). 

Veliko skrbi okoli takšnega nadzora vzbuja nadzorovanje na delovnem mestu – pri nas ni 

nič od tega legalno, če o nadzoru usluţbenec ni predhodno obveščen. 

Drugi problem nadzorovanja na internetu pa so povezovanje, zbiranje in prestrezanje 

podatkov. Veliko podatkov med seboj ni povezanih, vendar pa za ta namen obstaja veliko 

tehnik povezovanja baz. Mnogo podatkov se zbere preko javno dostopnih programov t. i. 

roboti, pajki, črvi, preko registriranja brezplačnih programov, podtaknjenih virusov ali pa 

s preprostimi triki kot so nagradne igre (Kašnik, 2006). 

                                                 
11

 IP nadzorovanje povzeto po Kašnik, 2006 
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Določene podatke na računalniku pa lahko zaseţemo na čisto preprosti način, in sicer s 

fizičnim dostopom do računalnika. Da se zavarujemo te vrst vdora je potrebna pravilna 

izbira gesla in ostalih varnostnih ukrepov. Ti ukrepi pa ne pomagajo pri vdoru z 

neposrednim dostopom do diska na računalniku (Kašnik, 2006). 

Tehnologija se posodablja iz dneva v dan, storilci kibernetskega kriminala pa so vedno 

bolj izobraţeni in iznajdljivi. Prelisičijo lahko marsikateri sistem in zabrišejo sledi za 

seboj. In ravno zato, ker jih je na tisoče, bi bilo potrebno zaposliti več preiskovalcev. 

Uporabniki pa bi se morali bolj zaščititi in na ta način vsaj oteţiti dostop 

kiberkriminalcev. 
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6 Sodobne tehnologije za zaščito digitalne zasebnosti 

Nove tehnologije prinašajo nove vrste kriminala, zato vedno več vlad vzpostavlja posebne 

enote, ki se ukvarjajo z internetnim kriminalom, nekateri ţe obstoječi ukrepi, ki naj bi 

internet naredili varnejši za uporabnike, pa vključujejo kodiranje podatkov, omejevanje 

dostopa do določenih internetnih strani, uporabo naprednih poţarnih zidov in stroge kazni 

za prestopnike. 

Podjetja in ostali uporabniki uporabljajo naslednje zaščitne sisteme za zaščito zasebnosti 

na internetu (Garretson, Duffy, 2004 in Kovačič, 2006): 

 poţarni zid; 

 anti – virusni program; 

 dostopni seznam, ki temelji na preverjanju uporabnikov iz kontrolne liste (71%); 

 intrusion – detection system ali sistem, ki zazna vsiljivca (68%); 

 intrusion – prevention system ali sistem, ki preventivno zazna vsiljivca (45%); 

 pametna kartica ali druga enkrat uporabna gesla (35%); 

 public – key infrastructure ali javni ključi (30%); 

 biometri uporabijo osebne karakteristike za identifikacijo uporabnikov, kot npr. 

prstni odtisi (11%). 

 z uporabo PGP – ja, to se pravi z enkripcijo, dekripcijo in digitalnim prepisovanjem 

elektronske pošte in datotek s programom PGP; 

 z izbiro ustreznih gesel; 

 z nastavitvijo hushmaila; 

 z aţurnim brisanjem sledi uporabe računalnika (datoteke zgodovine, cookies, swap 

file), v nekaterih primerih z nepovratnim brisanjem vsebine datotek (priporočeno število 

prehodov pri brisanju je 3 krat za osebno rabo, 10 krat za komercialno uporabo, 18 krat za 

vojaško uporabo in 26 krat za največjo varnost, priporočljivi pa sta tudi metoda NIS 7 

krat in Guttmanova metoda 35 krat); 

 s – tools (steganografija) se uporabljajo za skrivanje sporočil, nevidno kodiranje, 

označevanje datotek z digitalnim vodnim tiskom in serijskimi številkami; 

 Ad – aware. 
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6.1 Filtriranje in blokiranje spornih vsebin 

Najboljša obrambna strategija, da obvarujemo otroke pred internetnimi nevarnostmi je, da 

odstranimo računalnike iz vseh prostorov, kjer otroci lahko dostopajo do interneta brez 

nadzora ali pa, da postavimo računalnik tja, kjer lahko izvajamo nadzor internetnih 

aktivnosti. Učinkovito je tudi, da otroke preverjamo s čim se ukvarjajo, ko so na spletu. 

Za starše ni priporočljivo, da slike svojih otrok objavljajo na spletnih straneh. Starši lahko 

ravno tako napišejo hišni red o uporabi interneta. 

Z ozaveščanjem staršev in otrok ter aktivnim iskanjem spornih vsebin se ukvarjajo 

naslednje organizacije: Internet Watch Foundation (www.iwf.org.uk), ICRA 

(www.icra.org), ASACP (www.asacp.org) in CyberAngels iz ZDA (Skrt, 2004). 

Preventivni ukrep, katerega se posluţujejo starši je nastavitev stopnje prepustnosti za 

določene vsebine na internetu. Če za brskanje po spletu uporabljamo Internet Explorer ta 

postopek izvedemo tako, da v meniju Orodja izberemo opcijo Internetne moţnosti in nato 

jeziček Vsebina, kjer lahko v Content Advisor nastavimo prepoved dostopa do 

pornografske vsebine. 

Nekateri programi lahko sledijo otrokovemu deskanju po internetu, nekateri lahko 

snemajo pogovore otrok v klepetalnicah in starše prek e-pošte v primeru nevarnosti 

pravočasno obvestijo, spet drugi pa denimo lahko zaustavljajo elektronsko pošto s sporno 

vsebino. V pomoč je nekaj spletnih naslovov: www.netnanny.com, 

www.cyberpatrol.com, www.surfwatch.com, www.safesurf.com, www.solidoak.com in 

www.chibrow.com (Skrt, 2004). 

6.2 Družinski filter 

Na največjem slovenskem spletnem iskalniku Najdi.si deluje druţinski filter, ki omogoča 

staršem, da svoje otroke zavarujejo pred vsiljivimi in nezaţelenimi pornografskimi 

vsebinami in drugimi oblikami spolnega nasilja nad otroki in mladostniki. Druţinski filter 

so razvili v podjetju Noviforum v sodelovanju z Uradom za mladino Republike Slovenije 

(Skrt, 2004). Gre za prvo tovrstno storitev v Sloveniji in je neposreden odziv na 

naraščajoči problem virtualnega nasilja (pedofilija, pornografija) na slovenskem delu 

svetovnega spleta. 

http://www.iwf.org.uk/
http://www.icra.org/
http://www.asacp.org/
http://www.netnanny.com/
http://www.cyberpatrol.com/
http://www.surfwatch.com/
http://www.safesurf.com/
http://www.solidoak.com/
http://www.chibrow.com/
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6.3 Potrebno sodelovanje držav 

Kibernetski kriminal pomeni nove izzive tudi za zakonodajo in mednarodno sodelovanje. 

Nekateri ukrepi, ki bi jih morale sprejeti drţave za učinkovit boj z internetnim 

kriminalom vključujejo uskladitev zakonodaje različnih drţav, vzpostavitev preiskovalnih 

procedur in institucij, ki bi pomagale v boju proti visokotehnološkem kriminalu, 

neposredno sodelovanje med institucijami drţav ter med drţavnimi institucijami in 

zasebnim sektorjem ter učinkovite reţime pravne pomoči, ki bi omogočali neposredno 

sodelovanje med različnimi drţavami in vzpostavitev medvladnih mreţ (T. V., 2007). 

Kljub vsemu naštetemu pa je še vedno najboljša preventiva. Bolj, ko so uporabniki 

ozaveščeni in informirani o moţnih načinih zaščite pred internetnimi kriminalci, teţje je 

za vsiljivce, da doseţejo svoj cilj – vdrejo v računalniški sistem in na različne načine 

oškodujejo uporabnike. Z večjo odgovornostjo in pomembnostjo v druţbi pride tudi večja 

nevarnost viktimiziranosti. 
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7 Slovenska kazensko materialnopravna ureditev 

računalniške kriminalitete 

S prodiranjem informacijske tehnologije v skoraj vse pore ţivljenja postaja ta 

infrastruktura vedno pogostejša in priljubljenejša tarča kibernetskih kriminalcev. Število, 

škoda in sofisticiranost napadov hitro naraščajo in sicer tako zelo, da lahko skupno letno 

svetovno škodo, nastalo s kibernetskimi napadi, merimo ţe v milijardah ameriških 

dolarjev. Pogosto nepridipravi ostajajo nekaznovani. Temu botruje predvsem pešanje 

kazenske zakonodaje za tehnološkim razvojem in za zdaj še slabo sodelovanje med 

drţavami v boju proti kibernetskemu kriminalu in terorizmu, ki je izrazito mednaroden in 

bi bila zato v zvezi z njim nujna visoka stopnja sodelovanja. 

Slovenija je med podpisnicami Konvencije o kibernetski kriminaliteti, ki v 20. členu daje 

podlago za prestrezanje prometnih podatkov v realnem času, v 21. členu pa podlago za 

prestrezanje vsebinskih podatkov (torej internetnega prometa). Na podlagi konvencije je 

bil sprejet Zakon o elektronsko posredovani komunikaciji, v katerem v 107. členu piše, da 

mora operater “na svoje stroške zagotoviti ustrezno opremo v svojem omreţju in 

primerne vmesnike, ki v njegovem omreţju omogočajo zakonito prestrezanje 

komunikacij.” Operaterji so definirani kot “fizične ali pravne osebe, ki zagotavljajo javna 

komunikacijska omreţja ali z njimi povezane zmogljivosti oziroma izvajajo javne 

komunikacijske storitve” (3. člen), torej so operaterji tudi ponudniki dostopa do interneta. 

Leta 2006 sprejeti Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij 

v 5. členu omogoča operaterjem povezovanje prestrezne opreme in s tem niţanje 

stroškov. Tako lahko več operaterjev skupaj zagotovi potrebno opremo za prestrezanje, 

oz. lahko posamezen operater svoje omreţje poveţe s prestrezno opremo drugega 

operaterja. Podobno rešitev poznajo še v Rusiji in Ukrajini. Prestrezanje internetnega 

prometa pa je sporno še iz dveh razlogov, in sicer zaradi vprašljive učinkovitosti takega 

nadzora ter s stališča človekovih pravic. Obe dilemi sta se odprli tudi ob sprejemu 

ZEKom v Sloveniji. Glede učinkovitosti in uporabnosti nadzora se namreč postavlja 

vprašanje, v katerih primerih bi policija sploh lahko izvajala nadzor nad internetom in ali 

je kdaj naletela na tehnične omejitve pri tem nadzorovanju (Kovačič, 2006). 
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Poleg zgoraj navedenega zakona in pravilnika, urejajo področje kibernetske kriminalitete 

tudi Konvencija o računalniški kriminaliteti in protokol h konvenciji – ksenofobija in 

rasizem na svetovnem spletu (RS ratificirala 7. 6. 2004), Direktiva o hrambi podatkov 

elektronskih komunikacij za namene preiskovanja kaznivih dejanj in standardizacija 

postopkov z elektronskimi dokazi (sprejela jo je Komisija EU leta 2005). 

Ugotovimo lahko, da je obseg policijskega nadzora interneta v Sloveniji minimalen. 

Policijski nadzor komunikacij je torej verjetno usmerjen predvsem v nadzor telefonije. 

Večinoma pa gre pri nadzoru interneta za nadzor zaradi uporabe računalnika pri drugih 

kaznivih dejanjih. 

7.1 Kazenski zakonik Republike Slovenije 

V slovenskem kazenskem zakoniku so določene spremembe, ki vključujejo tudi člene, 

povezane s kibernetsko kriminaliteto (KZ se je spremenil 4. junija 2008). Vsako kaznivo 

dejanje ima določeno zagroţeno kazen, najvišja kazen pa je 8 let zaporne kazni. 

Tabela 2: Razvrstitev členov v KZ o kibernetski kriminaliteti (KZ RS, 2008). 

Člen v KZ RS Vsebina člena Zagrožena kazen 

139. čl. KZ 

(prej 150 – II – 

2 čl. KZ) 

Kršitev tajnosti občil denarna kazen ali zaporna kazen do 

1 leta 

zaporna kazen od 3 mesece do 5 let 

za uradno osebo 

143. čl. KZ 

(prej 154 – II 

čl. KZ) 

Zloraba osebnih podatkov Denarna ali zaporna kazen do 3 let 

Zaporna kazen do 5 let za uradno 

osebo 

149. čl. KZ 

(prej 159. čl. 

KZ) 

Kršitev avtorski sorodnih 

pravic 

Zaporna kazen do 3, 5 ali 8 let 

176. čl. KZ 

(prej 187. čl. 

KZ) 

Prikazovanje, izdelava, posest 

in posredovanje 

pornografskega gradiva 

Denarna kazen in do 2, 5 ali 8 let 

zaporne kazni 

221. čl. KZ 

(prej 225. čl. 

KZ) 

Napad na informacijski 

sistem 

Zaporna kazen do 1, 2 ali 5 let 

237. čl. KZ 

(prej 242. čl. 

KZ) 

Vdor v poslovni informacijski 

sistem 

Zaporna kazen do 3 ali 5 let 

306. čl. KZ 

(prej 309. – III. 

čl. KZ) 

Izdelovanje in pridobivanje 

oroţja in pripomočkov, 

namenjenih za kaznivo 

dejanje 

Zaporna kazen od 1 do 3 let 
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8 Statistični podatki in konkretni primeri računalniške 

kriminalitete 

8.1 Statistična obdelava računalniške kriminalitete 

Statistični podatki kaţejo, da podjetja kljub vsem moţnim varnostnim ukrepom, namenijo 

premalo časa za varnost (1-2%), medtem ko namenijo okrog 2, 5 mio dolarjev finančnih 

sredstev za varnost (Garretson in Duffy, 2004). Najpogostejša ţrtev je po podatkih 

Europola kljub temu gospodarstvo, sledijo mu drţavne institucije in na zadnjem mestu 

zasebni uporabniki. Najbolj pod »udarom« je torej gospodarstvo, kar je v veliki meri 

pripisati tudi oceni, da je 70 % dnevne povprečne vrednosti posamezne delovne 

organizacije shranjene v obliki informacij, te pa so večinoma v elektronski obliki 

(Završnik, 2005). 

V tabeli (Tabela 3) so prikazana vsa kazniva dejanja po izbranih členih (še stari členi, 

novi so navedeni v Tabela 2), ki so bila storjena v časovnem obdobju od leta 2000 do 

2008. Statistično enoto predstavljajo kazniva dejanja, za katera je policija v navedenem 

obdobju na podlagi devetega odstavka 148. člena ZKP vloţila kazensko ovadbo. Skupno 

število storjenih kibernetskih kaznivih dejanj (navedenih v tabeli) je 874 . 

Tabela 3: Število kaznivih dejanj po izbranih členih v obdobju 2000 do 2008 (MNZ, Policija, 2008) 

leto 150-II-

2 čl. 

KZ 

154-

II čl. 

KZ 

159 

čl. 

KZ 

187 

čl. 

KZ 

225 

čl. 

KZ 

242 

čl. 

KZ 

309-

III čl. 

KZ 

SKUPAJ 

2000 - - 11 12 12 15 - 50 

2001 - 1 23 13 2 6 - 45 

2002 - - 17 7 6 1 6 37 

2003 1 - 12 14 2 - - 29 

2004 - - 18 14 10 - 2 44 

2005 - - 17 36 30 5 3 91 

2006 3 - 6 21 24 6 2 62 

2007 2 1 7 32 88 4 13 147 

2008 2 1 10 56 283 7 10 369 

SKUPAJ 8 3 121 205 457 44 36 874 
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Največji deleţ zajema kaznivo dejanje neupravičenega vstopa v informacijski sistem 

(225. čl.), sledita ji otroška pornografija (187. čl.) in kaznivo dejanje neupravičene 

uporabe avtorskega dela (159.čl.). Po vrsti si sledijo še vdor v informacijski sistem (242. 

čl.), izdelovanje in pridobivanje oroţja in pripomočkov, namenjenih za kaznivo dejanje 

(309. čl.), kršitev tajnosti občil (150-II-2) in kaznivo dejanje zlorabe osebnih podatkov 

(154-II). 

1%

0%

14%

23%

53%

5% 4% 150-II-2 čl. KZ

154-II čl. KZ

159 čl. KZ

187 čl. KZ

225 čl. KZ

242 čl. KZ

309-III čl. KZ

 

Slika 3: Strukturni graf kibernetske kriminalitete v obdobju od 2000 do 2008 

8.2 Konkretni primeri računalniške kriminalitete 

V Sloveniji je bil npr. odmeven domnevni vdor v računalniški sistem Nove Ljubljanske 

banke, d.d. v letu 2003. NLB je ves čas zanikala, da je v njeno on - line bančništvo 

(spletno poslovalnico Klik NLB) vdrl heker, in zatrjevala, da je njihov sistem popolnoma 

varen. Drugi odmeven primer računalniškega kriminala je bil vdor v omreţje Siol leta 

1998. Hekerska skupina X – ORG je za 2.000 tolarjev po navadni pošti z odkupnino 

pošiljala uporabniška imena in gesla uporabnikov Siola. Ostali primeri kibernetske 

kriminalitete na slovenskem ozemlju so manjši in niso tako odmevni. So pa zato znana 

imena hekerskega odra: Twarlock, Edini, Taj, Edward, Evil_Phreak, Iggy, Ffaca, 

Overlord_tm, Hihitavec, Arctus, An Sanct, Exceed, Sovjet, Crook, Yogurt, Glumac, X – 

Ray, Speed, Sensei in d00m (www.ednevnik.si). 
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9 Zaključek 

Kaj je tisto, kar pripelje posameznika do zagrešitve kibernetskega kaznivega dejanja? V 

nekaterih primerih je poglaviten vzrok maščevanje, spet pri drugih radovednost, 

kljubovalnost in nevrotičnost. Sicer pa je nemogoče najti odgovor za vse primere 

storilcev, glede na to, da se osebnosti kriminalcev razlikujejo. Razdelimo lahko le storilce 

glede na tip kaznivega dejanja, ki ga je storil. V zadnjem času strokovnjaki vse bolj 

uporabljajo intervjuje s storilci kiberkriminala. Pridobljene subjektivne ocene in rezultate 

pa je nemogoče posplošiti na celo skupino, ki ji posameznik pripada! Tudi meje, kaj 

natanko je kibernetski kriminal, ni lahko določiti. Po eni strani so to tista kazniva dejanja, 

kjer je računalnik sredstvo in predmet storitve. Če je računalnik sredstvo storitve, potem 

govorimo o vdorih, izdelavi pripomočkov, tudi računalniškem piratstvu. Kjer pa je 

računalnik predmet storitve, je kaznivih dejanj precej več! Vsako leto se pridruţi kakšna 

nova oblika kaznivega dejanja, pa tudi klasična kazniva dejanja prehajajo v virtualni svet. 

Do izraza prihaja očitno pomanjkanje usposobljenega kadra, saj strokovnjaka, ki se bo 

spoznal na kopico omreţnih sistemov, vrhunskih strokovnjakov za omreţja, kodiranja in 

podobno, ki bi delali za policijsko plačo, ni lahko dobiti. Drugi problem pa so predvsem 

neomejujoči zakoni in finančna sredstva, kar organiziranemu kriminalu zagotavlja korak 

prednosti pred organi pregona. 

Sklepam lahko, da je tovrstnih storilcev tako veliko število, ker je premalo preiskovalcev 

in ker ţrtve pogosto niti ne vedo, da so bile viktimizirane. Veliko k temu pripomorejo tudi 

ţrtve, ki npr. uţalijo storilca, kar pri njih prebudi ţeljo po maščevanju. Zato bi moral vsak 

paziti kaj sporoča, ko je on - line in tipkati samo tisto, kar bi nekomu povedal v obraz. 

Odgovor o moţnih vzrokih kibernetske kriminalitete leţi v kombinaciji osebnostnih 

lastnosti in vplivih okolja. Študije kaţejo, da oseba stori bolj nasilno dejanje, če je del 

skupine. Problem se pojavi tudi, ko podjetja in druge ţrtve nočejo posredovati oz. deliti 

informacij, medtem ko to kriminalci počnejo cel čas. Ţrtve ne prijavljajo tovrstnih 

kaznivih dejanj, kar še posebej ni v prid potencialnim ţrtvam. Ujamejo zelo malo 

tovrstnih storilcev, še manj jih obsodijo, ti ujeti storilci pa niso tisti najnevarnejši, visoko 

strokovno usposobljeni, saj za hekerja velja, da ni nikoli ujet, ker zna zabrisati sledi za 

sabo. 
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Zaključimo lahko, da je hekerjev najboljši prijatelj računalnik s katerim se poistoveti. Le 

redko kateri heker ima potrebno znanje za vdiranje v sisteme. Tisti, ki tega znanja nimajo, 

uporabljajo ţe napisane programe in izkoriščajo znane slabosti posameznih 

informacijskih sistemov. Obstaja veliko vrst hekerjev, najbolj nevarni pa so krekerji. 

Hekerji pogosto sodelujejo s kiberteroristi. Otroci pa so najbolj ogroţeni s strani spletnih 

nadlegovalcev in internetnih pedofilov. 

Profil kibernetskega storilca lahko okvirno začrtamo: stalno zaposlen moški, slovenski 

drţavljan z zaključenim srednjim izobraţevanjem, ţe zagrešil kaznivo dejanje, star od 25 

do 35 let, motiv pa je ponavadi koristoljubje. Kriminalci v virtualnem okolju se 

razlikujejo od tistih v realnem svetu. Največje razlike se pojavljajo pri starosti, izobrazbi 

in zaposlenosti. Kibernetski storilci so starejši, višje izobraţeni in večinoma stalno 

zaposleni. 

Če na koncu povzamemo rezultate statistične raziskave, lahko zaključimo, da je storilcev 

vedno več, tako kot narašča število kaznivih dejanj. Največ je neupravičenih vstopov v 

informacijske sisteme in otroške pornografije. 

Vedno znova se postavlja vprašanje, ali je mogoče, da bo kibernetski kriminal kdaj 

zaustavljen? Dokler bo obstajal internet in bo ljudi gnala ţelja po eksperimentiranju in 

avanturizmu, je to zaman upati. Prav tako kibernetski kriminal ne bo upadel, dokler bo 

naraščalo število uporabnikov interneta. 
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Delovni življenjepis kandidata 

Sem Ines Šket, rojena 24. junija 1985 v Celju in stanujoča v Hajnskem 29, 3253 Pristava 

pri Mestinju. Osnovno šolo sem od leta 1991 dve leti obiskovala v Osnovni šoli 

Podčetrtek, naslednji dve leti v Osnovni šoli Pristava in nato nadaljnje štiri leta spet v 

Osnovni šoli Podčetrtek. Leta 2000 sem nadaljevala šolanje na Srednji ekonomski šoli v 

Celju. Leta 2004 sem opravila poklicno maturo in dosegla 91 točk. Še istega leta sem se 

vpisala na visokošolski študij na Fakulteto za policijsko-varnostne vede v Ljubljani (sedaj 

Fakulteta za varnostne vede). 

V osnovni šoli sem izredno dobre rezultate dosegala na športnem področju, predvsem v 

tekih na 60 m, 1000 m, štafeti, skokih v daljino in odbojki. V srednji šoli sem dosegla 

dobre rezultate pri tekmovanju v matematiki in strojepisju. Imam tudi aktivno znanje 

angleškega jezika in pasivno znanje nemškega jezika. Dobro se znajdem tudi na področju 

računalništva in informatike. 

Doslej sem opravila dve praksi, in sicer, v Banki Celje in na vojaškem taboru. Delala sem 

tudi na Pošti Slovenije na Viču, sicer pa sem si denar sluţila s študentskim delom na 

različnih področjih, kjer sem vedno dobivala pohvale za natančno, zanesljivo in trdno 

delo. 

Zelo me veseli delo v vojaški policiji, na področju krvnih deliktov in delo z otroki. S 

študijem mislim nadaljevati, vendar se trenutno še odločam o moţnih opcijah. 
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Izjava o avtorstvu 

Spodaj podpisana Ines Šket, izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom »Psihološke 

implikacije kiberprostora ter interakcije med storilci in žrtvami« rezultat lastnega 

dela in da so rezultati korektno navedeni. 

 

 

Ljubljana, 1.9.2009                                                                                                  Ines Šket 

 


