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Pozdravni nagovor pomočnika direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi 
mag. Boštjana Lindava: 
 
 
Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, 
cenjeni gostje,  
kolegi in kolegice. 
 
Sodobna računalniška tehnologija družbi prinaša tako dobre, kot tudi slabe stvari. Dobre strani 
pogosto kar zanemarimo, čeprav nam nudijo izjemne možnosti za izobraževanje, vsakdanje delo, 
družinsko življenje in prostočasne aktivnosti, za osveščanje, preventivo, komunikacijo, povezovanje 
ljudi na globalni ravni, takojšnje odzive na dogodke doma in po svetu. Hiter napredek tehnologije, 
lahka dostopnost, dinamičnost interneta in njegove vsebine zagotovo predstavljajo velike izzive za 
družbo, posameznika, stroko. Povsem enako velja za varnostne in preiskovalne organe povsod po 
svetu, torej tudi za slovensko Policijo, ki se na negativne pojave mora odzivati. To terja narava 
njenega dela in visoka, legitimna pričakovanja vsakogar. Internet uporabnikom ponuja relativno 
anonimnost, zamenjavo identitete in jim lahko daje občutek varnosti pred izsleditvijo, dokazovanjem 
odklonskih ravnanj in sankcioniranjem tistih, ki sodobne komunikacijske poti uporabljajo za izvrševanje 
kaznivih dejanj. To pa lahko predstavlja pogoje za razvoj spletnega oziroma kibernetskega kriminala. 
Čeprav vse redkeje, pa v družbi še vedno obstajajo neargumentirana stališča, da ni mogoče zlorabiti 
otrok preko interneta. Govora je o različnih izvršitvenih oblikah kaznivih dejanj zoper spolno 
nedotakljivost otrok, o čemer poteka osrednja tematika današnjega posveta. In prav z našimi otroki, ob 
izvajanju prevar, izkoriščanja njihove naivnosti ter nepoučenosti staršev, sebi v prid z najslabšimi 
nameni se ukvarjajo prav storilci teh dejanj. Zaradi hitrega razvoja spletnih trgov pa pričakujemo, da se 
bo ta problematika v prihodnje zagotovo dobivala še večje dimenzije.  
 
Pri tovrstni kriminaliteti so uradne inštitucije zagotovo najbolj učinkovite s preventivnimi in 
izobraževalnimi aktivnostmi. Policija želi zaščititi otroke in letošnji že 6. posvet z naslovom E-zlorabe 
otrok: Delovanje storilcev in njihova obravnava je ena izmed možnosti za učinkovito preprečevanje 
nasilja nad otroki. V Policiji menimo, da posnetki spolno zlorabljenih otrok ne smejo biti dostopni na 
spletu in ena od preventivnih dejavnosti v kombinaciji z drugimi aktivnostmi je lahko tudi blokada 
spletnih domen s takšnimi vsebinami.  
 
Zaradi same kompleksnosti in značilnosti interneta pa je treba uporabljati celovit nabor možnosti za 
zaščito otrok, še posebej ko se družba sooča s spolnimi delikti nad otroki in drugimi nasilnimi dejanji 
nad njimi. Otroci, žrtve dejanj, ki se ne morejo braniti. Pomembna je tudi odzivnost vseh institucij in 
sleherne javnosti do primerov produkcije, distribucije, trgovanja in zbiranja posnetkov spolnih zlorab 
otrok. Danes opažam, ob številni udeležbi, ki vsako leto presega pričakovanja organizatorjev, da je 
vaša odzivnost in resnost v teh primerih na visokem nivoju, čeprav se v slovenski družbi dostikrat 
neupravičeno ustvarja vtis, da temu ni tako.  
 
Preventivna dejavnost mora ostajati tako dolgoročna, kot kratkoročna, glede na njeno vsebino, 
metode in ciljno populacijo, kot tudi sistematična in večplastna. Zajema naj vse: otroke, starše, 
vzgojno-izobraževalne inštitucije, nevladne organizacije, internetno industrijo, preiskovalne organe in 
organe pregona, sojenja, medije in druge, ki delajo z otroki in mladostniki. Nikakor pa ne gre 
spregledati tudi danes navzočih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s storilci spolnih deliktov nad otroki. Pri 
tem je izjemnega pomena sodelovanje vseh institucij, saj le s skupnim sodelovanjem lahko 
pripomoremo k bolj učinkoviti obravnavi posameznika in problematike zlorab otrok na spletu. 
 
Spoštovani udeleženci in udeleženke letošnjega strokovnega posveta, želim vam veliko novega 
znanja, izmenjave izkušenj in novih spoznanj, ter uspešno in učinkovito delo.  


