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POVZETEK 

 

Kibernetski kriminal predstavlja eno največjih groženj današnjemu svetu in svetu prihodnosti, 

ki se tehnološko vedno bolj razvija. Za lažje razumevanje obravnavanega problema so bili 

predstavljeni osnovni pojmi, zgodovina, razširjenost ter vrste kibernetskega kriminala, izmed 

katerih je bil najbolj podrobno predstavljen temni splet. V empiričnem delu diplomskega dela 

je bila izvedena spletna anketa, ki je merila predvsem splošno razumevanje pojma kibernetski 

kriminal v Sloveniji, nadalje pa se je posvetila tudi primerom oškodovanosti s strani 

kibernetskega kriminala med anketiranci ter anketirancem, ki so kibernetski kriminal izvajali 

tudi sami. 

 

Ključne besede: kibernetski kriminal, kibernetski prostor, zakoni, temni splet, vdor, škodljiva 

koda. 

 

SUMMARY 

Cybercrime (or computer oriented crime) poses the greatest threat to the present and the 

future world, which will most likely be even more technologically developed. To understand 

the central problem better, we first introduced the basic terms, the history, the extent of the 

problem, and all kinds of cybercrime, with special attention to the dark web. In the empirical 

part of the diploma thesis, we carried out a web survey that focused on the general 

understanding of the term ‘cybercrime’ in Slovenia. Moreover, we also studied the cases in 

which respondents claimed to have suffered damage due to cybercrime related attacks, and 

those cases in which the respondents carried out some kind of a cybercrime themselves.  

 

Keywords: cybercrime, cyber space, laws, dark web, hacking, malware. 
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1 UVOD 

Z izjemnim napredkom informacijske tehnologije, ki prehaja že v vse pore delovnega, 

socialnega in ekonomskega okolja, se spreminjajo vsi vidiki človekovega bivanja. 

Informacijska tehnologija nam pomaga pri bančništvu, izobraževanju, zdravstvu, pojavljajo se 

kriptovalute, elektronske knjige, obenem pa se je posledično pojavil tudi eksponencialen 

porast s tem povezanega kriminala. Ker se je v zadnjih nekaj letih povečalo tudi število 

naprav informacijske tehnologije na posameznika, je ta problem še toliko bolj razširjen ter 

predstavlja veliko nevarnost posameznikom, podjetjem in multinacionalkam po svetu. 

 
1.1 Opredelitev problematike in teoretična izhodišča 

Kibernetski kriminal je širok pojem, ki se ga s težavo opredeli. Trenutna opredelitev 

Pentagona in ameriške vlade glede tega, kaj je kibernetski kriminal, je vsaj dvanajsta po vrsti. 

Kibernetski kriminal opredeli kot kriminal v globalnem prostoru v informacijskem okolju, ki 

ga sestavlja več med seboj povezanih omrežij informacijskih tehnoloških struktur, 

računalniških sistemov, procesorjev (Singer in Friedman 2014, 13). Z izrazom kibernetski 

zajemamo strojni del računalniških in sorodnih tehnologij ter programsko opremo, ki jo te 

tehnologije poganjajo. Najbolj znana izmed njih, tj. svetovni splet (angl. world wide web), 

storitev interneta, predstavlja množico medsebojno povezanih dokumentov, ki so dostopni 

prek interneta (Britz 2013, 24). Ta je pravzaprav omrežje, ki omogoča izvajanje številnih 

storitev, med katerimi je svetovni splet najbolj razširjena. Razvoj svetovnega spleta je 

omogočil povezovanje uporabnikov s celega sveta, pospešil je globalizacijo in združevanje 

različnih kultur ter omogočil reševanje številnih težav. Prek spleta opravljamo različne 

storitve. Lahko plačujemo račune, nakupujemo, se družimo... Povečuje se tudi število 

uporabnikov socialnih omrežij. Nekatera izmed njih so že presegla milijardo članov. Največje 

socialno omrežje Facebook je imelo v prvem polletju leta 2018 mesečno aktivnih kar 2,234 

milijard uporabnikov, sledili pa so mu YouTube in WhatsApp z 1,5 milijarde uporabnikov, 

Facebook Messenger (1,3 milijarde) in WeChat z 980 milijoni aktivnih uporabnikov (Statista 

2018a). Prek svetovnega spleta ali drugih aplikacij interneta poslujejo posamezniki in 

podjetja, razširjenost informacijskih tehnologij pa odpira tudi številne priložnosti za 

kriminalna dejanja. S širjenjem uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) na 

vseh področjih našega življenja postajajo kriminalna dejanja vse pogostejša.  

Med prvimi je računalniško kriminalno dejavnost opredelil Parker (Parker 1976, po Reyes 

2007, 25), in sicer kot namerno dejanje, kjer je žrtev trpela ali pa bi lahko utrpela izgubo, in s 

katerim bi povzročitelj nekaj pridobil. S pojavom svetovnega spleta v 90. letih prejšnjega 

stoletja začnemo govoriti o spletnem kriminalu, ki ga Taylor (Taylor 2005, po Reyes 2007, 

26) opredeli glede na način izvajanja kriminalnega dejanja oziroma na sredstvo, ki je 

uporabljeno pri izvedbi kriminalnega dejanja: 
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 Kriminal, pri katerem je tarča računalnik. Primer takega dejanja so napadi za zavrnitev 

storitve (angl. Denial of service DOS), ki računalniku onemogočijo delovanje. 

 Kriminal, kjer je računalnik sredstvo za izvedbo zločina. V tem primeru storilec uporabi 

računalnik za pridobitev zaupnih informacij. 

 Dejanja, pri katerih je računalnik samo drug način za izvedbo kriminalnega dejanja. 

Primer takšnega kriminala sta pranje denarja in distribucija otroške pornografije. 

 Kibernetski kriminal, ki je povezan z razširjenostjo računalnikov. To so zločini, ki so 

zagrešeni proti računalniški industriji, kot na primer kraja programov ali druge 

intelektualne vsebine. 

Storilce kaznivih dejanj na spletu vodijo različni motivi (Han in Dongre 2014). Ti so lahko 

pridobitni – storilec z dejanjem pridobi materialno korist. V to skupino sodi kraja identitete ali 

pa spletne prevare. Obstaja pa, kot v »resničnem« življenju, kriminal, ki se ne ozira na 

dobiček in se osmišlja v samem dejanju. Tu imamo ustvarjalce t. i. škodljive kode (angl. 

malware), ki pride v naš računalnik brez naše vednosti in v najboljšem primeru škoduje samo 

računalniku. Avtorji škodljive kode imajo pogosto za motiv povzročanje škode, ne pa 

pridobitev materialne koristi. Takšne storilce kaznivih dejanj bi lahko primerjali z vandali, ki 

uničujejo brez razloga. Vrsta kibernetskega kriminala, ki je uporabniki interneta pogosto ne 

smatrajo kot kriminal, je neželena komunikacija in zasutje uporabnika ali strani z neprimerno 

ali celo samo ponavljajočo se vsebino (angl. spam). Naša zakonodaja se na tem področju 

osredotoča predvsem na nedovoljeno trženje izdelkov in storitev (ZEK-om-1, Ur. l. RS, št. 

109/2012. 158. člen). 

Med kibernetski kriminal, na katerega še posebej prežijo policijski in mednarodni organi, 

uvrščamo tudi širjenje otroške pornografije prek interneta (United Nations Office on Drugs 

and Crime 2013). Privrženci pedofilije se poskušajo skriti v anonimnosti temnega spleta in si 

izmenjevati nedovoljeno vsebino. Temni splet se je razvil v mednarodni trg za vse vrste 

ilegalnih stvari, o čemer bomo tudi posebej spregovorili. Med spletni kriminal štejemo tudi 

distribucijo ilegalne vsebine prek svetovnega spleta (Britz 2013, 92). Prodaja in preprodaja 

ukradenih ter ilegalnih stvari poteka na veliko večje razdalje, kot je potekala prej. 

Najpogostejša oblika kibernetskega kriminala je kršitev avtorskih pravic, ali kot temu 

pogosteje rečemo, internetno piratstvo. V letu 2012 je po študiji na ameriški univerzi 

Columbia (The Beacon 2012) kar 70 % mladih kršilo avtorske pravice. Piratstvo si zasluži 

tudi posebno omembo zaradi vsesplošne sprejetosti in odnosa do njega med prebivalstvom. 

Škodo in razpon kibernetskega kriminala je težko oceniti. V Evropski uniji naj bi dosegal 0,41 

% BDP-ja in globalni ekonomiji prizadel 400 milijard dolarjev škode (Center for Strategic 

and International Studies 2014). Ta številka pa bo naraščala z razširjenostjo dostopa do 

interneta po svetu. Le v Sloveniji se je v zadnjih desetih letih dostop do interneta povečal iz 

50 % na 82 % vseh gospodinjstev (EUROSTAT 2018). 
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V boju proti kriminalni dejavnosti na spletu bi izpostavili vse naprednejšo tehniko, ki je na 

razpolago in neprilagajanje zakonodaje. Za uspešnejše obvladovanje kriminala na spletu s 

tehnikami, ki so iz leta v leto naprednejše, bi bile potrebne prilagoditve zakonodaje tako v 

Sloveniji kot po celem svetu. 

 
1.2 Nameni in cilji diplomske naloge 

Zaradi večanja deleža gospodinjstev, ki imajo dostop do svetovnega spleta, želimo v 

diplomski nalogi raziskati, v kolikšni meri se povprečen uporabnik interneta sreča s 

kibernetskim kriminalom. Tema je zanimiva predvsem zaradi dejstva, da je kibernetski 

kriminal pojav, ki se bo v prihodnosti samo še razvijal in razširjal. Zaradi tega je dobro, da se 

z njim kar se da dobro seznanimo in ga preučimo.  

Cilji diplomske naloge so: 

– predstaviti osnovne pojme in področja kibernetskega kriminala, 

– predstaviti značilnosti in razvoj kibernetskega kriminala,  

– raziskati razširjenost kibernetskega kriminala med anketiranci.  

Z empiričnim delom diplomske naloge bomo pa poskušali potrditi naslednje hipoteze: 

− Hipoteza 1: več kot 90 % anketirancev se je že srečalo z vsaj eno vrsto kibernetskega 

kriminala. 

− Hipoteza 2: manj kot 10 % anketirancem je bila povzročena škoda. 

− Hipoteza 3: 50 % anketirancev je povzročilo vsaj eno od vrst kibernetskega kriminala. 

 
1.3 Metodologija 

Pri izdelavi diplomske naloge bomo uporabili več raziskovalnih metod. Pri teoretičnem delu 

naloge bomo, na osnovi študije preučene literature, uporabili metodo opisovanja ali 

deskripcije in metodo povzemanja ali kompilacije. S pomočjo metode primerjave bomo 

izvedli primerjavo posameznih teorij in podatkov med seboj. V empiričnem delu naloge bomo 

izvedli anketo in z njo zbrali podatke za raziskavo razširjenosti spletnega kriminala. Podatke 

bomo obdelali z orodjem Microsoft Excel in rezultate predstavili opisno, grafično in 

tabelarično. Rezultate bomo primerjali z zbranimi podatki iz literature. Rezultate bomo 

analizirali z opisnimi statističnimi metodami. Na koncu bomo s t-testom preverili veljavnost 

zgoraj podanih hipotez. Anketo bomo izpeljali na internetu, na spletni strani 1KA anketa. Z 

raziskavo želimo dobiti vsaj 100 popolno izpolnjenih anket. 
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1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljamo, da bomo imeli na voljo relevantno literaturo in vire, s pomočjo katerih 

bomo lahko pripravili teoretični del naloge. V raziskovalni del diplomske naloge bomo 

vključili anketirance, stare od 15 let naprej, odgovore pa bomo obravnavali po razdeljenih 

starostnih skupinah. Predpostavljamo, da se mlajša in srednja starostna skupina s kibernetskim 

kriminalom srečujeta v vedno večjem obsegu, zaradi česar je predlagana raziskava potrebna in 

primerna. 

Obstaja možnost, da bo zaradi lokalne omejenosti statistični vzorec izkrivljen ali ne bo 

odražal celotne slovenske populacije, bo pa dobra osnova za nadaljnje raziskovanje. Omejitve 

lahko predstavljajo neverodostojni odgovori anketirancev ali njihova nepripravljenost za 

sodelovanje. Predpostavljamo pa, da lahko rezultate zaradi same anonimnosti opravljene 

ankete jemljemo kot relevantne. 
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2. KIBERNETSKI KRIMINAL 

V nadaljevanju bomo predstavili osnovne pojme kibernetskega kriminala ter njegov razvoj in 

razširjenost v Sloveniji in po svetu. 

 
2.1 Opredelitev osnovnih pojmov 

Ljudje se skozi zgodovino združujemo v vedno večje skupine. To počnemo predvsem zaradi 

vzajemnih koristi, ki jih prinese življenje v skupnosti. Da pa pridobimo te koristi, se moramo 

podrediti normam družbe in se odpovedati nekaterim dejanjem, ki so sprejemljiva v primarnih 

strukturah družbe. Vendar vsi ne spoštujejo te socialne pogodbe in kršijo pravice drugih v 

svojo korist. Skozi čas so se ti načini izrabljanja in škodovanja drugim spreminjali skupaj s 

tehnološkim napredkom. Konec drugega tisočletja je prinesel sunkovit napredek tehnologij in 

razvoj v povezanosti celotnega sveta. Za porast zavesti o svetu kot celoti sta v veliki meri 

odgovorna internet in informacijska tehnologija na splošno, ki je svetu v zadnjih desetletjih 

predstavila skoraj nepredstavljive možnosti obveščanja, trgovanja, komuniciranja... Vendar so 

tudi te novejše stvaritve izkoriščane s strani kriminalnega elementa  kibernetskega kriminala.  

Zaradi novosti te vrste kriminala se zaplete že pri sami opredelitvi pojma kibernetski kriminal. 

Tako moramo začeti s tem, kaj vse sestavlja kibernetski prostor, v katerem se ta kriminal 

dogaja. Javnost in povprečni uporabnik pogosto enačita izraza internet ter splet, zato je 

najbolje, da začnemo pri uradnih opredelitvah teh dveh pojmov. 

 
2.1.1 Slovenska opredelitev spleta in interneta 

Splet je po Islovarju opredeljen kot internetna storitev, ki omogoča dostop do spletnih strani, 

in spletnih dokumentov, ki so povezani s hiperpovezavami v porazdeljeni informacijski 

sistem. Internet pa je v istem slovarju opredeljen kot po svetu porazdeljen informacijski 

sistem, katerega temelj je telekomunikacijsko omrežje, ki temelji na TCP/IP
1
 in ki omogoča 

telekomunikacijske storitve, npr. elektronsko pošto (Islovar 2016). 

 
2.1.2 Začetki interneta 

Prvi zametki interneta segajo v leto 1963, ko je Licklider v agenciji ameriškega ministrstva za 

obrambo ARPA začel projekt z imenom Arpanet, ki naj bi povezal zgodnje računalnike v 

veliko mrežo. Projekt je imel sprva malce drugačen cilj, saj naj bi bolj kot deljenje informacij, 

mreža omogočala izrabljanje moči drugega računalnika, povezanega na mreži. Prva večja 

                                                           
1
 Standardiziran sklad protokolov, na katerem temelji internet (Islovar 2016). 
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širitev tega omrežja se je zgodila, ko so se povezali štirje večji univerzitetni kampusi. 

Agencija je s tem dobila mlade in zagnane razvijalce, ki so pomagali izoblikovati to omrežje. 

Čeprav je bilo omrežje sprva zasnovano za uporabljanje moči drugih računalnikov v sistemu, 

je bila za eksplozivno širitev kriva iznajdba elektronske pošte v letu 1971 (Campbell-Kelly 

idr. 2014, 284). Sčasoma je ta mreža povezanih naprav rasla. Z večanjem števila naprav se je 

večalo tudi število dokumentov, shranjenih na tej mreži. Druga večja ekspanzija se je začela v 

letu 1991, ko je Tim Berners-Lee v CERNU iznašel svetovni splet ali »world wide web« (v 

nadaljevanju splet). Splet je predstavljal lažji način brskanja med temi dokumenti z uporabo 

hiperbesedila. Uporabnik je tako lahko z enega dokumenta prešel na drugega s pomočjo 

povezave med njima. Čeprav je njihov brskalnik kmalu zastarel, so vsi novejši brskalniki 

zgrajeni po njegovih osnovnih principih (Greenemeier 2009). 

V letih, ki so sledila, je potekala nagla rast spleta in mreže med seboj povezanih naprav. Kar 

je bilo nekoč del zgolj sfere profesionalnih uporabnikov, se je nato razširilo med vsakdanje 

uporabnike s širitvijo osebnih računalnikov. V letu 1995 je imel manj kot en odstotek 

svetovne populacije dostop do interneta, medtem ko je imelo v letu 2017 globalno dostop do 

interneta 48 % populacije. V razvitih državah je ta odstotek veliko višji – v teh državah ima 

dostop do interneta kar 81 % ljudi. Slika 1 prikazuje podatke o dostopu do interneta v 

milijonih od leta 2005 do leta 2017. (IWS 2018; Statista 2018b). 
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Slika 1: Rast števila uporabnikov interneta 
Vir: Statista 2018b. 
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Od prvih začetkov v Severni Ameriki, predvsem v Združenih državah Amerike, in zahodni 

Evropi, sedaj največji odstotek uporabnikov interneta predstavljajo prebivalci Azije. Aziji 

sledi Evropa, na tretjem mestu pa sta dokaj izenačeni Afrika in Latinska Amerika, ki jima 

sledijo Severna Amerika, Bližnji vzhod ter Oceanija/Avstralija. Podrobnosti so razvidne s 

slike 2 (IWS 2018). 

 

 

 
Slika 2: Uporabniki spleta po celinah 

Vir: IWS 2018.  

 
2.1.3 Računalnik 

Računalniki so še en pojem, s katerim je širša javnost bolj domača. Britz (2013, 26) opredeli 

računalnik v najbolj preprostem smislu, in sicer zgolj kot napravo, ki določi številko s 

kalkuliranjem. Vendar pa so računalniki veliko bolj zapletene naprave. Če pogledamo 

zgodovino, so bili prvi »računalniki«, imenovani abaki, narejeni na Kitajskem. Narejeni so 

bili za pomoč pri seštevanju in kalkulaciji. Sčasoma so postajale te naprave vse bolj zapletene 

in omogočale reševanje naprednih enačb. Mnenje o tem, kateri je prvi moderni računalnik, kot 

jih poznamo sedaj, je deljeno, prednjači pa ENIAC J. Presper Eckarta in John Mauchlya 

(Campbell-Kelly idr. 2014, 73). V naslednjih tridesetih letih so računalniki postajali vse 

manjši in vse bolj zmogljivi. Izboljšala se je uporabniška izkušnja, prišlo je do diverzifikacije, 

saj je računalnik postal primeren za vse več aplikacij. Čeprav si računalnik najpogosteje 

predstavljamo v podobi domačega stacionarnega računalnika z zaslonom ali prenosnega 

računalnika, pa njegove osnovne komponente (procesor, grafični vmesnik ...) tudi že 

poganjajo množico drugih naprav, kot so tablice ali mobilni telefoni. 
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V nadaljevanju bo opisanega nekaj pogostega izrazoslovja ter strokovnih terminov, ki jih 

bomo uporabljali. Strojna oprema se deli na več delov. Vhodne naprave (angl. input) so tiste, 

s katerimi uporabniki pošiljamo ukaze in sporočila. Najbolj poznan primer so tipkovnice in 

miške, s katerimi operiramo. Vse bolj prihajajo v poštev tudi zasloni na dotik. Zasloni, 

zvočniki ter printerji so pa primeri izhodnih naprav (angl. output), s pomočjo katerih 

uporabniki sprejemamo sporočila in podatke (Britz 2013, 29). Vse te podatke procesira nekaj 

osnovnih komponent, kot so osnovne plošče, grafični vmesniki ali osrednje procesne enote. 

Več vrstam kibernetskega kriminala je namen onemogočiti delovanje teh komponent, kar je 

doseženo s preobremenitvijo procesne moči pri napadih na naslove spletnih mest (angl. DDos 

attack) ali z vrinjenjem škodljive kode, ki upravlja z strojno opremo. O tem bomo govorili še 

pozneje, ko bo opisana vsaka vrsta kibernetskega kriminala in njeno delovanje. 

 
2.1.4 Kriminal 

Kriminal obstaja praktično od samega začetka človeštva – odkar je obstajal človek, so ljudje 

kršili zakone in delovali v svojo korist. Je dobro raziskan ter preučen družbeni pojav in ga ni 

težko opredeliti oziroma. Pravna univerza Cornell kriminal opredeli kot ravnanje, ki je po 

zakonu kaznovano kot prekršek (Legal Information Institute 2015). Vsaka samostojna država 

ima seveda svojo zbirko zakonov in norm za njimi. Tako je določeno dejanje nekje lahko 

zločin, v drugi državi pa ne. Za ilustracijo  v Bruneju so v zadnjih letih sprejeli strožjo 

zakonodajo, ki prepoveduje odnose med istospolnimi osebami, kar je v zahodnem svetu že 

vrsto let sprejeto kot del družbe (Mosbergen 2015). Za klasifikacijo nekega dejanja kot 

kriminalnega, vpliva več stvari. Ena izmed njih je tudi čas. Državni zakoni so sprejeti na 

temeljih socialnih norm in vrednot skupnosti; ker se te skozi čas spreminjajo, se spreminjajo 

tudi zakoni. Tako je nekaj, kar je bilo v preteklosti obravnavano kot kriminalno dejanje, sedaj 

sprejemljivo oziroma obratno; nekaj, česar država nekdaj ni preganjala, danes preganja. Če se 

navežemo na zadnji primer, Alan Turing, eden od začetnikov v znanosti računalniške 

informatike, je bil leta 1952 v Veliki Britaniji pravnomočno obsojen zaradi homoseksualnih 

dejanj (Duffy 2015).  

Kriminal oziroma to, kar je opredeljeno kot kriminal, se torej spreminja. Obstajajo dejanja, ki 

so kriminalizirana in se jih s časom dekriminalizira, ko se spremenijo družbene norme. Za nas 

pa so bolj pomembna dejanja, s katerimi družba in legislativna telesa v državah komaj 

prihajajo v stik. Zakonodajna telesa zaradi več razlogov ne shajajo z napredki v tehniki in tipi 

dejanj, ki izkoriščajo ali se dogajajo v povezavi s tem. Med razlogi so: dolgotrajni 

zakonodajni postopki, pomanjkanje zanimanja javnosti ali telesa, nestrinjanje strank ali težave  

pri oblikovanju pravnih aktov  pogoste so pravne praznine. Z novejšimi tipi kriminalnih 

dejanj lažje shajajo države s precedenčnim sistemom prava v državi. Sodišča imajo v tem 

sistemu večjo moč in lahko primerjajo akte spletnega kriminala z drugimi kriminalnimi 

dejanji. Če v teh dejanjih najdejo podobnosti, imajo tudi moč kaznovati na enak način. V 
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kontinentalnih pravnih sistemih se sodišča težje odločajo na tak način in je potrebna večja 

vključenost zakonodajnih teles. 

Vse bolj rastoča težava pri spopadanju s kibernetskim kriminalom je generacijski prepad ali 

luknja, ki je prisotna več ali manj po celem svetu. Mladim po celem svetu je informacijska 

tehnologija nekaj, brez česar si sveta ne bi mogli predstavljati, države in zakonodajna telesa 

pa vodi starejša generacija, ki tega sveta ne razume popolnoma ter te tehnologije ne uporablja. 

Singer in Friedman (2014, 5) podata primer za Združene države Amerike: 8 od 9 vrhovnih 

sodnikov v letu 2014 ni uporabljalo elektronske pošte, kar je veljalo tudi za ministrico za 

nacionalno varnost. Težje si je predstavljati efekte in dogodke v kiberprostoru, če se ne 

zavedamo oziroma uporabljamo njegovih najosnovnejših funkcij. 

 
2.1.5 Kibernetski kriminal 

Izraz, ki se je zasidral v angleško govorečem strokovnem izrazoslovju je »cybercrime« ali 

kibernetski kriminal, ki se dogaja v »cyberspace« oziroma kiberprostoru. Vendar je tu treba 

poudariti, kako izmuzljiva ja prava opredelitev v tem polju  obrambno ministrstvo in vlada 

Združenih držav Amerike sta v zadnjih letih predlagali dvanajst različnih opredelitev. Zadnja 

v letu 2008 opredeli kiberprostor kot »globalni prostor v informacijskem okolju, ki ga 

sestavlja več med seboj povezanih omrežij informacijskih tehnoloških struktur, računalniških 

sistemov, procesorjev in kontrolorjev« (Singer in Friedman 2014, 13). Izraz kiberprostor tako 

združuje ta dva svetova  svet programske opreme interneta in spleta na eni strani ter na drugi 

strani strojne opreme, ki vse skupaj poganja. Prav zato je izraz kibernetski kriminal najbolj 

primeren, saj je kot nekakšna nadpomenka vsem drugim pojmom. 

V literaturi in javnosti sicer za kibernetski kriminal zasledimo različna imena, ki so večkrat 

uporabljena kot sinonimi – računalniški kriminal, internetni kriminal, e-kriminal, IT-

kriminal… Ti pojmi pa so seveda daleč od sinonimov, saj večinoma označujejo le del 

kriminala, zato je treba biti pri uporabi teh pojmov še posebej pazljiv.  

Kibernetski kriminal (angl. cybercrime) Dennis (2018) drugimi besedami imenuje 

računalniški kriminal, s čimer kaže na ne povsem pravilno razumevanje obeh pojmov. 

Opredeli ga kot uporabo računalnika kot instrumenta za ilegalne namene, kot so prevare, 

trgovina z otroško pornografijo in intelektualnimi vsebinami, krajo identitete oziroma vdora v 

zasebnost uporabnika. 
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2.1.6 Slovenski kazenski zakonik o kibernetskem kriminalu 

Slovenski kazenski zakonik (KZ, Ur. l. RS, št. 50/2012), ki je še vedno v veljavi, kibernetski 

kriminal omenja v členu o Zlorabi osebnih podatkov. O tem govori 143. člen KZ. Med 

zlorabo osebnih podatkov uvršča tudi vdor ali nepooblaščeni vstop v računalniško vodeno 

zbirko podatkov z namenom pridobitve osebnih podatkov. KZ kot zlorabo navaja tudi objavo 

osebnih podatkov žrtve kaznivih dejanj na svetovnem medmrežju ter krajo identitete druge 

osebe, z namenom pridobitve premoženjske ali nepremoženjske koristi. Napad na 

informacijski sistem se kaznuje z zaporom do enega leta, zlorabo osebnih podatkov pa z 

kaznijo do treh let zapora. Zloraba osebnih podatkov (KZ-1-UPB2, Ur. l. RS, 143. člen): 

− Kdor brez podlage v zakonu ali v osebni privolitvi posameznika, na katerega se osebni 

podatki nanašajo, osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi zakona ali osebne 

privolitve posameznika, posreduje v javno objavo ali jih javno objavi, se kaznuje z 

denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.  

− Enako se kaznuje, kdor vdre ali nepooblaščeno vstopi v računalniško vodeno zbirko 

podatkov z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil kakšen osebni podatek.  

− Kdor na svetovnem medmrežju ali drugače javno objavi ali omogoči drugemu objavo 

osebnih podatkov žrtev kaznivih dejanj, žrtev kršitev pravic ali svoboščin, zaščitenih prič, 

ki se nahajajo v sodnih spisih sodnih postopkov, kjer po zakonu ali po odločitvi sodišča 

ni dovoljena prisotnost javnosti ali identifikacija žrtev ali zaščitenih prič ter osebnih 

zapisov o njih v zvezi s sodnim postopkom, na podlagi katerih se te osebe lahko določi ali 

so določljive, se kaznuje z zaporom do treh let.  

− Kdor prevzame identiteto druge osebe ali z obdelavo njenih osebnih podatkov izkorišča 

njene pravice, si na njen račun pridobiva premoženjsko ali nepremoženjsko korist ali 

prizadene njeno osebno dostojanstvo, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let.  

− Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena tako, da posreduje v javno objavo ali 

javno objavi občutljive osebne podatke, se kaznuje z zaporom do dveh let.  

 
2.2 Razvoj kibernetskega kriminala 

Težko je reči, kdaj in kje se je zgodil prvi pravi kriminal, ki bi ga lahko imeli za 

kibernetskega, največkrat pa se kot takega omenja primer tekstilnega proizvajalca Josepha 

Jacquarda, ki je v začetku devetnajstega stoletja ustvaril nekakšnega predhodnika 

računalniške kartice. Njegova inovacija je bila pravzaprav program, ki je določal 

avtomatizacijo korakov pri pletenju tekstila. Njegovi delavci, ki so se bali, da bo program 

ogrozil njihova delovna mesta, pa so vse skupaj uničili. Seveda pa tukaj obstaja vprašanje, ali 

vsak kriminal, ki je vsaj malo povezan z računalniki, že takoj uvrstimo pod kibernetski 

kriminal (Britz 2013, 55). 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/109161/#Zloraba osebnih podatkov
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Ker so se računalniki v Ameriki zelo hitro in že zelo zgodaj širili in razvijali, je bilo prve žrtve 

kibernetskega kriminala mogoče najti prav tam. V petdesetih letih prejšnjega stoletja je 

skupina imenovana »phreaks« (angl. phone freaks) začela vdirati v telefonska omrežja. 

Skupina je pravzaprav nekakšna predhodnica današnjih računalniških vdiralcev (angl. 

hacker). Z razvojem elektronskih oglasnih desk (angl. BBS – bulletin board system), prek 

katerih so se uporabniki povezovali z modemi, prebirali in zapisovali sporočila ter prenašali 

datoteke, se je skupina »phreakov« preusmerila na vdore v računalniška omrežja vlade in 

korporacij (Dennis 2018).  

Šele leta 1960 se je prvič uporabil termin vdiranje (angl. hacking), ki ga je skoval 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) (Britz 2013, 62). Vdiralci so delovali sami, 

včasih pa so se povezovali v organizirane skupine. Med seboj so skoraj tekmovali v tem, kdo 

bo pridobil več in komu bo uspel najboljši vdor. Zato je vse to pripeljalo tudi do tega, da so z 

vdori prevzeli nadzor nad vladnimi omrežji. V osemdesetih letih so se začeli oblikovati prvi 

zakoni, ki so kriminalizirali kibernetski kriminal (Dennis 2018). 

V nadaljevanju bomo na kratko predstavili zgodovino virusov. Čeprav je zaradi hitrega 

napredka težko slediti njihovi evoluciji, jih lahko razvrstimo v štiri ločena obdobja. Začelo se 

je s klasičnim obdobjem (angl. Classical Era) virusov (med 1960 in 1970), v katerem so se 

anomalije v sistemu kazale slučajno – brez nekega vzorca – in so bile rezultat trikov 

programerjev ali administratorjev sistemov. Druga doba je povezana z disketami (angl. 

Floppy Era), saj so se okužbe širile prek prenosnega medija – disket. V tem obdobju je bil 

obseg virusov dokaj omejen in počasen, saj je bil za okužbo nujno potreben stik z okuženim 

medijem. Na začetku devetdesetih let dvajsetega stoletja so se pojavili prvi polimorfni virusi
2
, 

ki so z lahkoto premagali prve antivirusne sisteme. Ti so takrat uporabljali kodo, ki je ni bilo 

možno izslediti, antivirusi pa so viruse iskali tako, da so iskali segmente kod znanih virusov 

(Britz 2013, 78). 

Okrog leta 1995 so se pojavili makro virusi, zato to dobo virusov imenujemo makro doba 

(angl. Macro Era). Ti virusi so se od prejšnjih razlikovali po tem, da so okužili dokumente in 

predloge, ne pa programov. Taki virusi vstopijo v sistem in ga okužijo. Ko uporabnik odpre 

dokument, se virusi razširijo na vse pretekle in bodoče dokumente. Zadnje obdobje, ki se je 

začelo na prelomu tisočletja in traja še danes, pa je internetno obdobje (angl. Internet Era), ki 

se razlikuje predvsem v bolj sofisticiranem in raznovrstnem načinu reprodukcije, distribucije 

in okužbe same. Primer takega virusa je bil »Nimda«, ki je okužil računalnik, tudi če je 

uporabnik škodljivi e-mail odprl v okencu za predogled MS Outlook. Če se sedaj posvetimo 

posameznim virusom poimensko, se za prvega šteje t. i. Elk Cloner, ki je bil ustvarjen na 

računalniku Apple IIe okoli leta 1981. Virus ni imel škodljivih razsežnosti, saj je zgolj ob 

vsakem petdesetem zagonu diska izpisal poezijo na ekran okuženega računalnika. Na osebnih 

                                                           
2
 Polimorfni virusi so virusi, ki se neprestano spreminjajo, tako da jih je težje odkriti (Islovar 2016).  
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računalnikih so se virusi pojavili okoli leta 1986, razširjali pa so bolj publicistične vsebine 

(»Brain« in »Pakistan«). V naslednjem letu pa so se že porajale zamisli o uničujočih 

programih in tako so se pojavili trije novi koncepti virusa. Prvi je bil virus »Lehigh«, ki je 

okužil datoteko command.com, ključno za delovanje operacijskega sistema. Drugi, 

»Jerusalem«, je bil virus v delovnem spominu, tretji, »Stoned«, pa je bil prvi virus začetnega 

zapisa (Mozetič 2004, 12).  

Robert Morris, študent informacijske tehnologije na univerzi Cornell, je 2. novembra 1988 na 

splet poslal črva, ki se je samorazmnoževal na vsakem sistemu, ki ga je okužil, dokler ni 

napolnil diska. Preden so za virus našli rešitev, je uničil okrog 6000 računalnikov in povzročil 

med 5 in 100 milijoni dolarjev škode. Program, ki ga je poimenoval »Morris worm«, je 

napadal prek interneta in je bil prvi, ki je v tako velikem obsegu izkoristil luknje varnostnih 

sistemov, saj je okužil kar 10 % računalnikov, ki so bili priključeni na internet. Tudi sam 

Morris je bil presenečen nad škodljivimi posledicami črva in je zato objavil anonimno 

sporočilo programerjem, v katerem jim je posredoval navodila, kako ustaviti črva. Ker pa je 

do tega sporočila črv že obremenil ogromno sistemov, je bil Morris seveda tudi kaznovan 

(Britz 2013, 55). 

Morrisovem črvu je sledil razpad tedaj največjega ameriškega telefonskega operaterja AT&T. 

Ker za to ni bilo nobenega »fizičnega« razloga, je ta nenaden zlom operaterja vodil v  

histerijo, ki je za vse tehnološke probleme krivila računalniške genije. Čeprav ti verjetno niso 

imeli opravka s propadom AT&T-ja, tega je namreč najverjetneje pogubila slaba programska 

oprema, je misel, da lahko vdiralci na kolena spravijo vitalne dele družbe, vodila v pregon 

številnih vdiralskih združb. Med njimi je bila najbolj znana Legion of Doom (LoD) (Britz 

2013, 56). 

Leta 1989 so se pojavili: prvi polimorfni virus »Washburn«, ki je spreminjal svojo pojavno 

obliko, »AIDS«  prvi trojanski konj in »Frodo«, ki je bil prvi prikriti (angl. stealth) virus 

(Mozetič 2004, 13). Razvoj virusov se je zelo pospešil, saj so avtorji imeli (in še vedno imajo) 

veliko domišljije, domiselnosti in drznosti. 

Če smo se do sedaj osredotočali bolj na zgodovino vdiranja ter računalniških virusov in črvov, 

se bomo sedaj na kratko ustavili še pri začetnikih piratstva. Za enega izmed prvih štejemo 

Davia LaMacchio, študenta Univerze v Massachusettsu (MIT), ki je razvil dva foruma 

»Cynosure« in »Cynosure II«, ki sta posameznikom omogočala naložiti popularne aplikacije 

programske opreme (WordPerfect, Excel) na »Cynosure« in prenos teh in mnogih drugih 

aplikacij iz »Cynosura II«. Za prenos aplikacij so študentje potrebovali posebno geslo. 

LaMacchiev primer je bil le začetek piratstva v veliko večjih razsežnostih. Leta 2006 so na 

primer obsodili 19 članov združbe RISCISO, ki je s svojim delovanjem piratsko prenesla za 

6,5 milijonov ameriških dolarjev produktov programske opreme in filmov (Britz 2013, 70). 
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Februarja 2000 je petnajstletni Kanadčan Michael Calce, znan tudi po vzdevku Mafijski 

deček, s programiranjem dosegel, da je pod svoj nadzor vključil mreže CNN, Yahoo, 

Amazon, eBay in Dell ter povzročil urgentni sestanek vodij varnosti v Beli hiši (Poulsney 

2009). 

Leta 2003 se je pojavil zelo odmeven črv, ki je napadel luknjo v sistemu Microsoftovega 

serverja, imenovan »2003Slammer« (Poulsney 2009). Eden bolj znanih črvov, ki so delovali 

od leta 2010 naprej, pa je bil zagotovo »Stuxnet«, ki je imel zelo politično ozadje. Izumitelji 

»Stuxneta« naj bi bili namreč Američani in Izraelci, njihov namen pa je bil škodovati 

iranskemu jedrskemu obratu Natanz. V napadu je bilo uničenih 984 centrifug za obogatitev 

urana. Uradno ni bilo nikdar potrjeno, da sta za napadom zares stali ti dve državi, velja pa 

omeniti, da je bila tarča črva tudi Severna Koreja. Sabotaži se je uspešneje izognila, saj je 

imela Severna Koreja višjo stopnjo varovanja (Armerding 2018). 

V zadnjih petih letih so največ prahu dvignili napadi na podjetja Adobe Systems (napad iz 

oktobra 2013, pri katerem naj bi vdiralci ukradli kar 3 milijone zakodiranih podatkov o 

kreditnih karticah uporabnikov), Sony Pictures (novembra 2014 je skupina »Guardians of 

Peace« ukradla občutljive podatke podjetja, filme, podatke o njihovih zaposlenih, družinah, 

plačah …) ter eBay (v letu 2014 so vdiralci razkrili občutljive informacije več kot 145 

milijonov uporabnikov) (Armerding 2018). 

WikiLeaks je sicer prve dokumente začel objavljati že leta 2006, a je največ pozornosti prejel 

od leta 2011 naprej. Podatki o dokumentih Guantanamo, vojni v Siriji, e-mailih takratne 

predsedniške kandidatke Hillary Clinton ter obsežni podatki ameriške CIE so zgolj bolj 

odmevne akcije organizacije WikiLeaks, ki kot neprofitna organizacija bori proti nevednosti 

običajnih državljanov (Armerding 2018). 

 
2.3 Razširjenost kibernetskega kriminala 

Ko je govora o kibernetskemu kriminalu, ne poznamo nikakršne imunitete. Naj bo to lokalna 

industrija ali multinacionalka, znameniti vdiralski napadi (Sony Pictures Entertainment, 

Yahoo, Adobe, Google, MasterCard, VISA, v Sloveniji je bil odmeven vdor v Ajpes) kažejo, 

da je kibernetski kriminal najhujša grožnja prav vsaki profesiji, industriji in podjetju na svetu.  

 
2.3.1 Slovenija 

Če se najprej osredotočimo na kibernetski kriminal v Sloveniji, se zdi logično poseči po 

letnem poročilu policije za leto 2016. V njem so navedena tudi kazniva dejanja računalniške 

kriminalitete, ki so se predlani pojavila v Sloveniji. Iz tabele lahko razberemo, da je občutno 

največ napadov na informacijski sistem, ki pa se niso nadalje podrobneje opredelili, tako ne 
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izvemo vrste napada, ki je najpogostejši v Sloveniji. Vidimo pa, da je število napadov v enem 

samem letu naraslo kar za 60,5 %. Vseh napadov, ki jih je policija obravnavala oziroma 

zabeležila, je bilo v omenjenem letu 278. Jasno je, da ta številka ne daje popolnega uvida v 

stanje kibernetskega kriminala pri nas, saj veliko število primerov ostane neodkritih. 

Ogromno primerov računalniške kriminalitete ostane neprijavljenih, velikokrat tudi zaradi 

strahu žrtev pred izpostavljenostjo. Tudi podjetja velikokrat želijo nastalo škodo razrešiti 

sama in nočejo negativne publicitete (Podjed 2008, 89). 

Preglednica 1:    Računalniški kriminal v Sloveniji za leto 2016 (MNZ Policija 2017) 

Kazniva dejanja 

računalniške 

kriminalitete 

Število kaznivih 

dejanj 

Porast/upad 

(v %) 

Število ovadenih 

osumljencev 

Porast/upad 

(v %) 

 2015 2016 2015 2016 

Zloraba osebnih 

podatkov 

3 1 … 2 1 … 

Zloraba 

informacijskega 

sistema 

6 10 … 1 5 … 

Kršitev materialnih 

avtorskih pravic na 

internetu 

2 4 … 4 4 … 

Napad na 

informacijski sistem 

162 260 60,5 76 117 53,9 

Izdelovanje in 

pridobivanje orožja 

ali pripomočkov za 

vdor v ali napad na 

informacijski sistem 

 

1 

 

3 

 

… 

 

1 

 

2 

 

… 

Skupaj 174 278 59,8 84 129 53,6 
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2.3.2 Svet 

Predvideva se, da bo boj proti kibernetskemu kriminalu do leta 2019 pustil svetu 2 bilijona 

ameriških dolarjev veliko finančno luknjo. Leta 2015 je bila ta številka pri 500 milijardah 

ameriških dolarjev. Tu govorimo o škodi, ki jo napadi povzročijo, in ki jo je treba popraviti 

(Laberis 2016). Ogromno denarja pa se nameni tudi za preventivo pred napadi, ki naj bi od 

leta 2017 do leta 2021 presegla 1 bilijon ameriških dolarjev.  

Po podatkih Microsofta naj bi bilo do leta 2020 na spletu (»online«) kar 4 milijarde ljudi, kar 

je dvakrat več od trenutne situacije, ko sta na spletu aktivni 2 milijardi posameznikov. Od tega 

naj bi bilo do leta 2020 na splet povezanih 50 milijard naprav, vsak posameznik naj bi jih imel 

doma 20 ali 30 (Morgan 2016). Številke so vsako leto višje, a v povprečju se vsako leto med 

žrtvami vdiralcev znajde 556 milijonov uporabnikov, podjetij in organizacij. V sekundi naj bi 

bilo napadenih 17 informacijskih sistemov posameznikov, na vsakih 40 sekund pa je 

napadeno podjetje. V enem dnevu naj bi bilo napadenih kar 1,5 milijona računalnikov. 

Države, od koder izvira največ napadov vdiralcev, so Rusija, Tajvan, Nemčija, Ukrajina, 

ZDA, Romunija in Kitajska (Tomšič 2015). Večkrat na teden se zgodi, da novice o napadih 

polnijo naslovnice časopisov in kibernetski kriminal je postal del našega vsakdana. Je 

kriminal mednarodnih razsežnosti, saj ne pozna nobenih omejitev in mej. Neodvisen je od 

jezikovnih, časovnih, družbenih razlik, razdalj ali ostalih fizičnih omejitev, obenem pa se iz 

dneva v dan razvija, nadgrajuje in predstavlja vedno večjo grožnjo podjetjem, 

multinacionalkam in celo vladnim organom.  
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3 VRSTE KIBERNETSKEGA KRIMINALA 

V nadaljevanju diplomske naloge bomo predstavili najbolj pogoste vrste kibernetskega 

kriminala. 

 
3.1 Kraja avtorskih pravic (piratstvo) 

Piratstvo je opredeljeno kot kršitev avtorskih pravic, kot nedovoljen ponatis, reprodukcija, 

kopiranje, presnemavanje intelektualnih ali umetniških dobrin, zavarovanih z avtorskimi 

pravicami. Najpogosteje pod to spadajo računalniška programska oprema, knjige, glasba, 

filmi (Dennis 2018).  

Predmet piratske dejavnosti je piratsko blago, ki je vsako blago, ki je kopirano brez soglasja 

avtorja oziroma lastnika avtorskih pravic. Gre za krajo oziroma za neupravičeno kopiranje 

intelektualne lastnine. Zlorabe avtorskih pravic lahko povzročijo veliko materialne in 

nematerialne škode. Ker izdelovalci programske opreme zaradi nelegalnih kopij izgubijo 

veliko denarja, ki bi bil drugače ob plačilu programa njihov, se v Sloveniji piratstvo uvršča 

med gospodarski kriminal. Kršitev avtorske pravice (KZ-1-UPB2, Ur. l. RS, 158. člen): 

− Kdor s svojim imenom ali z imenom koga drugega objavi, prikaže, izvede ali prenese tuje 

avtorsko delo ali njegov del, ali dovoli to storiti, se kaznuje z denarno kaznijo ali z 

zaporom do enega leta.  

− Kdor skazi, okrni ali kako drugače neupravičeno poseže v tuje avtorsko delo, se kaznuje z 

denarno kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev.  

Neupravičena uporaba avtorskega dela (KZ-1-UPB2, Ur. l. RS, 159. člen): 

− Kdor neupravičeno uporabi eno ali več avtorskih del ali njihovih primerkov, katerih 

skupna tržna cena pomeni večjo premoženjsko vrednost, se kaznuje z zaporom do treh 

let.  

− Če tržna cena avtorskih del iz prejšnjega odstavka pomeni veliko premoženjsko vrednost, 

se storilec kaznuje z zaporom do petih let.  

− Če je bila z dejanjem iz prvega ali drugega odstavka tega člena pridobljena velika 

protipravna premoženjska korist in je šlo storilcu za to, da sebi ali komu drugemu pridobi 

takšno premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.  

Čeprav je piratstvo uzakonjeno kot kaznivo dejanje, se pojavljajo velike težave ob njegovem 

odkrivanju, ki je zelo težavno in težko dokazljivo. Rešitev bi lahko videli v ponudbi alternativ 

piratskim programom ali zmanjšanju cen ali subvencioniranju licenčnih programov. Najbolj 

dolgoročna rešitev pa bi bilo izobraževanje uporabnikov o pomenu spoštovanja avtorskih 

pravic in intelektualne lastnine (Podjed 2008, 122). 
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Spletna stran Revulytics (Revulytics Software Intelligence 2017) navaja, da sta dve od petih 

kopij vsakega proizvoda programske opreme neplačani oziroma pridobljeni piratsko. 

Raziskava BSA iz meseca maja 2016 je ugotovila, da 39 % programske opreme, ki je bila v 

letu 2015 naložena na osebne računalnike, ni bilo licenčne. Ugotavljajo pa tudi, da se je 

število piratskih prenosov v primerjavi z letom 2014 znižalo za štiri odstotke. Vrednost vse 

piratsko pridobljene programske opreme je v letu 2015 znašala 52,2 milijarde ameriških 

dolarjev. Mnogo ljudi se ne zaveda, da je piratstvo programske opreme nezakonito, predvsem 

zato, ker je v zadnjih letih postalo nekaj zelo pogostega in običajnega. Distribucija, 

reprodukcija ali uporaba programske opreme brez dovoljenja lastnika copyrighta so v 

nasprotju z zakonom. Kljub temu se pogosto zgodi, da se med kršitelji znajdejo tudi podjetja 

(Britz 2013, 70). 

Strani, ki javnosti ponujajo ilegalno prenašanje programov, so imenovane WareZ strani, ki so 

po internetu izjemno priljubljene. Najbolj znana komercialna stran, ki vsebuje Bit Torrent 

protokol, ki uporabnikom omogoča distribucijo datotek, je The Pirate Bay. Ustanovljena je 

bila leta 2003 z namenom delitve filmov, računalniških iger, glasbe, programske opreme in 

drugih datotek s posamezniki po celem svetu. Švedska policija se neprestano trudi zapreti 

stran, a konstantno brez uspeha, saj stran po nekaj dneh ponovno zaživi. V letu 2015 je to 

stran dnevno obiskalo 9 milijonov uporabnikov (Gregersen 2015). 

 
3.2 Vdor prek računalnika  

Vdiralci so ljudje, ki pri svojem delu uporabljajo orodja, ki izkoristijo napake in varnostne 

pomanjkljivosti informacijskega sistema. Običajno se potrebne informacije o načinu dostopa 

in geslu pridobijo s pomočjo prevare (socialni inženiring), z namenom razkritja ali uničenja 

podatkov, kraje ali česa podobnega (Podjed 2008, 19). Pri vdiranju najpogosteje naletimo na 

pojma vdiranje in krekanje (angl. cracking). To sta pojma, ki ju razumemo predvsem kot 

vdiranje v računalniške sisteme in spreminjanje programske kode. A med dvema pojmoma 

obstajajo manjše razlike. Vdiralci so v Raymondovem (1996) Hacker's Dictionary-ju 

opredeljeni kot pametni in entuziastični programerji, ki so strokovnjaki na svojem področju. 

Avtor tudi navaja, da je pravilno poimenovanje za vdiralca, ki želi pridobiti zaupne 

informacije z vdori v informacijske sisteme,  kreker (angl. cracker). V medijih je torej veliko 

zmede pri uporabi teh dveh terminov, saj se za vsakršni vdor najpogosteje uporablja kar 

beseda vdiralec, česar smo se držali tudi v tem diplomskem delu. 

Relevantni člen KZ, ki se nanaša na vdore v računalniški sistem je 221. člen (KZ-1-UPB2 Ur. 

l. RS, 221. člen): 

− Kdor neupravičeno vstopi ali vdre v informacijski sistem ali kdor neupravičeno prestreže 

podatek ob nejavnem prenosu v informacijski sistem ali iz njega, se kaznuje z zaporom 

do enega leta.  
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− Kdor podatke v informacijskem sistemu neupravičeno uporabi, spremeni, preslika, 

prenaša, uniči ali v informacijski sistem neupravičeno vnese kakšen podatek, ovira prenos 

podatkov ali delovanje informacijskega sistema, se kaznuje za zaporom do dveh let.  

 

Vdor oziroma neupravičen vstop v informacijski sistem se torej kaznuje z zaporom do enega 

leta, neupravičeno uporabo, spremembo, preslikanje ali uničenje podatkov iz informacijskega 

sistema se kaznuje z zaporom do dveh oziroma petih let zapora.  

 
3.3 Škodljiva koda (angl. malware) 

Škodljiva koda je lahko vsak del programske kode, ki izvede kakršnokoli operacijo proti 

specifikacijam in namenu sistema samega. Kot sistem tu mislimo strojno in programsko 

opremo (Brunnstein 1999, 12). Brunnstein razlikuje med nenamerno škodljivo programsko 

kodo, pod katero spadajo programske napake in težave z združljivostjo različnih programov, 

ter namerno škodljivo programsko kodo (angl. malware). Pod to spadajo virusi, črvi, trojanski 

konji, logične bombe, potegavščine (angl. hoax). 

Ameriški Department of Justice (DOJ) je v letu 2017 opozoril na nov model kibernetskega 

kriminala, ki naj bi v prihodnosti postal kar globalni fenomen. Gre za izsiljevalsko 

programsko opremo (angl. ransomware), ki je pravzaprav škodljiva programska oprema, ki 

napade računalnike in jim prepreči dostop do datotek ter grozi z uničenjem, če ni plačana 

določena odkupnina. FBI ocenjuje, da se znesek denarja, ki gre za plačilo odkupnin, bliža 

številki ene milijarde ameriških dolarjev (Morgan 2017, 7). 

 
3.3.1 Virus 

Virusi so računalniški programi, ki so laični javnosti verjetno najbolj znani v kontekstu 

kibernetskega kriminala. Lahko povzročijo rahlo spremembo v delovanju računalnika ali pa 

ogromno škodo, zaradi katere postane osebni računalnik popolnoma neuporaben. Virusi so 

programi, ki se lahko razmnožujejo in širijo na zelo podoben način kot biološki virusi. So 

predstavniki škodljive kode, ki je sprogramirana tako, da v programe na računalniku vrine 

kopijo sebe in tam čaka, dokler uporabnik ne odpre okuženega programa oziroma datoteke. 

Ko uporabnik odpre okuženo datoteko, se proces okužbe ponovi in tako se virus lahko razširi 

še na druge datoteke oziroma ostale dele sistema (IP RS b. l.). Seveda namen virusa ni samo 

širitev, ampak povzroča tudi različne škodljive in nepričakovane spremembe v računalniku, ki 

lahko vodijo tudi v uničenje ali izbris strojne, programske opreme ali posameznih datotek. 

Cilj virusov je okužba čim večjega števila datotek. Najpogosteje se prenašajo in širijo prek 

interneta v obliki pošiljanja okužene elektronske pošte (najpogosteje se znajdejo v 
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nezaželenih elektronskih sporočilih), priponk e-pošte, kopiranja okuženih datotek, prek 

interneta prenesene programske opreme (Laudon in Laudon 2012, 296–297). 

 
3.3.2 Črv 

Črvi so novejše oblike napadov, zato so, če se lahko tako izrazimo, bolj moderni in inovativni 

v izbiri sredstev okužbe. Opredeljeni so kot neodvisna programska koda, ki se prav tako kot 

virusi samostojno razmnožuje, a se lahko širijo, ne da bi za to potrebovali datoteke ali druge 

računalniške programe. Samodejno tudi izbirajo tarče za okužbo. Razlika z virusi se kaže tudi 

v tem, da se črvi množijo veliko hitreje in so neodvisni od vedenja uporabnikov. Prav tako kot 

virusi lahko resno ogrozijo delovanje računalnika. Virusi in črvi s seboj prenašajo breme, ki 

ga imenujemo koristna vsebina (angl. payload), ki jim omogoči prevzem nadzora nad 

okuženim računalnikom. Vsak teden se pojavi okrog 500 novih virusov in črvov, vsako leto 

pa se njihovo število poveča za 400 % (Laudon in Laudon 2012, 296–297). 

 
3.3.3 Trojanski konj (angl. Trojan horse) 

Trojanski konji sodijo med zelo znane grožnje varnosti računalnikov, saj so izjemno 

učinkoviti in jih je težko odkriti. V svojem bistvu so računalniški virusi, a se od virusov 

razlikujejo po tem, da se ne reproducirajo (Laudon in Laudon 2012, 298). Računalniški 

trojanski konj deluje na način, po katerem nosi tudi ime  prebije požarni zid računalnika, v 

katerem se nato aktivira in okuži računalnik z virusom ali kakšno drugo programsko kodo. 

Pomembno je vedeti, da so konji vključeni oziroma skriti v programih, ki so sicer uporabni in 

koristni, torej splošno uporabni programi, ki vsebujejo skrite ukaze. Izvirne programe vdiralci 

spremenijo in vanje vključijo svoje ukaze ali skrite funkcije. Tako lahko naiven uporabnik kar 

sam namesti trojanski program, misleč, da program opravlja koristno opravilo. V operacijski 

sistem se infiltrira v preobleki legitimnega programa in prevzame nadzor nad računalnikom 

(Podjed 2008, 75).  

 
3.3.4 Logična bomba 

Logična ali časovna bomba je program, ki ob določenem pogoju eksplodira. To je lahko 

zagon nekega programa, po katerem začne svoje uničujoče delovanje. Po navadi pod to 

štejemo brisanje podatkov, formatiranje diskov in podobne neljube dejavnosti. Kar logične 

bombe loči od virusov in črvov je, da se te ne morejo (samo)razmnoževati (Mozetič 2004, 6). 
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3.3.5 Potegavščina (angl. hoax), tudi spletna goljufija ali internetna prevara 

Pod temi imeni se skrivajo vsakršne prevare, ki uporabljajo eno ali več komponent interneta 

(npr. klepetalnico ali e-pošto, oglasne deske ali spletne strani) z namenom pridobivanja 

protipravne finančne koristi. Vključujejo lahko vnos, spremembo, izbris ali uničenje 

računalniških podatkov ali pa kakšen podoben poseg v računalniško obdelavo podatkov. 

Zagotovo so najbolj znane in pogoste prevare take, ki jih uporabnik dobi v svoj e-poštni 

nabiralnik, in predlagajo sumljive finančne usluge ter razne poslovne predloge, t. i. smetje 

(angl. spam) (Podjed 2008, 18). Prevare so verjetno najpogostejša oblika kriminala, čeprav jih 

ljudje med te sploh ne uvrščajo, prav zaradi njihove pogostosti. Posameznik na e-mail naslov 

vsakodnevno dobi neželeno elektronsko pošto (angl. spam mail). Prevare se lahko pojavljajo 

na področju zdravstvenih storitev, zavarovalniških in telekomunikacijskih ponudb, poznamo 

pa še bančne, nepremičninske, davčne prevare… (Britz 2013, 101). 

 
3.4 Kraja identitete 

Opredelitev kraje identitete, kot jo navaja Informacijski pooblaščenec RS (IP RS b. l.), je 

uporaba osebnih podatkov oz. identitete nekoga drugega za pridobitev neke koristi ali 

inkriminacijo druge osebe. Pri kraji identitete storilec pridobi določene osebne podatke, ki so 

izjemnega pomena za posameznika, to so na primer številke osebnih dokumentov, EMŠO in 

davčne številke. 

Obstaja več razlogov, zakaj do kraje identitete sploh pride, prvi je najbolj jasen in glavni – 

zaslužek. To krajo zato imenujemo tudi finančna kraja identitete. Primer take kraje je kraja 

PIN-a kartice, vdiranje v računalniški sistem, itd. Pri kraji identitete pa ne gre samo zgolj za 

pridobitev premoženjske koristi, ampak tudi druge koristi. Druga oblika kraje identitete je t. i. 

kriminalna kraja identitete, ki pravzaprav pomeni izdajanje za drugo osebo s predložitvijo 

lažnih osebnih podatkov. Ta kraja identitete ima za okradeno osebo hude posledice, saj se jo 

lahko okrivi za dejanja, ki jih ni sama storila. Slovenija krajo identitete uvršča med kazniva 

dejanja. Tretja oblika kraje identitete pa je celo prevzem identitete, ki v praksi pomeni, da se 

lahko storilec začne izdajati za nekoga drugega, ustvari življenje na osnovi te nove identitete 

in v njenem imenu vstopa v različna pravna razmerja (npr. zaposlitev, pridobitev izobrazbe, 

pridobitev osebnih dokumentov …) ali zgolj ustvari virtualno osebo, ki ima ukradene osebne 

podatke (IP RS b. l.). 

IP navaja več vrst napadov: 

− glede na osebo, ki izvaja napad (napade lahko pooblaščena ali nepooblaščena oseba); 

− glede na to, od kje so podatki ukradeni, ali iz podatkovne zbirke ali med pretokom na 

omrežju; 

− glede na motiv (prej omenjeni trije motivi); 
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− glede na izbrano metodo (tehnične in netehnične metode). 

Koliko primerov kraje osebnih podatkov bo v neki državi, je odvisno predvsem od splošne 

stopnje varstva osebnih podatkov v tej družbi oziroma pravnem redu (IP RS b. l.). 

 
3.5 Distribucija ilegalnih vsebin 

Z distribucijo ilegalnih vsebin imamo v mislih predvsem spletno razširjanje pornografskih 

vsebin, ki prikazujejo otroke. Pornografija išče dobiček ob nastanku vsakršne nove 

tehnologije, tako tudi internet ni bil nobena izjema, pri tem pa se je zelo razširila veja 

pornografije, ki je v veliki večini držav po svetu ilegalna, to je otroška pornografija. Ta je 

opredeljena kot prikaz spolnih aktov otrok do osemnajstega leta starosti. Že samo razširjanje 

pornografskih vsebin je obravnavano kot sekundarna kriminaliteta in njegova preprečitev bi 

pripomogla k zmanjšanju ali prenehanju izdelovanja takega gradiva. Težava distribucije 

takega pornografskega materiala nima preproste rešitve predvsem zato, ker je to že prava 

industrija, ki letno prinaša do 3 milijarde ameriških dolarjev, obstaja pa več kot 10.000 

internetnih strani, ki obiskovalcem pomagajo dostopati do teh vsebin (Dennis 2018). 

Predvsem zaradi anonimnosti, ki jo uporabnikom omogoča medmrežje, je otroško 

pornografijo že skoraj nemogoče izkoreniniti. Kljub temu velja omeniti operacijo Darknet, ki 

jo je vdiralska skupina Anonymous izpeljala leta 2011. Z akcijo so porušili spletno stran 

Freedom Hosting, ki je delovala znotraj omrežja Tor, in je imela dostop do kar štiridesetih 

strani z otroško pornografijo (Demšar 2016, 21). Take akcije lahko zelo pripomorejo k 

zmanjšanju količine otroškega pornografskega gradiva na spletu, vendar bo povpraševanje po 

teh vsebinah ostalo veliko, dokler bo iskalcem otroških pornografskih vsebin na spletu 

omogočena visoka stopnja zasebnosti in varovanje njihovih osebnih podatkov. 

Število kaznivih dejanj, povezanih s spolnim izkoriščanjem otrok prek interneta, se je od leta 

2015 v Sloveniji povečalo z 69 na 110 oziroma za 59,4 % (MNZ Policija 2017). V povezavi s 

tem 176. člen KZ pravi: »Kdor zase ali za drugega pridobiva, proizvede, razširi, proda, uvozi, 

izvozi ali drugače ponudi pornografsko ali drugačno seksualno gradivo, ki vključuje 

mladoletne osebe ali njihove realistične podobe, ali kdor poseduje tako gradivo ali pridobi 

dostop do takega gradiva s pomočjo informacijskih ali komunikacijskih tehnologij, ali 

razkriva identiteto mladoletne osebe v takem gradivu.« Za posedovanje pornografskih vsebin 

je v Sloveniji predvidena kazen od šestih mesecev do osmih let zapora. Otroško pornografijo 

iskalci najdejo na straneh, ki so skrite vidnemu spletu. Ilegalne storitve so namreč prisotne v 

»podzemlju«, ki ga imenujemo temni splet in bo predmet obravnave naslednjega podpoglavja. 
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3.6 Temni splet 

Temni splet je poimenovanje za vse tiste strani, ki jih popularni spletni brskalniki ne morejo 

indeksirati. Vsebina, ki spletnim brskalnikom ni dosegljiva, se imenuje globoki splet, njegove 

najgloblje in najbolj skrite vsebine pa označujemo s pojmom temni splet. Za brskanje po 

temnem spletu potrebujemo posebno programsko opremo, med najbolj znanimi so Tor, I2P in 

Freenet, ki so najbolj popularni zaradi garantiranja visoke stopnje anonimnosti. Temni splet se 

uporablja tako za ilegalne kot tudi legalne aktivnosti (Demšar 2016, 6). Nekatere raziskave 

trdijo, da je temni splet kar za 5000-krat večji od vidnega spleta ter da se tako hitro veča, da 

ga je skoraj nemogoče točno oceniti. 

Zdi se, da bi moral temni splet vsebovati največ strani z otroško pornografijo, preprodaje 

orožja, dokumentov, drog itd., a to ni popolna slika temnega spleta. Velik del njega je namreč 

namenjen novicam, blogom, političnim forumom … Temni splet torej vsebuje tudi spletne 

strani, ki jih povprečen uporabnik interneta vsakodnevno obiskuje, razlika je le v tem, da je na 

temnem spletu deležen veliko višje stopnje anonimnosti in se lahko anonimno udeleži razprav 

o določeni temi, ki ga zanima (Demšar 2016, 11). Ilegalnih aktivnosti temnega spleta je 

ogromno. V diplomskem delu bomo tako omenili samo nekatere. Kot prvo velja omeniti 

prodajo potnih listov in državljanstev. Cene se razlikujejo glede na ponudnika in državo, 

katere državljanstvo naročnik želi. Spletnih strani, ki na temnem spletu ponujajo 

identifikacijske dokumente, je ogromno. Primere smo vzeli iz študije Balduzzija in 

Ciancaglinija (2015).  

 

 
Slika 3: Prodaja ameriškega državljanstva 

Vir: Balduzzi in Ciancaglini 2015. 
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Prav tako se po temnemu spletu prodajajo in kupujejo ukradeni profili za kreditne kartice, 

profile spletnega bančništva, Paypal in eBay računi …  

Te aktivnosti niso omejene samo na temni splet, saj jih veliko najdemo tudi na forumih 

kriminalnega podzemlja v vidnem internetu, a so tam pri prodaji veliko manj profesionalni. 

Na temnem spletu se prodajajo tudi replike kreditnih kartic, ki vsebujejo ukradene podatke.  

Ponudba, ki vzbuja največ zgražanja, pa je najem morilskih storitev. Na temnem spletu 

obstaja več strani, ki oglašujejo take storitve, a so te seveda zelo skrivnostne in delujejo v 

strogi tajnosti. Ne ponujajo informacij o izpolnjenih naročilih iz preteklosti in dokazov o 

uspešni izvršitvi preteklih zločinov, kar je seveda zelo logično in pričakovano. Od naročnika 

takšne strani najprej zahtevajo, da dokaže, da ima dovolj denarja za storitev, kasneje pa mu 

zaupajo več informacij. Plačilo naročnik po navadi nakaže šele po uspešni akciji. 

Slika 5: Prodaja morilskih storitev 
Vir: Balduzzi in Ciancaglini 2015. 

Slika 4: Prodaja internetnih bančnih profilov 
Vir: Balduzzi in Ciancaglini 2015. 
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Precej zastrašujoča je tabela, ki prikazuje morilske storitve in cene zanje. Jasno je, da lahko na 

internetu posameznik z dovolj denarja kupi prav vse. Cene se razlikujejo glede na način smrti, 

pa tudi na družbeni status osebe, ki se je kdo želi znebiti (Baldruzzi in Ciancaglini 2015, 14). 

Na temnem spletu se poleg vsega naštetega ogromno spletnih strani usmerja v pranje denarja, 

kriptovalut ter prodajo prepovedanih mehkih in trdih drog. Strani ponujajo vse, česar si kupec 

zaželi. Izjemno obiskana je spletna stran Grams, ki je pravzaprav spletni brskalnik za droge. 

Logotip Gramsa je zelo podoben Googlovemu, kar daje uporabnikom občutek, da je to, kar 

iščejo, popolnoma družbeno sprejemljivo in normalno. Oseba zgolj vpiše ime droge, ki jo 

išče, v iskalno okence in v sekundi dobi informacije o spletnih straneh, ki se ukvarjajo 

trgovanjem z ilegalnimi substancami.  

Slika 7: Spletni brskalnik ilegalnih drog 
Vir: Balduzzi in Ciancaglini 2015. 

Slika 6: Cene morilskih storitev 
Vir: Balduzzi in Ciancaglini 2015. 
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Anonimna omrežja temnega spleta pa so v uporabi tudi med t. i. žvižgači in disidenti, ki prek 

njih varno komunicirajo z novinarji ali drugimi zaupniki (Balduzzi in Ciancaglini 2015, 22).  

Temni splet ponuja tudi nakup orožja ter povezave na strani z otroško pornografijo, ki so od 

vseh strani temnega spleta najbolj obiskane, na njem lahko najamemo vdiralske storitve, 

kupimo raznorazne škodljive kode (trojanske konje, viruse …) in še mnoge druge storitve, ki 

jih je na vidnem spletu težko najti (Demšar 2016, 3537). 
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4 RAZISKAVA O RAZŠIRJENOSTI KIBERNETSKEGA KRIMINALA 

V empiričnem delu smo predstavili potek izvedbe spletne ankete ter rezultate, ki jih je ta 

prinesla. 

 
4.1 Potek raziskave 

Temelj naše raziskave je bilo anketiranje z anketnim vprašalnikom, katere poglavitni namen 

je bil ugotoviti, ali so ljudje seznanjeni s pojmom kibernetskega kriminala ter z oblikami 

kibernetskega kriminala. Nadalje nas je zanimalo, ali so bili tudi sami kdaj oškodovani 

oziroma so kdaj povzročili dejanja, povezana s kibernetskim kriminalom. Vprašani so bili 

naključni uporabniki spletnega orodja 1KA anketa ter anketiranci pridobljeni prek socialnega 

omrežja Facebook. Pridobili smo vsega skupaj 210 enot, od katerih je bilo popolno 

izpolnjenih 100 – anketo smo namreč zaklenili in onemogočili izpolnjevanje takoj, ko smo 

dosegli cilj, tj. 100 popolno izpolnjenih anket. 

 
4.2 Anketni vprašalnik 

Anketni vprašalnik je razdeljen na dva dela. Prvi vsebuje dve sociodemografski vprašanji, ki 

se nanašata na spol in starost anketirancev. V drugem delu pa so vprašanja povezana z 

obravnavano tematiko (razširjenost kibernetskega kriminala). Uporabljali smo vprašanja 

zaprtega ter kombiniranega tipa. Vprašalnik je diplomskemu delu priložen (Priloga 1). 

 

4.3 Rezultati ankete 

V nadaljevanju smo predstavili rezultate anketnih vprašanj. Začeli smo s sociodemografskimi 

vprašanji. Za analizo smo uporabili 100 anketnih vprašalnikov, v katerih je sodelovalo 39 

moških in 61 žensk. Največ, kar 63 % anketirancev je pripadalo starostni skupini od 20 do 30 

let, sledi jim skupina med 30 in 50 let, v katero spada 27 % anketirancev. V skupini starejših 

od 50 let smo imeli 4 % anketirancev, 3 % anketirancev pa so mlajši od 15 let ali pa v 

starostni skupini od 15 do 20 let.  

Z anketnim vprašalnikom smo primarno želeli ugotoviti stopnjo osveščenosti o kibernetskem 

kriminalu, nato pa še njegovo razširjenost med naključnimi vprašanimi. Najprej smo zato 

postavili vprašanje, s katerim smo dobili anketirance, ki bodo odgovarjali na naslednja 

vprašanja. Preverili smo, koliko vprašanih uporablja naprave informacijske tehnologije z 

dostopom do interneta. 98 % vprašanih je odgovorilo, da takšne naprave uporablja, 2 % pa da 
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jih ne, zato ta 2 % nista nadalje odgovarjala na vprašanja, saj zagotovo nimata znanja o 

kibernetskem kriminalu. S tem smo se izognili predpostavljajočemu anketnemu vprašalniku. 

Na naslednje vprašanje je, kot že omenjeno, odgovarjalo 98 anketirancev, glasilo pa se je: 

»Koliko časa na dan preživite na napravah informacijske tehnologije s povezavo z 

internetom?«  Rezultate prikazujemo na sliki 8. 

 

Naslednje zaprto vprašanje se je dotaknilo središčne teme diplomskega dela in se je glasilo:  

 »Ali veste, kaj spada pod pojem kibernetski kriminal?« Pri tem je 36 % vprašanih je 

odgovorilo z »Da«, 25 % z »Ne«, 39 % pa z »Nisem prepričan«. 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, kolikšen odstotek ljudi je že bil oškodovan s strani 

kibernetskega kriminala. Ugotovili smo, da je bilo oškodovanih 13 % ljudi, ostalih 87 % pa je 

odgovorilo, da niso bili. 

To je bilo ponovno vprašanje, po katerem so na določena vprašanja odgovarjali samo tisti, ki 

so odgovorili, da so že bili oškodovani (torej je na naslednja vprašanja odgovarjalo 13 % 

oseb). Od njih smo želeli izvedeti, za kakšno vrsto kibernetskega kriminala je v njihovem 

primeru šlo, anketiranci pa so lahko pri tem vprašanju izbrali več kot en odgovor. 

Rezultate prikazuje slika 9. Pod drugo je anketiranec zapisal finančno škodo ob naročanju 

izdelkov. 

2% 

17% 

28% 

53% 

0-30 minut

30-60 minut

1-3 ure

Več kot 3 ure

Slika 8: Koliko časa na dan preživite na napravah informacijske tehnologije s povezavo 

do interneta? 
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Slika 9: Za kakšno vrsto kibernetskega kriminala je v tem primeru šlo? 

Nadalje smo 13 anketirancev vprašali, kakšno škodo so v teh primerih utrpeli. Enajst 

anketirancev (85 %) je odgovorilo, da ob tem ni doživelo nikakršne škode, dva anketiranca sta 

ob tem izgubila neprecenljive datoteke, eden pa je pod drugo napisal, da je utrpel finančno 

škodo.  

Pri naslednjem vprašanju, ki se je glasilo, ali so škodo anketiranci prijavili policiji, smo 

ugotovili, da nihče izmed vprašanih ni škode prijavil oblastem.  

Od tistih, ki so na to vprašanje odgovorili z »Ne«, nas je zanimalo, zakaj tega niso storili. 

Sedem ljudi je odgovorilo, da je bila škoda zanemarljiva in da se jim za to ni dalo spuščati v 

to. Štirim posameznikom se preprosto ni dalo ukvarjati s prijavo škode, trije pa ne zaupajo v 

učinkovito delo policije. Možnih je bilo več odgovorov. 

Zadnji dve vprašanji sta bili znova ponovno postavljeni vsem 98 anketirancem, ki so 

odgovorili, da uporabljajo naprave informacijske tehnologije s povezavo do interneta. 

Zanimalo nas je, ali so bili anketirani tudi sami kdaj povzročitelji katere od vrst kibernetskega 

kriminala. Zgolj 7 % vprašanih je odgovorilo z »Da«, kar 93 % anketirancev pa z »Ne«. 

Na zadnje vprašanje je torej odgovarjalo 7 % vprašanih. Zanimalo nas je, katero vrsto 

kibernetskega kriminala so izvajali. Možnih je bilo več odgovorov. Odgovori anketirancev so 

prikazani na sliki 10. 

37% 

32% 

21% 

5% 
5% Škodljiva programska

oprema

Vdor (angl. hacking)

Poskus kraje občutljivih

informacij (angl. phishing)

Distribucija ilegalnih vsebin

Drugo

Kraja avtorskih pravic

(piratstvo)
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Slika 10: Katero vrsto kibernetskega kriminala ste sami izvajali? 

 
4.4 Ugotovitve raziskave z anketnim vprašalnikom 

Na spletno anketo smo prejeli 208 enot, od katerih je bilo ustreznih 100. To ni presenetljivo, 

saj na spletne ankete veliko ljudi neha odgovarjati oziroma samo klikne na nagovor in se 

potem odloči, ali bo z odgovarjanjem nadaljevalo. Anketo smo zaklenili, ko smo pridobili 100 

popolnih odgovorov, saj je bil to naš cilj. Cilj je bil dobiti odgovore naključnih vprašanih ter 

ugotoviti njihovo splošno razgledanost in informiranost v povezavi s kibernetskim 

kriminalom. Kasneje nas je zanimal še odstotek oškodovanih s kibernetskim kriminalom ter 

tistih, ki so katero izmed vrst kibernetskega kriminala tudi sami izvajali.  

Izmed anketiranih jih je 36 % vedelo, kaj vse spada pod pojem kibernetskega kriminala, 25 % 

jih je odgovorilo, da ne vedo, 39 % pa ni bilo povsem prepričanih. Iz tega lahko sklepamo, da 

je 36 % vedelo kako odgovarjati na naslednji dve vprašanji. To je bila pravzaprav naša ciljna 

skupina, ki je zanesljiva v odgovarjanju ter pozna vrste kibernetskega kriminala.  

 
4.4.1 Analiza hipotez  

Pri opredelitvi ciljev diplomske naloge smo postavili tri hipoteze, ki smo jih poskušali 

dokazati s pomočjo podatkov, pridobljenih z analizo raziskave.  

 H1: več kot 90 % anketirancev se je že srečalo z vsaj eno vrsto kibernetskega kriminala. 

37% 

19% 

19% 

13% 

6% 

6% Kraja avtorskih pravic

(piratstvo)

Poskus kraje občutljivih

informacij
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Vdor (angl. Hacking)
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Za hipotezo 1 je pomembno vprašanje 5. Pregled podatkov nam pove, da so podatki, 

pridobljeni z anketiranjem, zelo daleč od našega predpostavljanja. Ker se nam je zdelo 

vprašanje »Ali ste se že kdaj srečali s kibernetskim kriminalom?« preveč splošno, saj lahko 

anketiranci dojemajo besedo srečati (se) zelo različno, smo zato postavili bolj jasno in 

nedvoumno – anketirance smo vprašali ali vedo kaj spada pod pojem kibernetskega kriminala. 

Pri tem vprašanju je zgolj 36 % vprašanih odgovorilo z »Da«. 

 H2: manj kot 10 % anketirancem je bila povzročena škoda. 

t-test za H2: 

x̄ = 13 % = 0,13 (povprečje oseb, ki so bili oškodovani) 

µ = 0,1 (100 %) 

0,13  0,10 = 0,03 

0,03 / standardna napaka = st. odklon (0,34) / √število enot (100) = 0,034 

t = 0,03 / 0,034 = 0,88 

Rezultat 0,88 nam pove, da hipoteze (H2) ne moremo ovreči. Da se hipoteze ne da ovreči, 

potrjuje tudi vrednost p, ki je večja od stopnje tveganja, ki o označujemo z α (α=5 %). 

 H3: 50 % anketirancev je povzročilo vsaj eno od vrst kibernetskega kriminala. 

Pri tretji hipotezi se je pojavila težava predvsem v tem, da so ljudje večinoma odgovarjali, da 

kibernetskega kriminala ne povzročajo, ker se sploh ne zavedajo, kaj pod njega spada. Tu smo 

opazili pomanjkljivosti ankete, ki bi verjetno dala drugačne rezultate, če bi v vprašanju 

napisali, kaj vse spada pod kibernetski kriminal. Tako pa se je za opcijo »Da« odločilo zgolj 7 

% vprašanih. Tudi tu, tako kot pri prvi hipotezi, se je pojavilo veliko odstopanje med našim 

predpostavljanjem ter dejanskimi rezultati ankete. Pri tem sta najverjetnejša razloga 

neinformiranost anketiranih ter pomanjkljivo podani podatki z naše strani.  
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5 SKLEP 

V sodobni družbi je informacijska tehnologija postala nepogrešljiv del našega vsakdana. Prav 

zato postaja vedno bolj priljubljena tarča kriminalcev. Zaradi hitrih sprememb na področju 

informacijske tehnologije in zaradi hitrega spreminjanja vrst kibernetskega kriminala ga je 

tudi zelo težko opredeliti. Trenutno »aktualna« opredelitev Pentagona opredeli kibernetski 

kriminal kot kriminal v globalnem prostoru, v informacijskem okolju, ki ga sestavlja več med 

seboj povezanih omrežij informacijskih tehnoloških struktur, računalniških sistemov, 

procesorjev (Singer in Friedman 2014, 13). Izraz »kibernetski« zajema strojni del 

računalniških in sorodnih tehnologij ter programsko opremo, ki jo te tehnologije poganjajo. 

Prvi cilj diplomskega dela je bil predstaviti osnovne pojme kibernetskega kriminala, tj. izraze 

splet, internet, računalnik, kriminal in kibernetski kriminal. Kasneje smo podrobneje 

predstavili začetke interneta ter kibernetskega kriminala nasploh. Ugotovili smo, da bi za 

začetnike lahko šteli phreake (angl. phone freaks), ki so v petdesetih letih prejšnjega stoletja 

začeli vdirati v telefonska omrežja. Phreakerji so bili pravzaprav nekakšni predhodniki 

današnjih računalniških vdiralcev (Dennis 2018). Viruse lahko glede na način njihovega 

delovanja razdelimo v štiri obdobja (»Classical«, »Floppy«, »Macro« in Internetno obdobje), 

za prvega črva velja »The Morris worm«, za prvo piratsko stran pa elektronska foruma 

»Cynosure« in »Cynosure2« (Britz 2013, 70). 

Glede razširjenosti kibernetskega kriminala smo ugotovili, da je v Sloveniji občutno največ 

napadov na informacijske sisteme, katerih število je od 2015 do 2016 naraslo za 60,5 %. V 

letu 2016 je policija obravnavala 278 napadov. Ta številka ne daje pravega uvida v problem, 

kar smo to ugotovili tudi z anketo, saj nihče od tistih, ki so utrpeli škodo, povzročeno s strani 

kibernetskega kriminala, tega ni prijavil policiji. Večinoma se za to niso odločili zaradi tega, 

ker je bila škoda zanemarljiva in se zato s tem niso želeli ukvarjati. Globalno se predvideva, 

da bo boj proti kibernetskemu kriminalu do leta 2019 svetu pustil 2 bilijona ameriških 

dolarjev veliko finančno luknjo. Leta 2015 je bila ta številka pri 500 milijardah ameriških 

dolarjev (Laberis 2016). Številke se vseskozi spreminjajo in so vsako leto višje, v povprečju 

se na leto med žrtvami vdiralcev znajde 556 milijonov uporabnikov, podjetij in organizacij. V 

sekundi naj bi bilo napadenih 17 informacijskih sistemov posameznikov, na vsakih 40 sekund 

pa naj bi bilo napadeno podjetje. V enem dnevu naj bi bilo napadenih kar 1,5 milijona 

računalnikov. Države, v katerih se najpogosteje soočajo z vdiralskimi napadi, so Rusija, 

Tajvan in Nemčija (Tomšič 2015). 

Pri predstavljanju vrst kibernetskega kriminala smo se najprej osredotočili na piratstvo, saj 

smo predvidevali, da bo to najpogostejša vrsta, ki jo anketiranci izvajajo. Piratstvo je 

opredeljeno kot kršitev avtorskih pravic, kot nedovoljen ponatis, reprodukcija, kopiranje, 

presnemavanje intelektualnih ali umetniških dobrin, zavarovanih z avtorskimi pravicami. 

Najpogosteje pod to spadajo računalniška programska oprema, knjige, glasba, filmi (Dennis 

2018). Predmet piratske dejavnosti je piratsko blago, ki je vsako blago, ki je kopirano brez 
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soglasja avtorja oziroma lastnika avtorskih pravic. Gre za krajo oziroma za neupravičeno 

kopiranje intelektualne lastnine (Podjed 2008, 122). 

Naslednja vrsta je vdor prek računalnika, ki smo ga razdelili na vdiranje in krekanje. Običajno 

vdiralci potrebujejo informacije o načinu dostopa in geslu, ki ga pridobijo s pomočjo prevare 

(socialni inženiring) z namenom razkritja ali uničenja podatkov, kraje ali česa podobnega 

(Podjed 2008, 19).  

Pri naslednji vrsti kibernetskega kriminala, škodljivi opremi, smo podrobneje predstavili 

viruse, črve, trojanske konje, internetne prevare oziroma potegavščine in logične bombe.  

Kraja osebnih podatkov zajema uporabo osebnih podatkov oz. identitete nekoga drugega za 

pridobitev neke koristi ali inkriminacijo druge osebe. Pri kraji identitete storilec pridobi 

določene osebne podatke, ki so izjemnega pomena za posameznika, to so na primer številke 

osebnih dokumentov, EMŠO in davčne številke (IP RS b. l.). 

Naslednja vrsta kibernetskega kriminala, ki smo jo predstavili, je distribucija ilegalnih vsebin. 

Pri tem smo imeli v mislih predvsem spletno razširjanje pornografskih vsebin, ki prikazujejo 

otroke. Problem distribucije takega pornografskega materiala nima preproste rešitve predvsem 

zato, ker je to že prava industrija, ki prinaša do 3 milijarde ameriških dolarjev letno, obstaja 

pa več kot deset tisoč internetnih strani, ki obiskovalcem pomagajo dostopati do teh vsebin 

(Dennis 2018). Zadnja vrsta, ki smo ji posvetili pozornost, pa je temni splet. Ta vsebuje vse 

tiste strani, ki jih popularni spletni brskalniki ne morejo indeksirati, na njem pa lahko 

posamezniki naročajo lažne identifikacijske listine, lažne bančne in spletne račune, možen pa 

je celo najem morilskih in pretepaških uslug ter posilstva. Stran Grams, ki po videzu spominja 

na spletni iskalnik Google, nudi podatke o tem kje najti iskano drogo ali ilegalno substanco 

(Balduzzi in Ciancaglini, 2015). 

V empiričnem delu diplomske naloge smo z anketnim vprašalnikom dobili sto popolno 

rešenih anket, s katerimi smo ugotovili, da smo pri H1 in H3 napačno predvideli rezultate. 

Hipoteza 1 je predvidevala, da se je več kot 90 % anketirancev že srečalo s pojmom 

kibernetskega kriminala. S tem smo imeli v mislih, da so že naleteli na pojem in so z njim 

seznanjeni. Anketa pa je pokazala, da je ta odstotek veliko nižji, saj je z »Da« odgovorilo 

zgolj 36 %. Pri hipotezi 2, ki je predvidevala, da je bila manj kot 10 % anketirancem 

povzročena škoda, smo izvedli t-test, ki je pokazal, da hipoteze ne moremo ovreči. Hipoteza 

3, ki je domnevala, da je 50 % anketirancev povzročilo vsaj eno od vrst kibernetskega 

kriminala, je bila postavljena preveč grobo in pokazala večjo pomanjkljivost zastavljene 

ankete.  

Prav zato končna refleksija po izvedbi ankete kaže, da bi bilo smiselno v vprašanja vključiti 

podatke o vrstah kibernetskega kriminala, ki obstajajo, saj je veliko anketiranih odgovorilo, da 

kibernetskega kriminala ne povzročajo, izkušnje pa kažejo, da je zelo veliko oseb že kdaj v 
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življenju piratsko naložilo film, serijo ali pesem. Anketiranim se je verjetno zdelo, da taka 

dejanja ne spadajo pod ta pojem, saj se zaradi množičnosti teh dejanj, to ne zdi več nikakršen 

prekršek. Prav zato to vprašanje ne daje realnih rezultatov, saj so nanj »pravilno« odgovorili 

zgolj tisti, ki so zares seznanjeni s pojmom, tisti, ki pa ne vedo prav točno, kaj vse so vrste 

kibernetskega kriminala, pa ne. Kljub temu smo ugotovili veliko koristnega od tistih 

anketiranih, ki so odgovorili, da so že bili oškodovani – največkrat so se srečali z napadom v 

obliki škodljive programske opreme, tega pa nihče od vprašanih ni prijavil policiji, saj je bila 

v vseh primerih škoda zanemarljiva.  

V prihodnosti bodo morale države več časa posvetiti reševanju katastrofalnih posledic, ki jih 

lahko povzroči kibernetski kriminal, saj smo ugotovili, da pred njim niso varne niti 

multinacionalke (o tem pričajo vdori v Google, MasterCard, VISA). Če se multinacionalke, ki 

obračajo ogromne količine denarja, ne uspejo zaščititi pred vedno bolj napredno kriminalno 

tehnologijo, kako se bo zaščitil posameznik? 
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Priloga 1 

 

 

ANKETA O RAZŠIRJENOSTI KIBERNETSKEGA KRIMINALA 

 
Sem Matija Gusič, študent Fakultete za management Univerze na Primorskem. V letošnjem 

letu pišem diplomsko nalogo z naslovom Razširjenost kibernetskega kriminala. V 

metodološkem delu diplomske naloge preučujem razširjenost kibernetskega kriminala v 

Sloveniji, in tu se obračam na vas. Prosim vas za izpolnitev kratke ankete o vaših izkušnjah z 

obravnavano problematiko. Naj poudarim, da je anketa popolnoma anonimna in bo 

uporabljena zgolj in samo za namene diplomskega dela.  

Že vnaprej se vam najlepše zahvaljujem. 

Matija Gusič 

 

1. Spol: 

o Moški  

o Ženski 

 

2. Starost: 

o pod 15 let 

o 15-18 

o 18-30 

o 30-50 

o nad 50 let 

 

3. Ali uporabljate naprave informacijske tehnologije s povezavo do interneta?  

o Da 

o Ne 

 

4. Če da, koliko časa na dan preživite na napravah informacijske tehnologije s 

povezavo do interneta? 

o 0-30 minut 

o 30-60 minut 

o 1-3 ure 

o 3 ure + 

 

5. Ali veste kaj vse spada pod pojme kibernetskega kriminala? 

o Da 

o Ne 

o Ne vem 

 

 

6. Ali ste bili pri vašem stiku s kibernetskim kriminalom, kakorkoli oškodovani? 

o Da 

o Ne 

 



 

Priloga 1 

 

 

 

a.  Če ste bili oškodovani, za kakšno vrsto kibernetskega kriminala je v vašem 

primeru šlo?  

o Vdor (angl. hacking) 

o Kraja avtorskih pravic (Piratstvo) 

o Poskus kraje občutljivih informacij (angl. phishing) 

o Škodljivi črvi in trojanski virusi (angl. malware) 

o Distribucija ilegalnih vsebin prek spleta  

o Drugo: 

 

b. Če ste bili oškodovani, kako veliko škodo ste pri tem utrpeli? 

o Skoraj nikakršne škode nisem utrpel_a 

o Moral_a sem zamenjati napravo 

o Izgubil_a sem neprecenljive datoteke 

o Utrpel_a sem veliko finančno škodo 

o Drugo: 

 

6.3 Če ste bili oškodovani, ali ste škodo prijavili policiji? 

o Da 

o Ne 

 

6.4 Če škode niste prijavili policiji, kakšni so bili razlogi za to? 

o Ne verjamem v učinkovito delo policije 

o Ni se mi dalo  

o Škoda je bila zanemarljiva, zato se v to nisem želel_a spuščati 

o Drugo: 

 

7 Ali ste bili tudi sami povzročitelj katere od vrst kibernetskega kriminala? 

o Da 

o Ne 

 

8 Če da, katero od vrst ste izvajali? 

o Vdor (angl. hacking) 

o Kraja avtorskih pravic (Piratstvo) 

o Poskus kraje občutljivih informacij (angl. phishing) 

o Škodljivi črvi in trojanski virusi (angl. malware) 

o Distribucija ilegalnih vsebin prek spleta 

o Drugo: 

 

Za odgovore se vam še enkrat lepo zahvaljujem 


