
 

                    Ljubljana, 9.12.2010 

DODATNE INFORMACIJE H KODEKSU ZA REGULACIJO SOVRAŽNEGA GOVORA 

NA SPLETNIH PORTALIH   

SPOROČILO ZA MEDIJE  

Spletno oko deluje  v okviru Centra za varnejši internet Slovenija, in je institucija civilne družbe, ki 

sprejema prijave sovražnega govora in otroške pornografije na spletu (www.spletno-oko.si).  

V zadnjem času so posebej pogoste prijave sovražnega govora, na katerega so prijavitelji naleteli na 

slovenskih novičarskih spletnih portalih. Na tej osnovi je nastala potreba po sodelovanju, ki bi lahko 

pripomoglo  k zmanjšanju sovražnega govora na slovenskem spletu.  

Spletno oko je zato - v sodelovanju z večjimi spletnimi mediji - pripravilo Kodeks za regulacijo 

sovražnega govora, h kateremu bo dne 14.12.2010 pristopilo 6 večjih nacionalnih spletnih portalov:  

delo.si, dnevnik.si, MMC, siol.net, vecer.com, in zurnal24.   

Kodeks je oblikovan z namenom vzpostavitve enotnih smernic za reguliranje sovražnega govora. Pri 

tem Kodeks predvideva regulacijo zgolj tistega govora, ki predstavlja kršitev 297. člen KZ-1*. Spletni 

portali pa se lahko po lastni presoji odločijo za regulacijo tudi žaljivega, vulgarnega ali drugače 

neprimernega govora.  

Kodeks predvideva obvezno registracijo in moderiranje komentarjev, ki se pojavljajo pod novicami, 

poleg tega predlaga sodelovanje predstavnikov podpisnikov kodeksa v delovni skupini ter  

poenotenje obrazca za oddajo komentarjev. Novost za večino spletnih portalov predstavlja predvsem 

poenotenje obrazca, ki predlaga namestitev opozorila o kaznivosti razširjanja sovražnega govora in 

gumb za prijavo sovražnega govora, ki bo omogočal prijavo sovražnega govora tako na Spletno oko 

kakor tudi administratorjem portala. Komentarji, ki jih bodo prijavitelji preko gumba posredovali 

portalu in Spletnemu očesu bodo, v kolikor bodo ocenjeni kot domnevno nezakoniti, s portala 

odstranjeni v najkrajšem možnem času, poleg tega pa bodo prijave komentarjev  s strani Spletnega 

očesa posredovane v nadaljnjo obravnavo Policiji. 

Celotna vsebina Kodeksa in delovanje gumba za prijavo sovražnega govora na portalih bosta 

predstavljena javnosti na dogodku ob podpisu kodeksa.  

 

*Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti (297. člen KZ-1): (1) Kdor javno spodbuja ali razpihuje 

narodnostno, rasno, versko ali drugo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, ali spodbuja k drugi neenakopravnosti 

zaradi telesnih ali duševnih pomanjkljivosti ali spolne usmerjenosti, se kaznuje z zaporom do dveh let. (2) Enako 

se kaznuje, kdor javno širi ideje o večvrednosti ene rase nad drugo ali daje kakršnokoli pomoč pri rasistični 

dejavnosti ali zanika, zmanjšuje pomen, odobrava, omalovažuje, smeši ali zagovarja genocid, holokavst, 

hudodelstvo zoper človečnost, vojno hudodelstvo, agresijo ali druga kazniva dejanja zoper človečnost.  


