
Če si sliko objavil sam/jo poslal drugi osebi, jo čim prej odstrani /prosi osebo, da jo zbriše.  Za pomoč prosi prijatelje.  

 

Če je sliko objavil kdo drug,  jo prijavi. Na strani poišči in uporabi funkcijo za prijavo oz. »report«. Upravitelje strani obvesti, da krši 

njihove pogoje uporabe. Gre za resno kaznivo dejanje, zato lahko storilca prijaviš tudi policiji ali pa anonimno na prijavno točko 

www.spletno-oko.si.  

 

Se tvoja fotografija pojavlja še kje drugje?  – 'pogooglaj' svoje ime ali uporabniško ime. Uporabi različne iskalnike in kombinacije 

imena, vpiši ga v navedkih (npr. »Jana Novak«). Ponavljaj iskanje!  Uporabi Google Alerts, ki te bo obveščal, ko se tvoje ime na 

novo pojavi na spletu. (http://www.google.com/alerts) 

 

 

 

 

Pogosto pride do tega, kadar imamo 

zamegljeno presojo (npr. pritisk drugih 

ljudi, alkohola ali drog), kar lahko 

povzroči, da sliko pošlješ po nesreči.  

 

Morda se počutiš privlačno in 

samozavestno ter se manj zavedaš 

tveganj in posledic.  

 

Morda pa zgolj zaradi izziva,  misleč da 

je neškodljivo.  

ALI JE NEZAKONITO? 
 

 

Da, je nezakonito.  

 

Vendar policija mlade, ki delijo 

lastne fotografije večinoma 

obravnava kot žrtve in preganja 

tiste, ki seksualne slike 

izkoriščajo in delijo naprej. 
   

PRVI KORAKI 
 

Poišči osebo, ki ti bo v pomoč in oporo. 

  

Povej staršem. Mogoče se ti zdi kot 

najhujša nočna mora, toda kako naj ti 

pomagajo, če ne vedo? 

 

Bodi iskren – navedi vsa dejstva. 

  

Hitro ukrepaj! Tako imaš več nadzora. 

 

Če te kdo nagovarja ali sili, da se 

razgališ na spletu, ga prijavi policiji.  

NI KONEC SVETA! 

KJE LAHKO DOBIM POMOČ? 
 

Kar nekaj mest je, kamor se lahko obrneš po pomoč:  

  

• Točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si: www.safe.si 

• Prijavna točka nezakonitih vsebin na spletu: www.spletno-oko.si 

 

 

 

 

 

 

 

• Policija 

 

Si svojo razgaljeno ali golo fotko sam objavil na spletu ali pa si jo poslal nekomu,  

ki je zlorabil tvoje zaupanje in jo delil naprej? Kaj zdaj? 

ZAKAAAJ? 

• Zavod MISSS: www.misss.si  

• Tom telefon 116 111 

PRIPRAVI DOBER  

ODGOVOR! 
 

Nekaj možnih odgovorov za tiste 

radovedneže, ki te bodo  

spraševali o tem:  

 

„Naredil sem napako.“ 

„To res ni bilo pametno.“ 

„Iz tega sem se nekaj naučil.“ 

„To sem pustil za sabo.“ 
 

POUDARI POZITIVNO! 
 

Rezultati iskanj z neželeno vsebino se 

bodo prikazovali nižje, če boš poudaril 

pozitivne stvari. Lahko ustvariš blog in 

napišeš nekaj objav. Komentiraj spletne 

članke in strani. Uporabljaj različna 

družabna omrežja – bodi pozitiven! 

 

Preveri tudi svoje nastavitve 

zasebnosti in prevzemi nadzor  

nad tem, kaj drugi ljudje vidijo! 
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