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POVZETEK 

Digitalno piratstvo predstavlja velik problem za ustvarjalce avtorsko zaščitenih vsebin. V 

diplomski nalogi je predstavljen potek nastanka nezakonite oz. piratske različice avtorsko 

zaščitenih izdelkov in nekatere tehnologije, ki so pri tem uporabljene. Empirični del sestavlja 

analiza veljavne zakonodaje na področju avtorskega prava in njene uveljavitve v praksi. Iz 

predstavljenih primerov je razvidno, da bi ustreznejše izvajanje zakonodajo vodilo k 

zmanjšanju deleža digitalnega piratstva. Digitalno piratstvo se pojavlja po vsem svetu, vendar 

višje deleže beležijo v slabše razvitih državah. V prihodnosti lahko pričakujemo nadaljnji 

pregon kršiteljev avtorskega prava ter zmanjšanje deleža digitalnega piratstva na svetovni 

ravni. 

Ključne besede: digitalno piratstvo, zakonodaja, avtorska pravica, internet, interesne skupine. 

SUMMARY 

Digital piracy represents a major problem for the creators of copyrighted content. This 

dissertation presents the creation process of an unauthorized copy of copyrighted material and 

the technology used in that process. The empirical part consists of an analysis of the 

legislation and its implementation. The presented cases shows, that a proper implementation 

of the legislation would lead to a successful reduction of digital piracy rate. Digital piracy is a 

worlwide phenomenom, although higher rates are recorded in less developed countries. In the 

future, we can expect further prosecution of copyright law violators and a reduction of the 

global digital piracy rate. 

Keywords: digital piracy, legislation, copyright law, internet, interest groups. 
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1 UVOD 

Digitalno piratstvo predstavlja velik problem, tako za podjetja, kot tudi za posamezniki, saj se 

vedno več podaktov dobi v digitalni obliki. Problem zadeva vse nas, kajti vse kar v našem 

življenju ustvarimo je intelektualna lastnina in pri tem pridobimo avtorske pravice, ki jih 

digitalno piratstvo krši. V tej diplomski nalogi smo analizirali problem s pravnega vidika. 

1.1 Teoretična izhodišča in opredelitev problema 

V zadnjem času je veliko govora o kibernetskem kriminalu, med katere spada digitalno 

piratstvo, ki je osrednja točka te diplomske naloge. Začetki digitalnega piratstva segajo v 

konec 70. let, ko so se na trgu pojavili prvi osebni računalniki (Craig 2005, 20). Piratstvo je 

dobilo digitalni značaj zlasti zaradi interneta, ki omogoča pošiljanje podatkov po vsem svetu. 

Pred tem se je kopiralo v fizični obliki, in sicer na različne medije (nosilce). 

V literaturi se kot sinonim za digitalno piratstvo pojavlja veliko pojmov, na primer internetno 

piratstvo, piratstvo programske opreme ipd. Ti izrazi ne zajamejo celotnega obsega piratstva. 

V tej diplomski nalogi bomo zaradi lažjega razumevanja uporabili termin digitalno piratstvo 

(v nadaljevanju piratstvo). 

Da je piratstvo zelo pereč problem pričajo podatki raziskave, ki jo je opravilo Združenje 

razvijalcev poslovne programske opreme (angl. Business software alliance the software 

alliance – BSA) po različnih državah do leta 2011 (BSA 2012). Na svetu je bilo leta 2011 v 

uporabi okoli 42 % piratskih izdelkov, v Sloveniji pa 46 %. V primerjavi s preteklim letom so 

zaznali upad za dve odstotni točki znotraj EU, iz 35 % na 33 %, medtem ko se svetovni delež 

ni spremenil. Podali so tudi oceno v komercialni vrednosti, in sicer menijo, da je nezakonito v 

obtoku distribuiranih za okoli 63 milijard ameriških dolarjev avtorsko zaščitenih vsebin. Po 

ocenah BSA se je ta vrednost iz preteklega leta zvišala za 4,7 milijarde ameriških dolarjev. 

Za zmanjšanje deleža uporabe piratskih izdelkov si prizadevajo mnoge organizacije oz. 

interesna združenja po vsem svetu. Predvsem so to panožna združenja, ki skrbijo za interese 

družb določene panoge. Ta področja obsegajo filmsko in glasbeno industrijo ter področje 

programske opreme in zabavnih tehnologij (videoiger). Za kaznovanje so zadolženi organi 

pregona, ki se ravnajo po predpisani zakonodaji. V Sloveniji avtorskopravna ureditev temelji 

na Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, Uradni list RS, št. 21/1995, 9/2001, 

30/2001, 85/2001, 43/2004, 58/2004, 17/2006, 114/2006, 139/2006 68/2008, 85/2010, 

47/2013), hujši prekrški pa se kaznujejo po Kazenskem zakoniku (KZ-1, Uradni list RS, št. 

55/2008, 39/2009, 55/2009, 56/2011, 91/2011, 34/2012, 63/2013), v katerem so temu 

namenjeni trije členi. 
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1.2 Namen in ciliji diplomskega dela 

Namen diplomske naloge je raziskati, zakaj je danes piratstvo še vedno tako razširjeno, kljub 

prizadevanju in ukrepom držav ter raznih interesnih skupin, ki si želijo preprečiti ali vsaj 

omejiti ta pojav. Analize problema se lotevamo predvsem zaradi tega, ker se v zadnjih letih 

problem piratstva veča. Zanimivo je tudi to, da se delež piratstva na svetovni ravni ne 

spreminja, kljub zaostrovanju zakonodaje in vedno večjim osveščenjem ljudi, tudi preko 

medijev, ki so v zadnjih letih predstavili odmevnejše sodbe. 

Temeljni cilj naloge je, na podlagi preučitve zakonodaje, ki se osredotoča na piratstvo, 

raziskati, kako poteka njeno uveljavljanje v praksi in oceniti, do katere mere je uveljavljanje 

zakonodaje v praksi uspešno. 

Da bi dosegli temeljni cilj, je pri tem treba doseči naslednje zastavljene cilje: 

§ preučiti piratstvo in predstaviti v katerih pojavnih oblikah se pojavlja; 

§ opisati postopek nastanka piratske različice izdelka oz. kako se legalen izdelek z 

določenimi koraki prelevi v piratskega, ki je nato vsem dostopen na spletu; 

§ opisati tehnologijo, ki se uporablja pri tem dejanju; 

§ predstaviti glavne organizacije, ki se borijo proti piratstvu; 

§ analizirati veljavno zakonodajo na mednarodni ter nacionalni ravni; 

§ ko izvajanje zakonodaje ni uspešno, je cilj naloge preučiti razloge, ki vodijo do takšnega 

stanja. 

1.3 Predvidene metode za doseganje cilja 

Diplomska naloga je razdeljena na dva dela, in sicer na teoretičnega in empiričnega. Pri 

teoretičnem delu je bilo uporabljenih več metod. S pomočjo analize smo zbrali podatke o 

obravnavanem problemu, ki smo jih našli s prebiranjem literature, člankov, pravnih in 

spletnih virov. Nato smo pridobljene podatke z metodo kompilacije in deskripcije združili in 

opisali problem piratstva ter z njim povezanimi pojmi. Ker je za razumevanje piratstva 

potrebno predstaviti tudi začetke, smo z zgodovinsko metodo opisali potek dogajanja (kako se 

je piratstvo razvijalo). Z metodo deskripcije smo povzeli mednarodne in notranje pravne 

norme, ki se nanašajo na piratstvo. Za empirični del smo uporabili metodo preučevanja 

primerov, s katero smo predstavili in analiziral primere boja proti digitalnemu piratstvu na 

praktični ravni. S tem želimo predstaviti, kako se v tujini spopadajo s pojavom piratstva in 

kakšne so njihove metode pri preprečevanju tega. Za zaključek bomo predstavili nekaj 

uspešnih tožb proti kršiteljem avtorskih pravic v Sloveniji. Podatki o predstavljenih primerih 

boja proti pirastvu so bili zbrani od organov pregona, sodišč in iz člankov raznih časopisnih 

ter televizijskih medijev, ki so obravnavane primere precej medijsko izpostavili oz. 

predstavili. Informacije o obravnavanih primerih so v večini primerov dostopne tudi na spletu. 

Najstarejši primeri boja proti piratstvu segajo v leto 1999, najnovejši pa so iz leta 2012. 
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1.4 Predpostavke in omejitve 

Pri ugotavljanju uspešnosti izvrševanja pravne ureditve na obravnavanem področju v 

Sloveniji, smo si zastavili nekaj raziskovalnih vprašanj: 

§ prvo raziskovalno vprašanje: slovenska pravna ureditev piratstva skladna z mednarodnimi 

pravnimi viri in zakonodaja sama ni omejitev pri boju proti digitalnemu piratstvu v praksi; 

§ drugo raziskovalno vprašanje: zakonodaja v praksi redko ali sploh ne uporablja; 

§ tretje raziskovalno vprašanje: tuje primere boja proti piratstvu bi lahko, s primernimi 

prilagoditvami, uveljavili tudi v Sloveniji. 

Pri drugem vprašanju se navezujemo predvsem na boj proti digitalnem piratstvu v praksi z 

nadzorovanjem in preganjanjem ter kaznovanjem. Tretje vprašanje pa se nanaša na tuje 

primere dobre prakse pri uveljavljanju zakonodaje, povezane s preprečevanjem digitalnega 

piratstva. Predpostavljamo, da na mednarodnem nivoju obstajajo primeri dobre prakse boja 

proti digitalnemu piratstvu, ki bi jih lahko, s potrebnimi prilagoditvami, uveljavili tudi v 

Sloveniji. 

Vzroke za digitalno piratstvo je možno raziskovati tudi z ekonomskega, sociološkega vidika 

ipd., vendar se bomo v tej diplomski nalogi omejili zlasti na pravni vidik. Pri uporabi 

podatkov iz tuje prakse, bodo izbrane zlasti tiste prakse, o katerih obstajajo potrebni viri in 

literatura. Pri virih, ki so v tujem jeziku, lahko pride do pomanjkljivosti zaradi prevodov ali 

zaradi različnega kontekstualnega razumevanja problema. 
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2 OPREDELITEV (DIGITALNEGA) PIRATSTVA 

Sam pojem piratstvo se že zelo dolgo uporablja, izvor pa je mogoče najti že v antični Grčiji. 

Kot piše Zagoričnikova (2009) je beseda pirat prevzeta iz latinščine »pirata«, ta pa je bila 

prevzeta iz grške πειρατή̋ (peirates), kar pomeni bandit. 

Digitalno piratstvo opredeljuje več avtorjev. Klemenčič (2007, 344) ga opredeljuje tako: 

»Avtorsko zavarovana dela, od programske opreme in literature do glasbene in 

videoprodukcije, se s pomočjo informacijske tehnologije protipravno in množično 

reproducirajo, presnemavajo in razmnožujejo.« Craig (2005, 3) je opredelitev piratstva 

poenostavil z besedami: »Piratstvo je kraja, kršitev avtorske pravice.« Na spletu je mogoče 

najti več definicij različnih interesnih skupin, ki se zavzemajo za boj proti piratstvu. Mednje 

spada organizacija BSA, ki piratstvo definira tako: »Piratstvo programske opreme je 

nepooblaščeno kopiranje ali distribucija programske opreme, zaščitene z avtorskimi 

pravicami, v obliki kopiranja, prenosa, izmenjave, prodaje ali namestitve več kopij na osebne 

ali službene računalnike.« (BSA b. l. a) Zanimiva je tudi definicija, ki jo je podal Scott (b. l.). 

Ta navaja, da za razliko od definicije, ki jo je podalo Združenje podjetij industrije programske 

opreme in informacijske industrije (angl. Software & information industry association – 

SIIA), izključuje nenamerno preveliko uporabo izdelka pri končnih uporabnikih.  

Definicije so vsebinsko podobne v tem, da vse predstavljajo piratstvo kot kršenje avtorskih 

pravic. Ob tem je treba dodati, da je Craig (2005, 3) v definiciji mislil na anglo-ameriško 

(saksonsko) pravno ureditev (angl. copyright), medtem ko slovenska zakonodaja sodi v 

kontinentalno avtorskopravno ureditev, kjer je poudarek na avtorju oz. osebnosti avtorja in 

avtorjevih moralnih pravicah, ki jih pri anglo-ameriški pravni ureditvi ni (Edwards in Waelde 

2000, 183). Scott (b. l.) z definicijo deloma ščiti končne uporabnike, ki niso tako spretni z 

računalniki ali iz malomarnosti prekršijo zakone o avtorskih pravicah. 

Ker se piratski izdelki pojavljajo tudi v fizični obliki, je treba opredeliti še ponarejanje. 

Razlika med piratstvom in ponarejanjem je v tem, da pri ponarejanju ponaredimo tudi 

embalažo in logotip ter to prodajamo kot original (WIPO b. l. a). Poleg tega, ugotavlja 

Turčinovič (2009, 2), se piratstvo navezuje na kršenje avtorskega prava, medtem ko 

ponarejanje blaga krši pravo industrijske lastnine. 

2.1 Pojavne oblike piratstva 

Za boljše razumevanje problematike piratstva, je treba predstaviti tudi pojavne oblike. Na 

svetovnem spletu je mogoče dobiti veliko opisov različnih pojavnih oblik. Na spletni strani 

organizacije SIIA najdemo deset pojavnih oblik, medtem ko ima BSA na spletni strani 

opisanih pet. Omenjeni dve organizaciji isto stvar poimenujeta drugače, in sicer je SIIA (b. l. 

a) opredelila problem »neomejenega dostopa uporabnikov do vsebin na strežniku«, medtem 
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ko BSA (b. l. c) »preobremenjenost strežnika, ki jo povzročijo uporabniki«. Pojavne oblike 

lahko strnemo v različne skupine, kar posledično privede do manjšega števila opisanih 

pojavnih oblik piratstva, med katerimi so nekatere tudi dvomljive. Mednje sodi na primer 

»piratstvo končnega uporabnika«. Menimo, da to ni pojavna oblika piratstva, saj se 

osredotoča na osebe, ki so udeležene pri tem dejanju in ne na pojavno obliko. V nadaljevanju 

povzemamo ugotovitve različnih avtorjev, ki se nanašajo na pojavne oblike (vrste) piratstva.  

Vrste piratstva: 

§ ponarejanje, 

§ kopirane piratske vsebine na medijih, 

§ mehko piratstvo, 

§ nepooblaščena uporaba akademske programske opreme, 

§ nepooblaščena prodaja viška legalnih kopij, 

§ prednaložena programska oprema, 

§ preobremenjenost strežnika, ki jo povzročijo uporabniki, 

§ proizvajalec originalne opreme (angl. original equipment manufacturer), 

§ spletno piratstvo, 

§ neposredni prenos (angl. live streaming). 

Ponarejanje – ta oblika piratstva je nezakonito kopiranje in prodaja avtorsko zaščitenega 

gradiva z neposrednim namenom posnemanja avtorskega izdelka (BSA b. l. c). S 

ponarejanjem se krši tako avtorsko pravo, kot pravo industrijske lastnine, torej pravo 

intelektualne lastnine v celoti. 

 

Slika 1: Primer ponarejenega albuma skupine Black Sabbath 

Vir: Dio.net b. l. 
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Kopirane piratske vsebine na medijih – je nezakonito kopiranje programske opreme s 

pomočjo snemalne tehnologije. Nekdo pridobi kopijo programske opreme in potem kopira en 

izvod ali več izvodov za nadaljnjo distribucijo ali prodajo (SIIA b. l. a). Menimo, da je bila ta 

oblika piratstva ena izmed najbolj pogosto uporabljenih, preden se je pojavil širokopasovni 

internet, ki omogoča hitrejši pretok informacij. Dodati je treba, da se razlikuje s ponarejanjem 

v tem, da se pri piratskih vsebinah na medijih kopira samo podatke in ne prodajnega izdelka 

kot celote. 

 

Slika 2: Primeri kopiranih piratskih vsebin na medijih 

Vir: DVD and beyond 2012. 

Mehko piratstvo – »gre za nezakonito reproduciranje ene legalne kopije na več računalnikov 

npr. znotraj podjetja« Kovačič (b. l.). Kot primer bi izpostavili fotografa, ki potrebuje 

program za urejanje fotografij na stacionarnem in prenosnem računalniku. Ob nakupu enega 

licenčnega programa, ki ga nato namesti na oba računalnika, krši licenčno pogodbo končnega 

uporabnika (angl. End-user license agreement – EULA sporazum), ki dovoljuje le eno 

namestitev. EULA sporazum je pogodba med lastnikom izdelka (ustvarjalec programske 

opreme) in lastnikom licence (končni uporabnik) in jo je treba sprejeti ob namestitvi 

programske opreme. Možno je tudi to, da proizvajalci dopuščajo več namestitev pod 

pogojem, da je lastnik računalnikov isti. To obliko je moč zaslediti med prijatelji, saj si med 

seboj posojajo igre, filme in druga avtorska dela. Ta praksa danes v večini primerov ni 

mogoča, saj najnovejše igre zahtevajo vstavitev medija ob zagonu in posledično lahko v istem 

trenutku igra le eden. 

Nepooblaščena uporaba akademske programske opreme – nekatera programska oprema je 

namenjena izključno akademskim namenom. Te opcije so v večini primerov cenovno 
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ugodnejše in imajo omejene zmogljivosti. Ob nepravilni uporabi takšnih programov v 

nasprotju z licenco, gre prav tako za piratstvo (SIIA b. l. a). 

Nepooblaščena prodaja viška legalnih kopij – proizvajalci programske opreme (naročnik) se 

z proizvajalcem optičnih diskov dogovorijo o proizvodnji določenega števila izvodov izdelka, 

da ga pošljejo zakonitim prodajalcem. Problem nastane takrat, kadar proizvajalec optičnih 

diskov proizvede preveliko število kopij in ta višek razdeli, kljub pozivu naročnika k uničenju 

(SIIA b. l. a).  

Prednaložena programska oprema – je oblika piratstva, ki se pojavlja v prodajalnah s 

računalniško opremo, pri nakupih že sestavljenih računalnikov s prednaloženo programsko 

opremo. Prodajalci pri tem poskušajo ponudbo narediti zanimivejšo, zato se moramo ob 

nakupu informirati in zahtevati ustrezna potrdila o licencah nameščenih programov (SIIA b. l. 

a). 

Preobremenjenost strežnika, ki jo povzročijo uporabniki – pri tej obliki gre za pojav, ko 

zaposleni v podjetju preko lokalnega omrežja dostopajo do strežnika, na katerem je nameščen 

program. Morebitna prevelika uporaba, ki je licenca ne dovoljuje, se smatra kot piratstvo 

(BSA b. l. c). Zato je pomembno, da se v podjetju pozanimajo preden namestijo program na 

strežnik, kajti ob kršitvi lahko kazensko odgovarjajo.  

Proizvajalec orginalne opreme (angl. original equipment manufacturer) – kadar proizvajalec 

originalne opreme določi, da je strojni opremi priložena tudi programska, se ob morebitni 

deljeni prodaji krši distribucijska pogodba, kar se smatra kot piratstvo (SIIA b. l. a). Takšne 

primere srečamo, ko prodajalec v paketu ponuja grafično kartico in optični disk z ustrezno 

programsko opremo. Primer te oblike so tudi časopisi, ko ponujajo posebne izdaje s 

priloženimi mediji z avtorskimi deli, ki ne smejo biti prodani posamično. 

Spletno piratstvo – organizacija BSA (b. l. c), ga opisuje kot prenos programske opreme. 

Spletno piratstvo je danes najbolj razširjena in težko dokazljiva oblika, predvsem zaradi 

neoprijemljivih podatkov, ker vse poteka v digitalni obliki. Storilce je težko odkriti zaradi 

tega, ker se prenosi lahko opravljajo na javnih mestih, predvsem univerzitetnih središčih, ki 

ponujajo hitre internetne povezave (Craig 2005, 112). 

Neposredni prenos (angl. live streaming) – zadnja leta narašča, zaradi izboljšav kakovosti 

videa in hitrosti internetne povezave. Pri tem ni treba čakati na zaključek prenosa, saj se 

podatki prenašajo spotoma (Rouse 2008b). Neposredni prenos spada med oblike piratstva, ker 

posameznik ponuja nek dogodek na ogled drugim in nima zakupljenih pravic za prenos. Tudi 

ta oblika piratstva je težko izsledljiva, saj prenos traja le toliko časa kolikor traja dogodek in 

bi zato bil potreben stalen nadzor. 
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2.2 Shranjevanje in prenos podatkov 

Podatke ljudje shranjujemo, da jih lahko v bližnji prihodnosti ponovno uporabimo. Zaradi 

hitro rastočega števila podatkov je potreba po večji zmogljivosti medijev pripeljala do razvoja 

novih vrst shranjevanja v smislu shranjevanja čim večje količine (obsega) podatkov. Istočasno 

hiter potek življenja zahteva hitrejši pretok informacij in tako je z razvojem tehnologije 

omogočen hitrejši zapis podatkov na medije. To velja tudi za področje prenosa podatkov, saj 

nam zmogljivejši računalniki in internetne povezave hitreje prenašajo želene podatke. 

Shranjevanje podatkov se vrši v fizični obliki, medtem ko prenos podatkov danes poteka 

predvsem v digitalnih oblikah, ki se prenašajo preko raznih internetnih protokolov. Ta 

sprememba je vplivala na delež digitalnega piratstva, saj je sedaj lažje deliti podatke po vsem 

svetu. 

2.2.1 Shranjevanje podatkov 

Vsem najbolj znan medij za shranjevanje podatkov je zgoščenka oz. kompaktni disk (angl. 

compact disc – CD), ki jo danes nadomešča zmogljivejši optični medij digitalna video plošča 

(angl. digital versatile disc – DVD). Preden smo z razvojem začeli uporabljati zgoščenko, smo 

za glasbo uporabljali kasete, ki so nadomestile gramofonske plošče in diskete za druge 

podatke. Vse te medije je mogoče na tak ali drugačen način kopirati in s tem ustvariti piratske 

kopije. Podatki se lahko hranijo tudi na drugih pomnilnikih in strežnikih. V nadaljevanju sta 

opisani dve različni kategoriji načina shranjevanja podatkov, ki sta med seboj razmejeni glede 

na končnega uporabnika oz. po kriteriju, komu so tako shranjeni podatki namenjeni. 

Mediji za osebno uporabo in izmenjavo 

V to kategorijo spadajo diskete, optični diski, ključ z univerzalnim serijskim vodilom (angl. 

universal serial bus – USB) in trdi diski (angl. hard disc). Trdi diski so vgrajeni v 

računalnikih, poznamo tudi zunanje trde diske. Ti mediji so namenjeni predvsem osebni 

uporabi, lahko jih tudi posojamo, vendar se to v praksi ne dogaja pogosto, saj so nujni za 

delovanje računalnika. Za posojo so primernejši drugi mediji (npr. zgoščenke in ključ USB), 

ki ponujajo manjšo zmogljivost shranjevanja podatkov. Te medije uporabljamo predvsem za 

shranjevanje glasbe, fotografij, iger, filmov in drugih stvari, ki se jih pogosteje posoja med 

znanci. Največji in najzmogljivejši trdi disk ima zmogljivost 4 terabajte, kar znaša več kot 31 

optičnih diskov blu-ray (angl. blu-ray disc) z največjo zmogljivost 128 gigabajtov, ki veljajo 

za najzmogljivejši optični disk na voljo danes. Ključ USB deluje podobno kot trdi diski, 

vendar je njihova zmogljivost zelo majhna v primerjavi s trdimi diski. Optičnih diskov je več 

vrst, vendar imajo vsi isto obliko, loči jih le tehnologija zapisa podatkov, ki omogoča večjo 

zmogljivost. 
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Strežniki za širšo uporabo 

V sami osnovi so strežniki lahko povsem isti kot osebni računalniki, saj ne potrebujejo 

nobene posebne strojne opreme. Strežniki se od osebnih računalnikov razlikujejo v tehnologiji 

strojne opreme in v številu raznih komponent, predvsem trdih diskov, procesorjev in 

pomnilnikov in so postavljeni v primerno zračnem prostoru ter varovanem prostoru (Garcia 

2008). Khara (2011) je opisala strežnik kot: »... naprava s posebnimi programi ali protokoli, 

ki zagotavlja različne storitve, ki jih drugi stroji ali uporabniki zahtevajo za opravilo 

določenih nalog.« 

Strežnik baze podatkov (angl. database server) je strežnik, ki je namenjen shranjevanju 

podatkov in se od osebnih računalnikov razlikuje v tem, da ima zmogljivejši pomnilnik in 

večjo procesorsko moč ter omogoča shranjevanje večjega števila podatkov (Garcia 2008). 

Število uporabnikov, ki dostopajo do strežnika se lahko razlikuje, saj se ti strežniki 

uporabljajo za različne namene. Lahko se zgodi, da je namenjen samo ožji skupini ljudi, 

denimo zaposlenim v nekem podjetju, ali pa širši javnosti, ki preko internetnih povezav 

dostopa do baz podatkov. 

Kljub temu, da so v tej točki opisane metode shranjevanja podatkov, bomo tukaj predstavili še 

nekaj strežnikov, ki so potrebni za razumevanje naslednjih točk v diplomski nalogi. Opisani 

strežniki se med drugim uporabljajo tudi za dostop do piratskih vsebin. 

Spletni strežnik (angl. web server) omogoča nalaganje vsebin z diska, ki jih preko interneta 

prenese na brskalnik uporabnika (Khara 2011). Ta strežnik nam omogoča postavitev lastne 

spletne strani, na katero lahko dostopajo ljudje iz vseh koncev sveta, pod pogojem, da imajo 

dostop do interneta. Obstaja vrsta spletnih strani, ki ponujajo piratske podatke oz. na kakšen 

drugi način prispevajo k piratiziranju. 

Namestniški strežnik (angl. proxy server): »... deluje kot vmesnik oz. posrednik med 

uporabnikom in internetom, tako da si uporabnik zagotovi varnost, kontrolo in 

predpomnilniško storitev (angl. cache).« (Rouse 2008a). S pomočjo namestniškega strežnika 

lahko prikrijemo naš logični naslov omrežnega vmesnika, oz. internetni protokol (IP) naslov. 

To pomeni, da na ta način lahko prikrijemo našo identiteto pred neposrednim vpogledom. 

Denimo, da uporabljamo namestniški strežnik, postavljen v Kanadi, za prenos piratske igre. 

Če kdo želi ugotoviti kdo prenaša to stvar, bo sprva videl kanadski IP naslov in bo sklepal, da 

to prenaša Kanadčan, čeprav je dejanska oseba lahko iz katere koli države. Tega se lahko 

poslužuje vsak, kajti s pomočjo spletnega iskalnika lahko pridemo do spletnih strani, ki 

ponujajo to storitev. 

Strežnik za elektronsko pošto (angl. mail server) je strežnik, ki nam omogoča shranjevanje in 

pošiljanje elektronske pošte (Khara 2011). S pomočjo elektronske pošte lahko razpošiljamo 

majhne datoteke, med njimi tudi datoteke tipa torrent. Te so velike le nekaj kilobajtov in jih 
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lahko razpošljemo več naenkrat in tudi več osebam hkrati. Predvsem je pomemben strežnik 

pri registraciji na straneh, če želimo dostopati do vsebin, ki jih ponuja. Takrat potrebujemo 

veljaven e-račun, s katerim potrdimo registracijo. 

2.2.2 Prenos podatkov 

Prenos podatkov se lahko deli na dve različni povezavi med dvema računalnikoma, in sicer na 

povezavo odjemalec-strežnik in na povezavo vsak z vsakim (angl. peer to peer – P2P). Za 

celovito razumevanje problematike piratstva je treba vedeti, kako se podatki prenašajo. Zaradi 

kompleksnosti procesa, pri katerem se prenašajo podatki, je težko piratstvo omejiti v celoti. 

Povezava odjemalec-strežnik (angl. client-server) – je relacija v omrežju med dvema 

računalnikoma. Odjemalec je vsak osebni računalnik vseh gospodinjstev, strežnik pa je 

zmogljivejši in izvaja zahteve oz. naloge, ki so mu naročene. Odjemalec pošlje zahtevo 

strežniku, ki to zahtevo izpolni in vrne odjemalcu zahtevane podatke (Hosch 2009). Podatki 

so pri tej mrežni arhitekturi shranjeni na osrednjem strežniku (Bieg 2007). Največja slabost te 

arhitekture je v tem, da je dostopnost do podatkov počasnejša, kadar je strežnik slabo 

zmogljiv oz. je zahtevo istočasno podalo preveliko število odjemalcev. 

 

Slika 3: Primer mrežne arhitekture odjemalec-strežnik 

Vir: Bieg 2007. 

S to obliko prenosa lahko prenašamo podatke vseh vrst in velikosti, čeprav je primernejša za 

manjše podatke. Ob množičnem prenosu se zmanjša hitrost, s katero se prenašajo podatki, ta 

pa vpliva na čas, ki je potreben za dokončanje prenosa želenega podatka. Pri večjih podatkih 

se lahko poveča tudi za nekaj dni, kar si ne želi noben uporabnik. To arhitekturo lahko 

uporabljamo za prenos tako legalnih kot tudi piratskih podatkov. Kadar neko podjetje preko 

spletne strani ponuja prenos lastnih izdelkov, je to popolnoma legalno dejanje. Primer 

takšnega prenosa je prenos programa za predvajanje medijskih vsebin z imenom Gretech 
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online movie player ali na kratko GOM Player.
1
 Ta program je velik le nekaj megabajtov in si 

ga lahko prenesemo popolnoma zastonj, saj gre za brezplačen program. Dober primer je tudi 

igra TERA,
2
 ki jo prav tako prenesemo s strežnikov v lasti uradnih založnikov in je velika 

nekaj gigabajtov. Problem nastane ob prenosu avtorsko zaščitenih podatkov, kadar jih ne 

plačamo oz. jih pridobimo ilegalno. Predvsem je znana zgodba o podjetju Megaupload,
3
 ki so 

ga nasilno zaprli ameriški uradniki zaradi obtožb zoper lastnike o kršenju avtorskih pravic 

(Eames 2012). Ta stran je ponujala možnost nalaganja podatkov na njihove strežnike, s 

katerih so nato ljudje z vsega sveta prenašali podatke. 

Povezava vsak z vsakim (angl. peer to peer – P2P) – pri tej mrežni arhitekturi se podatki 

hranijo in delijo preko osebnih računalnikov odjemalcev (Bieg 2007). Mele (2009) 

opredeljuje izraz kot omrežje, kjer so si računalniki enakovredni oz. enaki z enakim ali vsak z 

vsakim. To omogoča, da so uporabniki istočasno strežniki oz. tisti, ki ponujajo in pošiljajo 

podatke, ter odjemalci oz. tisti, ki prejemajo podatke. Vse, kar ljudje potrebujejo, je čim 

hitrejša internetna povezava in osebni računalnik in že lahko začnejo prenašati podatke, bodisi 

legalne bodisi piratske. Veliko piratskih podatkov se prenese preko te mrežne arhitekture 

zaradi tega, ker ponuja določeno mero anonimnosti, ki se zagotavlja s šifriranimi dostopi oz. 

kodami ali varnostnimi gesli med uporabniki. Na ta način je omogočena izmenjava podatkov 

med ljudmi, ki jih poznamo oz. jim zaupamo. Ker je dostop tretjim osebam onemogočen, je 

posledično uporabnike težko odkriti in ustrezno kaznovati. 

Pri podjetju Sandvine (2002) so opredelili tri oblike povezav P2P: 

§ eden z enim – kjer sta med seboj povezana dva računalnika in na tej relaciji poteka 

prenos; 

§ eden z mnogimi – tukaj je eden računalnik, ki pošilja podatke, povezan z mnogimi 

drugimi, ki te podatke prejemajo in obratno; 

§ vsi z vsemi – pri tej obliki so med sabo povezani vsi računalniki, ki istočasno pošiljajo in 

prejemajo podatke. 

                                                
1 Dostopno na http://www.gomlab.com/eng/ (23. 3. 2013). 
2 Dostopno na http://en.tera.gameforge.com/news/index (23. 3. 2013). 
3 Dostopno na http://en.wikipedia.org/wiki/File:MegaUpload_FBI-Banner.jpg (23. 3. 2013). 
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Slika 4: Primer mrežne arhitekture P2P 

Vir: Bieg 2007. 

P2P omrežja so se skozi zgodovino spreminjala in jih lahko razdelimo na več generacij. Mele 

(2009) v članku navaja tri generacije, in sicer jih razlikuje po delovanju. V prvo generacijo je 

umestil P2P omrežje, ki je za delovanje potrebovalo centralni strežnik, iz tega izhaja izraz 

centralizirano P2P omrežje. V drugo generacijo spadajo decentralizirana P2P omrežja, ki 

nimajo centralnega strežnika. Pri tretji generaciji gre za nekakšno mešanico prvih dveh in se 

imenuje hibridno P2P omrežje. Med prebiranjem literature smo naleteli na veliko različnih 

razlag glede generacij P2P omrežij. Te razlage so od avtorja do avtorja zelo različne, 

razhajanja med avtorji pa so najbolj opazna pri tretji generaciji. Najnovejše oblike 

poimenovane prijatelj do prijatelja (angl. friend to friend – F2F) so omrežja, ki jih nekateri 

avtorji uvrščajo med tretjo generacijo, ostali pa jih označujejo kot 3.5 generacijo. Tako jih 

označujejo zato, ker smatrajo, da to ni tehnologija, ki bi lahko prevzela vodilno vlogo pri 

izmenjavi datotek, ampak je kot nekakšna podlaga za četrto generacijo. V nadaljevanju je 

predstavljena strnjena različica definicij različnih avtorjev. Omenjene definicije smo uvrstili v 

različne skupine, ki smo jih samostojno oblikovali na podlagi poglobljenega študija literature 

s tega področja. 

Prva generacija: centralizirani P2P sistem 

Začetki prve generacije segajo v leto 1999 z objavo programa Napster
4
 (Tyson 2000). Sistem 

je za delovanje potreboval centralni strežnik, na katerem so se shranjevali podatki o 

uporabnikih in o tem, kakšne podatke ti uporabniki ponujajo (Mele 2009). Prednost tega 

sistema je hitrejše iskanje in najdenje želenega podatka (Sandvine 2002). Slabost pa v tem, da 

se ga z lahkoto izsledi in blokira s pomočjo požarnih zidov (Mele 2009). Za še en 

centraliziran sistem velja protokol z imenom neposredna povezava (angl. direct connect), s 

katerim je deloval program DC++.
5
 

                                                
4 Dostopno na http://try.rhapsody.com/ (24. 3. 2013). 
5 Dostopno na http://dcplusplus.sourceforge.net/ (24. 3. 2013). 
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Druga generacija: decentralizirani P2P sistem 

Prvo omrežje, ki je delovalo decentralizirano, se je imenovalo Gnutella.
6
 Programi, ki so 

uporabljali ta protokol so bili BearShare,
7
 iMesh,

8
 LimeWire,

9
 Shareaza

10
 ipd. Iskanje 

podatkov je potekalo med uporabniki z metodo poplavljanja (angl. flooding), kar pomeni, da 

je ukaz pošiljalo od uporabnika do uporabnika, dokler se pri nekom ni našel podatek, piše 

Mele (2009) in dodaja, da je bil problem pri tem protokolu v skalabilnosti (to je sposobnost 

sistema za ravnanje z naraščajočim številom podatkov). 

Tretja generacija: hibridni P2P sistem 

Ta generacija velja za nekakšen skupek med centraliziranim in decentraliziranim sistemom. 

Za delovanje potrebujemo tako centralno enoto, kot decentralizirane enote. Prvi hibridni 

sistem, nekakšna izboljšana različica Gnutelle, se je imenoval FastTrack protokol, ki ga je 

uporabljal program Kazaa.
11

 Ta protokol ustvarja super vozlišča (angl. super-node), ki jih 

sestavljajo računalniki s hitro internetno povezavo in večjo procesorsko močjo, ter delujejo 

kot strežniki. Na ta super vozlišča so priključena navadna vozlišča (angl. ordinary peers), 

lahko jih preprosto imenujemo kar uporabniki (Mele 2009). V to generacijo spada tudi 

protokol eDonkey,
12

 s katerim delujeta programa eDonkey2000 in eMule in protokol 

BitTorrent,
13

 ki ga Mele (2009) označuje kot vodilni protokol med hibridnimi sistemi, s 

katerim delujejo številni programi, kot so BitTorrent, BitComet,14
 Vuze (v preteklosti 

Azureus),
15

 µTorrent16
 ipd. 

Generacija 3.5: sistem prijatelj do priajtelja (angl. friend to friend – F2F) 

Programi, kot osnova, obstajajo že vrsto let. Različice, ki se uporabljajo danes, so se v tem 

času izpopolnile. Sama tehnologija se je začela uveljavljati predvsem v zadnjem času, saj je 

prisoten strah pri uporabnikih, ki si želijo več anonimnosti. Strah je posledica odmevnih tožb, 

cenzure in vztrajnega boja proti piratstvu, ki si ga želijo razne organizacije zajeziti ugotavljata 

Rogers in Bhatti (2007). Že sam pomen kratice F2F namiguje na omrežja, ki so namenjena 

predvsem manjšim skupinam ljudi, med katerimi je prisotno zaupanje. Podatki, ki se 

prenašajo, so šifrirani (angl. encyrpted) in so na voljo samo uporabnikom, ki imajo v lasti 

                                                
6 Dostopno na http://gtk-gnutella.sourceforge.net/en/?page=news (24. 3. 2013). 
7 Dostopno na http://www.bearshare.com/ (24. 3. 2013). 
8 Dostopno na http://www.imesh.com/ (24. 3. 2013). 
9 Dostopno na http://www.limewire.com/ (24. 3. 2013). 
10 Dostopno na http://www.shareaza.com/ (24. 3. 2013). 
11 Dostopno na http://www.kazaa.com/ (24. 3. 2013). 
12 Dostopno na http://www.emule-project.net/home/perl/general.cgi?l=1 (25. 3. 2013). 
13 Dostopno na http://www.bittorrent.com/ (25. 3. 2013). 
14 Dostopno na http://www.bitcomet.com/ (25. 3. 2013). 
15 Dostopno na http://www.vuze.com/ (25. 3. 2013). 
16 Dostopno na http://www.utorrent.com/ (25. 3. 2013). 
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ključ, s katerim dostopajo do vsebine šifriranega podatka. Rogers in Bhatti (2007) sta naštela 

programe, ki se uporabljajo pri tem. To so Freenet 0.7,
17

 Turtle,
18

 GNUnet,
19

 Shinkuro,
20

 

WASTE
21

 in Retroshare.
22

 

2.3 Interesno združenje skupin Warez 

Večina piratskih podatkov, ki se jih lahko dobi na internetu, so plod delovanja organiziranih 

skupin, ki so združene pod skupnim imenom »The warez scene« (v nadaljevanju interesno 

združenje). Beseda »warez« je izpeljanka iz računalniški program (angl. computer software), 

končnica »Z« nakazuje na piratske podatke in izhaja iz ameriškega gangsterskega uličnega 

slenga (Janjić 2010). Craig (2005) opisuje zgodovino teh skupin in navaja, da se je začela 

pojavljati v 80-ih, ko so bili osebni računalniki prava redkost in so jih imeli le največji 

navdušenci. Ti so želeli le omogočiti uporabo programov drugim in so bili obsedeni s 

premagovanjem zaščit in drugih skupin s čim hitrejšo izdajo. 

Omenjene organizirane skupine so se s pojavom interneta hitro večale, nastajale so tudi vedno 

nove. Ker nekatere skupine niso imele dovolj znanja pri odstranjevanju zaščit in so posledično 

izdajale nedelujoče programe ter igre, so se leta 1998 vodilne skupine združile in ustvarile 

zavezništvo imenovano »The faction«, ki je nato izdalo pravilnik, ki je vseboval 10 točk in je 

govoril o pravilih izdajanja piratskih izdelkov (Rehn 2003, 10). Rehn ob tem dodaja, da je to 

zavezništvo trajalo eno leto in ga je nasledila zveza »Network software association«, ki je 

sprejela 16 točk dolg pravilnik. Skupine tekmujejo med seboj v hitrem izdajanju in se pri tem 

držijo pravilnika. Takšno dosledno izvajanje pravil nakazuje na predanost samih skupin do 

izdaj, s katerimi želijo pridobiti spoštovanje drugih, za dobro opravljeno delo. 

Velikokrat se je že zgodilo, da so razne skupine, ki delujejo na sceni, uspele izdati piratsko 

različico igre ali filma, še preden se je ta pojavil v trgovinah ali na filmskem platnu. Da bi to 

razumeli, je treba predstaviti notranjo strukturo skupin. Pri tem je vpletenih veliko ljudi, z 

določenimi nalogami, ki jih morajo opraviti, da lahko naslednji začne z delom. V 

nadaljevanju so opisane faze, ki so potrebne pri nastanku piratske različice avtorskega dela. 

Craig (2005) je med raziskovanjem prišel do spoznanja, da je v interesnem združenju 

prisotnih veliko različnih ljudi z vseh koncev sveta. Udeleženci imajo različne zahteve ter 

pričakovanja in so nekako zasvojeni s čarom, ki ga interesno združenje ponuja. Lepo je 

zapisal, da večine udeležencev ne zanima ali bo kdo uporabil njihovo piratsko različico, 

ampak si želijo le premagovati zaščite, objaviti delujočo piratsko različico in premagati druge 

                                                
17 Dostopno na https://freenetproject.org/ (31. 3. 2013). 
18 Dostopno na http://turtle-p2p.sourceforge.net/ (31. 3. 2013). 
19 Dostopno na https://gnunet.org/ (31. 3. 2013). 
20 Dostopno na http://www.shinkuro.com/ (31. 3. 2013). 
21 Dostopno na http://wasteagain.sourceforge.net/ (31. 3. 2013). 
22 Dostopno na http://retroshare.sourceforge.net/ (31. 3. 2013). 
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skupine s čim hitrejšo objavo (Craig 2005, 28–29). S pregledom objav na spletni strani 

http://www.orlydb.com/ je razvidno, da obstajajo različne skupine, ki so področno usmerjene 

(igre, filmi, TV-serije ipd.). Sodelujoči v zameno za njihovo delo dobijo uporabniški račun na 

straneh, od koder lahko pobirajo vse mogoče piratske različice izdelkov (Craig 2005, 110). 

Kurirjem, ki so prenesli največje število podatkov v določenem časovnem obdobju, 

podeljujejo celo denarne nagrade ali novejše, boljše računalniške komponente (Craig 2005, 

139–142) Zanimivo je dejstvo, da udeleženci nimajo najboljšega mnenja o končnih 

uporabnikih, za katere pravijo, da samo izrabljajo njihovo delo in v dobrobit interesnega 

združenja ne prispevajo ničesar (Craig 2005, 124–125). Razlika med interesnim združenjem 

in splošnim piratstvom, ki je dosegljivo vsem, je tudi v tem, da na straneh interesnega 

združenja ni škodljivih datotek (virusi ipd.), saj jih administratorji sproti brišejo (Craig 2005, 

132). 

2.3.1 Dobava plačljivih avtorsko zaščitenih vsebin (angl. supply) 

Vse se prične, ko dobavitelj (angl. supplier) naloži na strežnike skupine nov izdelek (igra, 

film, program ipd.), od tu naprej se začne ustvarjanje piratske različice. Ta del verige je 

najbolj pomemben in zato si skupine prizadevajo privabiti medse najboljše ljudi s tega 

področja (Craig 2005, 34). Pri dobavi so točno določena pravila, ki jih morajo dobavitelji 

spoštovati, saj se preko njih ocenjuje delo vse skupine, ki lahko zgubi kredibilnost, v primeru, 

da dobavitelj poda napačno različico (Craig 2005, 35). Ta pravila je Craig (2005, 35–36) 

naštel in opisal. Različica mora biti končna, najnovejša in celotna oz. takšna, kot bo na 

prodajnih policah v trgovinah, kar pomeni, da je plačljiva in ne sme vsebovati vohunske 

programske opreme ter virusov. Manjše spremembe oz. nadgradnje niso sprejemljive kot 

nova izdaja. Po uspešni izdaji mora piratski izdelek delovati ob prvi namestitvi, brez posebnih 

zahtev po ustvarjanju spletnega računa. Pravila določajo kakovost pred kolikostjo in to delitev 

opravijo že dobavitelji. 

Zanimiv je potek, kako pridejo dobavitelji do najnovejših izdaj. Craig (2005, 37) jih je 

razvrstil v šest skupin in dodal, da se različne metode uporabljajo za pridobitev različnih 

zvrsti programske opreme. Pri dobaviteljih velja, da ima vsak svojo najljubšo metodo, čeprav 

uporaba več metod hkrati poveča možnost pridobitve večjega števila novih izdelkov. Metode, 

ki se jih poslužujejo dobavitelji so: 

§ notranji dobavitelj (angl. insider),  

§ goljufija s kreditno kartico (angl. credit card fraud), 

§ nepooblaščen dostop do osebnih podatkov na strežnikih (angl. FTP snooping), 

§ socialni inženiring (angl. social engineering), 

§ poskusna različica izdelka (angl. demo version) ter 

§ zakonita prodaja (angl. legitimate retail). 
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Notranji dobavitelj (angl. insider) 

Je najbolj zaželena oblika dobavitelja za skupine, saj ti najhitreje pridejo do končnih različic 

še preden te pridejo na prodajne police (Craig 2005, 38). Kot navaja Craig (2005, 38–40), so 

ti dobavitelji bodisi zaposleni znotraj podjetja, ki razvija programe, igre ipd. ali delavci v 

tovarni, kjer legalno reproducirajo omenjene stvari. Skupine poskušajo priti tudi do kurirjev, 

katere spodbujajo, da »izgubijo« pakete, ki vsebujejo njim zanimive izdelke. Craig dodaja, da 

je ta oblika najhitrejša in omogoča skupinam, da izdajo piratsko različico še preden pride do 

uradnega izida. V zadnjih letih skupine izdajo piratsko različico na isti dan, kot je uradna 

izdaja, saj jih skrbi za varnost in anonimnost članov skupine (Craig 2005, 39). To pa zato, ker 

se je v preteklosti zgodilo, da so podjetja začela z obsežnimi preiskavami, kadar je prišlo do 

prehitrih piratskih izdaj (Craig 2005, 38–40). 

Goljufija s kreditno kartico (angl. credit card fraud) 

Metoda se uporablja za nakupe programske in strojne opreme (Craig 2005, 46–50). Kot še 

navaja avtor, je uvedba procesa za dostavo programske opreme imenovano elektronska 

dostava programske opreme (angl. electronics software delivery) poenostavila to obliko 

nakupa, saj pri tem ne dostavijo programa v fizični obliki. Seveda dobavitelji za uspešno 

delovanje potrebujejo tudi zmogljivejšo strojno opremo, ki jo lahko kupijo z ukradeno 

kreditno kartico, vendar pri tem morajo biti skrajno previdni in naročati na druge poštne 

naslove, kjer lahko prevzamejo pošiljko. 

Nepooblaščen dostop do osebnih podatkov na strežnikih (angl. FTP snooping) 

Pri tej metodi dobavitelji spremljajo podatke, ki so bili naloženi na strežnike podjetij, od 

zaposlenih ali strank (Craig 2005, 42). Sama beseda »snooping« v angleščini pomeni 

nepooblaščen dostop do osebnih podatkov oseb ali podjetij (Rouse 2007). Pri tem so skupine 

ustvarile samostojne sledilnike, ki samostojno pošiljajo podatke o spremembah, ki se dogajajo 

na strežnikih, in ki bi lahko pomenile nove izdaje (Craig 2005, 43). Pri tem Craig (2005, 43–

44) dodaja, da morajo dobavitelji pri tem hitro odreagirati, saj podatki ne ostanejo dolgo na 

teh strežnikih in je zato nujno, da v čim krajšem času vzpostavijo povezavo in prenesejo želen 

podatek. 

Socialni inženiring (angl. social engineering)  

Je metoda, pri kateri se dobavitelji predstavijo kot testna podjetja nove programske opreme 

(Craig 2005, 53–54). Razumljivo je, da podjetja pošiljajo nove izdelke na testiranje, še pred 

uradnim izidom, saj si na ta način obetajo dobre ocene in posledično večje zanimanje med 

potrošniki in tako večjo prodajo (Craig 2005, 53). Še vedno ima večina skupin postavljeno 
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stran, ki predstavlja testno podjetje, ki na podlagi testiranja izdelka napiše poročilo o tem, 

dodaja Craig (2005, 53–54). Ob tem Craig poudarja, da če si želijo dobavitelji zagotoviti 

verodostojnost, ne smejo objaviti piratskih kopij vseh izdelkov, ki jih prejmejo za testiranje. 

Poskusna različica izdelka (angl. demo version)  

Gre za zelo podobno metodo socialnemu inženiringu in velja za eno izmed najbolj 

priljubljenih metod med dobavitelji (Craig 2005, 55 in 58). Razlika od prejšnje metode je v 

tem, da se v tem primeru dobavitelji predstavljajo kot podjetja, ki so zainteresirana za nakup 

izdelka, vendar bi rada pred tem dobila poskusno različico in se na ta način odločila, če gre za 

pravi izdelek zanje (Craig 2005, 55–56). Po koncu poskusne dobe, odstopijo od nadaljnjih 

pogajanj s preprostim izgovorom, da izdelek ne zadovoljuje potrebam podjetja (Craig 2005, 

57). 

Zakonita prodaja (angl. legitimate retail)  

Pri tej metodi dobavitelji kupijo programsko opremo povsem legalno v zakonitih prodajalnah 

in jo nato posredujejo skupinam. Ta metoda velja za eno izmed najstarejših in najbolj 

uporabljenih metod za dobavo najnovejše izdanih izdelkov (Craig 2005, 58). Craig dodaja, da 

dobavitelji pregledujejo, kje bo najprej izšel izdelek in posledično začela prodaja (država, 

prodajalna). Skupine celo krijejo stroške tistemu dobavitelju, ki najhitreje dobavi izdelek 

(Craig 2005, 59). Ker je veliko dobaviteljev, ki poskušajo na ta način dobaviti izdelek, se 

posledično odločajo za vrnitev izdelka, ki ga doma ponovno vstavijo v originalno embalažo, 

saj trgovci sprejmejo vračilo le v originalnem ovitku (Craig 2005, 57). Obstaja še hitrejša 

možnost pri nakupu izdelka, in sicer s predhodnim naročilom, ki so poslani nekaj dni pred 

uradno prodajo v trgovinah (Craig 2005, 60). 

2.3.2 Lomljenje zaščite (angl. cracking) 

Lomljenje zaščite velja za zelo pomembno nalogo in so zato lomilci zaščit (angl. crackers) 

najbolj spoštovani ljudje izmed vseh članov skupin, navaja Craig (2005, 63). Ob tem dodaja, 

da je to opravilo zelo zahtevno in je pri tem potrebnega veliko znanja s področja 

programiranja ter vrsta let izkušenj z lomljenjem zaščit. Čeprav podjetja veliko vlagajo v 

razvoj novih zaščit, ki so vedno bolj zahtevne, jih lomilci zaščit še vedno uspešno 

premagujejo (Craig 2005, 62). Najbolj pogosta oblika zaščite je serijska številka, ki je 

edinstvena za vsako kopijo originalnega izdelka. To obliko zaščite so začeli uporabljati v 

sredini 90-ih let prejšnjega stoletja in se je tako zelo razširila, da jo vsebuje prav vsaka na 

novo izdana igra ali program (Craig 2005, 71). Večina iger, ki se jih kupi v trgovini in so 

shranjene na mediju, zahteva vstavitev medija za igranje. Nekatere zahtevajo uporabniški 

račun in internetno povezavo, preko katere se igra ob zagonu poveže z bazo podatkov in 
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preveri, če je igra originalna. Delo lomilcev zaščit je v tem, da te zaščite onemogočijo in tako 

naredijo delujočo piratsko različico, ki ne zahteva vstavitve medija ali samostojno preverja 

pristnost izdelka preko interneta. Nekateri lomilci zaščit to opravljajo v zameno za plačilo 

(Craig 2005, 63). Ob tem Craig dodaja, da so plačniki ponarejevalci, ki potrebujejo delujočo 

piratsko različico, ki jo nato lahko kopirajo in prodajajo na črnem trgu. 

2.3.3 Objava (angl. release) 

Zaključna faza pri ustvarjanju piratskega izdelka je objava. Pri tem se morajo skupine držati 

pravil, ki jih določajo strani oz. mesta (angl. sites), na katere nalagajo piratsko različico 

izdelka, saj bo v nasprotnem primeru njihov izdelek zavrnjen oz., kot sami pogovorno pravijo, 

»nukan« (angl. nuked) (Craig 2005, 96). Da bi se temu izognili, skupine določijo 

koordinatorja pri objavi, ki poskrbi za kontrolo dvojnika v bazah podatkov (angl. duplicate 

check), v njihovem pogovornem jeziku se temu reče »dupe checking«. Koordinator je 

zadolžen za pregled baz podatkov in pri tem poskuša ugotoviti ali je ta izdelek že objavljen 

(Craig 2005, 102). Po uspešnem pregledu sledi pakiranje (angl. packing), pri katerem je 

potrebna tako hitrost pakiranja, kot hitrost internetne povezave. Sam izdelek mora biti 

razdeljen na manjše datoteke, največkrat se uporablja rar23
 tip datoteke, katere velikost 

določajo pravila objave, pri tem morajo izdelku priložiti nfo24
 datoteko, v kateri opišejo 

postopek namestitve ter podatke, ki jih uporabnik potrebuje ob namestitvi (Craig 2005, 103). 

Po uspešnem pakiranju sledi objava na eni izmed strani interesnega združenja. Objava je 

sestavljena iz imena izdelka, ime podjetja, ki je izdelek razvilo oz. ustvarilo, različico izdelka 

in na koncu pripišejo ime skupine, ki je izdelala delujočo piratsko različico (Craig 2005, 96). 

Seveda morajo temu dodati komu je namenjena oz. na kateri napravi deluje (osebni 

računalnik, konzola, mobilni telefon ipd.). Kot sem sam ugotovil, se ime podjetja navaja 

večinoma pri aplikacijah oz. programih. 

Primeri objav skupin (vir http://www.orlydb.com/ (30. 4. 2013): 

§ Cisco.AnyConnect.Secure.Mobility.Client.v3.1.02040-CRDiSO; 

§ Tiger.Woods.PGA.Tour.14.PS3-ProCiSiON; 

§ FIFA.Manager.13-RELOADED; 

§ Lipstick.Jungle.S02E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION; 

§ GTA.IV-Razor1911; 

§ Microsoft.Windows.8.Enterprise.x64.German-iNDiSO. 

                                                
23 Dostopno na http://www.rarlab.com/ (22. 4. 2013). 
24 Dostopno na http://www.nforeader.com/ (22. 4. 2013). 
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2.3.4 Distribucija (angl. distribution) 

Distribucija se začne, ko skupina objavi piratsko različico izdelka na njihovi strani in od tam 

naprej delo prevzamejo kurirji (angl. couriers). Kurirji nato naloženo piratsko različico 

izdelka razpošljejo po drugih straneh, do katerih imajo dostop (Craig 2005, 104). Strani so v 

štirih skupinah razvrščene po hierarhičnih stopnjah, in sicer glede na njihovo zmogljivost 

shranjevanja podatkov ter hitrost prenosa, ki jo premorejo (Craig 2005, 114–117). To so: 

§ Stopnja 3.0–3.5; najbolj cenjene strani, z največjo bazo podatkov in najhitrejšim 

prenosom. Te strani uporablja manj kot 100 uporabnikov, zato ker se uporabniške račune 

dodeli le najboljšim ter zaupanja vrednim ljudem; 

§ Stopnja 2.5–3.0; strani imajo podobno veliko bazo podatkov kot najboljše strani, vendar 

omogočajo počasnejši prenos podatkov. Dostop do teh strani ima od 200 do 300 

uporabnikov. Skupine so največkrat povezane s temi stranmi in se posledično največkrat 

tu pojavljajo najnovejše objave; 

§ Stopnja 1.5–2.5; so strani, ki jih uporablja večina članov interesnega združenja. Imajo do 

1.000 uporabnikov in manjšim skupinam omogočajo objave; 

§ Stopnja 0.5–1.5; so strani, ki imajo najslabšo povezavo, ki si jo lahko priskrbi vsako 

gospodinjstvo, in z omejeno zmogljivostjo shranjevanja podatkov. Te strani nastajajo in 

izginjajo sproti. V enem tednu lahko nastane več deset različnih strani, istočasno več deset 

teh strani preneha z delovanjem. 

Da piratska različica izdelka doseže čim več strani v vseh kategorijah, skrbijo kurirji, ki 

poskušajo to storiti v čim krajšem času (Craig 2005, 131). Med udeleženci interesnega 

združenja je več kurirjev kot lomilcev zaščit, dobaviteljev in strani skupaj, je zapisal Craig 

(2005, 137). Ob tem je Craig dodal, da se kurirji ne ozirajo na to, kdo je piratski izdelek 

objavil in kakšna je vsebina. Najpomembneje jim je, da razpošiljajo vse novejše izdaje. 

Kurirji razpošiljajo od najboljših strani, preko slabših strani do privatnih strani, ki niso 

povezane s tem interesnim združenjem, od tu naprej se širi med končne uporabnike (Craig 

2005, 130–131). Izjema so le avdio-video posnetki, ki se širijo istočasno v interesnem 

združenju in med končnimi uporabniki (Craig 2005, 135). 

2.4 Organizacije za boj proti piratstvu 

V praksi delujejo vladne in nevladne organizacije, ki si prizadevajo zmanjšati delež piratstva. 

Zato osveščajo ljudi o problematiki in pomagajo avtorjem pri zaščiti del. Avtorska agencija za 

Slovenijo (AAS) je bila ustanovljena leta 1955 v Ljubljani in je bila tekom obstoja večkrat 

spremenjena njena statustno-pravna oblika (AAS b. l.). Agencija pomaga avtorjem pri 

vprašanjih glede »… avtorskih pogodb, izplačil honorarjev, varstva materialnih in moralnih 

pravic itd., vključno z zastopanjem v sodnih in drugih postopkih.« (AAS b. l.). Ob vsem tem 

AAS nudi podporo številnim uporabnikom avtorskih del, kot so gledališča in založbe, ki 

poslujejo izključno z AAS. Po osamosvojitvi Slovenije je sodelovala s pristojnimi organi pri 
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snovanju predpisov glede avtorskih del, ob tem so ji podelili koncesije s področja 

uveljavljanja avtorskih in sorodnih pravic. 

Organizacija BSA je neprofitno panožno združenje razvijalcev programske opreme. Sedež 

ima v Združenih državah Amerike, natančneje v Washingtonu, z enajstimi podružnicami po 

vsem svetu. Prisotna je v več kot 80-ih državah. Naloga BSA na svetovnem nivoju »… je 

promocija dolgoročnega zakonodajnega in zakonitega okolja …« (BSA b. l. b). To poskušajo 

doseči s štirimi programi: varovanje intelektualne lastnine in spodbujanje inovativnosti, 

svobodni trg in poštena konkurenca, večanje zaupanja zoper tehnologije in program za boj 

proti piratstvu (BSA b. l. d). Zadnji program zavzema preiskave in pregon uporabnikov, ki 

uporabljajo piratske različice, za katere so dobili prijave. Raziskujejo strani, ki ponujajo 

piratske izdelke in podajajo zahteve za odstranitev teh vsebin internetnim ponudnikom ter 

upravljavcem spletnih strani. Po njihovem mnenju je najučinkovitejši način boja proti 

piratstvu ta, da se s predstavitvami v medijih, šolah in neposredno v skupnostih zvišuje 

zavedanje ljudi o problemih, ki jih piratski izdelki povzročajo. Poleg tega v sodelovanju z 

drugimi organizacijami tudi razne raziskave, kjer preučujejo delež piratstva v državah. V 

omenjeni organizaciji so združena ugledna podjetja kot so IBM, Microsoft, Adobe, Oracle, 

Symantec in Siemens. 

Svetovni protipiratski observatorij (angl. World anti-piracy observatory – WAPO) je spletna 

platforma pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo 

(angl. United nations educational, scientific and cultural organization – UNESCO) 

ustanovljena leta 2005, ki skrbi za zbiranje podatkov o politikah in ukrepih proti piratstvu 

znotraj držav članic. Njihov cilj je združevati podatke o veljavnih zakonodajah in s tem 

pomagati državnim organom pri izboljševanju zakonodaje s pomočjo tujih pravnih praks. 

Platforma je namenjena tudi avtorjem, saj na enem mestu dobijo vse podatke o pravicah, ki 

jih imajo v različnih državah (WAPO b. l.). V okviru Združenih narodov (angl. United nations 

– ZN) deluje tudi Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (angl. World intellectual 

property organization – WIPO), ki so jo ustanovili leta 1967. Leta 1974 je postala 

specializirana organizacija ZN za urejanje zadev glede intelektualne lastnine v državah 

članicah (WIPO b. l. b). 

Obstajajo tudi organizacije, ki delujejo izključno za določeno področje, kot je Združenje 

ameriške diskografske industrije (angl. Recording industry association of America – RIAA), 

ki je namenjena večjim distribucijskim podjetjem glasbe v ZDA. Nudijo jim pomoč in 

spodbujajo njihovo ustvarjalnost. Delež, ki ga pokrivajo ta podjetja na trgu glasbene industrije 

v ZDA znaša več kot 85 % (RIAA b. l.). Takšna združenja obstajajo tudi na Japonskem, v 

Singapurju, v Novi Zelandiji in v drugih državah. Na področju programske opreme in 

digitalnih vsebin deluje SIIA. Njihov cilj je promocija in zaščita članov v omenjeni industriji 

(SIIA b. l. b). Za področje filmske industrije obstaja Združenje ameriških producentov in 

distributerjev (angl. Motion picture association of America – MPAA), ki skrbi za zaščito 
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video vsebin (MPAA b. l. a). Podobno kot RIAA, je MPAA prisotna v več državah sveta s 

področnimi pisarnami v Bruslju, Sao Paolu, Torontu, Ciudad de Mexico in Singapurju, ob 

tem pa sodelujejo z drugimi organizacijami na področju video vsebin v več kot 30 državah 

(MPAA b. l. b). Tudi področje zabavnih tehnologij ima  organizacijo, in sicer se v ZDA 

imenuje Združenje zabavne programske opreme (angl. Entertainment software association – 

ESA), ki skrbi za interese znanih družb. Podjetja pod okriljem te organizacije so Namco 

Bandai, Nintendo, SEGA, Activision Blizzard, Capcom, Electronic Arts, Ubisoft, Konami ter 

številna druga podjetja s tega področja. Te družbe so kot članice tudi aktivno vključene pri 

načrtovanju prednostnih nalog za zaščito področja in pri odločitvi, kako porabiti sredstva. 

Njihov glavni cilj je zmanjšati svetovni delež piratsko pridobljenih računalniških in drugih 

videoiger. Da bi ta cilj dosegli, izvajajo program, ki vključuje seminarje za usposabljanje 

članov organov pregona (izvedenih več kot 600 v ZDA in Kanadi), z osveščanjem ljudi o 

avtorskih pravicah in s pravnimi postopki zoper kršitelje (ESA b. l.). 

V Sloveniji imamo na področju glasbe posebno neprofitno organizacijo, ki se imenuje 

Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije (SAZAS). Kot  

glavno nalogo SAZAS navaja kolektivno zaščito malih (pravice javnega oddajanja in 

izvajanja glasbenih del) ter mehaničnih (pravica snemanja, reprodukcije in razmnoževanja 

glasbe na medijih) avtorskih pravic. Njihove dejavnosti zajemajo pravno pomoč avtorjem, 

spodbujanje slovenske glasbene ustvarjalnosti, omogočanje zakonitega dostopa do glasbenih 

del in pridobivanje ter posredovanje nadomestila avtorjem za njihova avtorska dela (SAZAS 

b. l.). 

2.5 EULA sporazum 

EULA (angl. end-user license agreement) sporazum ali licenčna pogodba za končnega 

uporabnika je prisotna pri vseh operacijskih sistemih, igrah in programih. Med samim 

nameščanjem, predtem omenjenih izdelkov, je treba sprejeti ta sporazum, kajti v nasprotnem 

primeru ne moremo izdelka namestiti na naš računalnik in ga nato tudi uporabljati. Sami 

proizvajalci poudarjajo, da je treba natančno prebrati člene sporazuma, saj v njem piše tudi o 

naših pravicah, ki jih imamo ob dosledni uporabi. 

V sporazumih je zapisano, da se izdelek licencira in ne prodaja, kar pomeni, da lahko izdelek 

uporabljamo in ne tržimo. Ob tem je dodan člen, ki prepoveduje nadaljnjo prodajo, posojo, 

dajanje v najem ali licenciranje, prevajanje, spreminjanje in dekompiliranje (Eversim 2013). 

Dekompilacija oz. pridobitev kode programa je v slovenski zakonodaji dovoljena s 115. 

členom ZASP za namene, ki jih zakon dovoljuje. Sporazumi vsebujejo člen, ki določa število 

namestitev programske opreme. Največkrat dopuščajo namestitev na zgolj en računalnik za 

osebno uporabo. Uporabnikom programov podjetja Adobe Systems je dovoljeno nameščanje 

programov na dodaten računalnik, pod pogojem, da program uporablja ista oseba, vendar ne 

istočasno na obeh računalnikih (Adobe Systems b. l.). ZASP ter EULA sporazum dovoljujeta 
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ustvarjanje ene varnostne kopije za arhiviranje. V sporazumih pa je govora tudi o 

odgovornosti in odškodninah, ki se jih podjetja izogibajo s pripisom »uporaba na lastno 

odgovornost«. 

Nekatere računalniške igre ponujajo možnost spletnega igranja (angl. online playing), s 

pomočjo programov, ki so temu namenjeni. Ti programi vsebujejo lasten EULA sporazum, ki 

se nekaterim zdi sporen zaradi člena, ki omogoča zbiranje osebnih podatkov. Program Origin 

zbira podatke o IP naslovih uporabnikov, njihovi strojni opremi, operacijskem sistemu in 

periferni strojni opremi (Electronic Arts b. l.). Ob tem odgovorni pri Electronic Arts dodajajo, 

da se podatki zbirajo izključno za izboljšavo njihove ponudbe, pomoč uporabnikom in zaradi 

statistike. Omenjene podatke lahko delijo s partnerji pod pogojem, da ne izdajo identitete 

uporabnika. Nekateri to razumejo kot vohunjenje. Usher (2011) je v članku zapisal, da ni 

bojazni, saj ni konkretnih dokazov oz. ni potrjeno, da se vohunjenje res dogaja. Pri tem Usher 

dodaja, da se ta program ne razlikuje veliko od orodnih vrstic, ki jih lahko namestimo v 

brskalnike, ali drugih vohunskih programov, ki jih dobimo ob reševanju oglasnih anket ali 

trženjskih kampanj, ki ponujajo zastonj izdelke. 
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3 PRAVNA UREDITEV (DIGITALNEGA) PIRATSTVA – NACIONALNI IN 

MEDNARODNI VIRI 

Za prvo ureditev na mednarodnem nivoju velja v Bernu sprejeta konvencija za zaščito 

književnih in umetniških del, ki so jo sprejeli leta 1886 (WIPO b. l. c) in je prišla v veljavo 5. 

decembra naslednjega leta v osmih državah. V Sloveniji je bila sprejeta za čas Kraljevine 

Jugoslavije in velja od 17. junija 1930. Konvencija je bila do danes večkrat revidirana, in sicer 

leta 1908 v Berlinu, 1928 v Rimu, 1948 v Bruslju, 1967 v Stockholmu in leta 1971 v Parizu. 

Leta 1989 so h konvenciji pristopile tudi ZDA (WIPO 2013). Težava je bila pri sprejemanju 

6. bis člena konvencije, kjer so zapisane moralne pravice (Ross 1990), ki jih v anglo-ameriški 

pravni ureditvi do konca 80-ih let niso poznali (Edwards in Waelde 2000, 183). Kljub 

sprejetju konvencije so v ameriškem kongresu izglasovali, da moralne pravice že obstajajo v 

zakonih in zato v zakonodaji niso sprejeli nobene spremembe na tem področju (Ross 1990). 

Prvi člen konvencije govori o ustanovitvi unije – Bernske unije, ki bi združevala države 

podpisnice konvencije za zaščito pravic avtorjev pri literarnih in umetniških delih (WIPO b. l. 

d). V drugem členu konvencije so našteta dela, ki so zaščitena s konvencijo, v 5. in 6. ter 6. 

bis členu pa so zapisane pravice avtorjev.  

Svetovna konvencija o avtorski pravici (angl. Universal copyright convention – UCC) je 

naslednja mednarodna konvencija, ki je bila sprejeta v Ženevi leta 1952 in je stopila v veljavo 

leta 1955. Ta konvencija je bila sprejeta pod okriljem UNESCO-a (Copyright agency 2011). 

V Sloveniji velja od leta 1966 (Wikipedia b. l. a). V Parizu leta 1971 je poleg Bernske bila 

revidirana tudi UCC konvencija, kjer so sprejeli olajšave glede prevajanja, reprodukcije in 

javnih predstavitev avtorskih del za namen šolstva in raziskovanja, predvsem na račun držav v 

razvoju, med katere je spadala tudi Slovenija v tedanji Socialistični federativni republiki 

Jugoslaviji (Encyclopedia Britannica b. l.). Sam sporazum je pri nas začel veljati leta 1974 

(Wikipedia b. l. a). Pomembna je predvsem zaradi uveljavitve obvezne uporabe simbola ©, ki 

pomeni zaščitena dela, in obveznega pripisa letnice prve izdaje ter velja za bolj fleksibilno in 

z manjšimi zaščitami glede avtorskih del kot Bernska konvencija (Copyright agency 2011). 

Z razvojem računalnikov je bilo treba sprejeti nove sporazume, v katere je bilo treba vključiti 

računalniške programe in druge stvari. To so dosegli s sporazumom, ki je bil sprejet pod 

okriljem Svetovne trgovinske organizacije (World trade organization – WTO) in se imenuje 

Sporazum o trgovinskih aspektih pravic intelektualne lastnine ali na kratko TRIPS (Wikipedia 

b. l. a). Pomemben je predvsem 10. člen tega sporazuma, kjer piše, da se med literarna dela 

uvrsti računalniške programe in da se zaščiti baze podatkov (Sporazum TRIPS; Ur. l. RS-MP, 

št. 10/1995). Tudi sporazum organizacije WIPO, ki se imenuje WIPO pogodba o avtorski 

pravici (WIPO copyright treaty – WCT) velja za sporazum, ki so ga sprejeli zaradi razvoja 

informacijskih tehnologij, ki prav tako ščiti računalniške programe kot literarno delo v 4. 

členu in v 5. členu baze podatkov (WIPO 1996). Največja razlika teh dveh sporazumov je v 

tem, da TRIPS posebno veljavo pripisuje izvrševanju kazni proti prekrškarjem in je tretje 
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poglavje sporazuma namenjeno prav temu. V 61. členu sporazuma piše, da morajo države 

zagotoviti kazenske postopke in kazni v obliki zaporne kazni in/ali globe v primeru kršenja 

avtorskih pravic (Sporazum TRIPS 1995). V Sloveniji sta bila sprejeta oba sporazuma, in 

sicer, TRIPS je v veljavi od leta 1995, medtem ko je WCT v veljavi od leta 2002. 

V preteklem letu je bila pobuda o sprejemu novega sporazuma poimenovanega Trgovinski 

sporazum za boj proti ponarejanju (angl. Anti-counterfeit trade agreement – ACTA), ki je v 

javnosti povzročilo veliko negodovanje. Zakaj je prišlo do teh nasprotij je ugotavljal Logar 

(2012), ki je kot problem označil transparentnost postopka sprejema tega sporazuma. Kljub 

temu, da je več držav podpisalo sporazum, le-ta ni prešel v veljavo, saj ga je ratificirala le 

Japonska. Logar (2012) izpostavlja predvsem dva člena, ki zbujata strah pred nadzorom 

države nad posamezniki in to sta 11. ter 27. člen. V 11. členu je državi podpisnici dovoljeno, 

da na utemeljeno zahtevo imetnika pravice zahteva od domnevnega kršitelja, da posreduje vse 

informacije o zadevi, zaradi zbiranja dokazov. Četrti odstavek 27. člena dopušča imetniku 

pravice, da lahko od internetnega ponudnika zahteva razkritje podatkov o naročniku. Ob tem 

Logar dodaja, da je težko najti ravnovesje med avtorsko pravico in pravico do zasebnosti, 

varstvom osebnih podatkov ter svobodo izražanja. 

Na nacionalni ravni veljata na obravnavanem področju dva zakona, in sicer ZASP ter KZ-1. 

ZASP je bil sprejet 30. marca 1995 in je stopil v veljavo 29. aprila istega leta. Prvi člen tega 

zakona ima tri odstavke, kjer so zapisane pravice, ki jih ta zakon ureja. Nato so od 5. do 8. 

člena zapisana vsa avtorsko varovana dela, v 9. pa tista, ki jih zakon ne varuje. Od 14. člena 

do 37. člena so zapisane pravice, ki jih imajo avtorji del. V 59. členu je zapisano, da avtorska 

pravica traja za čas življenja avtorja in nadaljnjih 70 let po avtorjevi smrti. To obdobje se pri 

soavtorjih začne iztekati z dnem, ko umre zadnji izmed soavtorjev. V 61. členu je zapisana 

doba avtorske pravice avtorjev, ki so njihovo delo objavili bodisi anonimno ali pod 

psevdonimom. Menimo, da je ta člen zelo pomemben predvsem za internetne objave, ki jih 

ljudje objavijo s psevdonimi. Pri takšnih delih traja avtorska pravica 70 let po objavi, če se v 

tem času odkrije prava identiteta avtorja, se ravna po 59. členu zakonika. Pri kolektivnih delih 

avtorska pravica velja 70 let po objavi dela. Z 69. členom je določeno, da avtorska pravica kot 

celota ni prenosljiva, naslednji člen v prvem odstavku določa, da moralnih pravic ni mogoče 

prenesti na drugo osebo, medtem ko materialne lahko posamično prenašamo na druge z 

ustreznim pravnim poslom. V tem zakonu so predpisane tudi kazni za kršitelje, in sicer v 168. 

členu, kjer je pomemben predvsem tretji odstavek tega člena. Ta odstavek velja predvsem za 

digitalno piratstvo, saj uporabniki piratskih izdelkov v večini primerov zavestno ali s hudo 

malomarnostjo kršijo zakonodajo. Po tem odstavku se lahko kršitelju predpiše globo, 

povečano do 200 %, ki jo je dolžan plačati upravičencu. V 167. členu ZASP so zapisani 

zahtevki, ki jih lahko upravičenec zahteva. V 169. členu pa je določeno, da se lahko avtorju 

tudi brez premoženjske škode prisodi denarno nadomestilo za pretrpljene duševne bolečine 

zaradi kršitev moralnih pravic. 
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Prekrškarji so lahko kaznovani tudi po KZ-1, kadar gre za takšne kršitve avtorskih pravic, ki 

predstavljajo višjo premoženjsko korist. Sankcije zavzemajo kršitve moralnih, materialnih in 

sorodnih avtorskih pravic v členih 147., 148. in 149. Člen 147 KZ-1 opredeljuje kaznivo 

dejanje v sferi moralnih pravic, ki so kršene v primeru prisvajanja tujega avtorskega dela. V 

148. Členu KZ-1 je opredeljena nezakonita uporaba avtorskopravnega varovanega dela. V 

naslednjem, 149. Členu, se KZ-1 osredotoča na kršitve sorodnih pravic. V prvih dveh 

odstavkih pri 148. in 149. členu je razdeljena sankcija na višino pridobljene premoženjske 

koristi in temu sledi tudi različna predpisana zaporna kazen. Za razlago teh dveh odstavkov je 

treba prebrati 9. odstavek 99. člena, kjer točki 2 in 3 opisujeta višjo premoženjsko korist kot 

znesek nad 5.000 evrov in veliko premoženjsko korist za znesek, ki presega 50.000 evrov. 

Novembra leta 2011 je prišlo do pomembne spremembe navaja Zgaga (2011). Iz KZ-1 so 

črtali besedno zvezo »z namenom prodaje«, vendar so dodali peti odstavek, kjer je 

uporabljena besedna zveza »pridobitni namen«, ki prav tako ne zavzema vseh kaznivih dejanj. 

Kot poudarja Zgaga (2011), se z novim zakonom dodatno inkriminira komercialno uporabo 

avtorskega dela, ne pa tudi nekomercialne. Nekomercialna uporaba izključuje končne 

uporabnike, ki uporabljajo piratske izdelke za zasebno uporabo. 



26 

4 RAZISKAVA IN SINTEZA O PRIMERIH BOJA PROTI DIGITALNEMU 

PIRATSTVU 

Drugi del diplomske naloge predstavlja empirični del, v katerem so predstavljeni primeri boja 

proti piratstvu iz tujine in Slovenije. Zaključno točko empiričnega dela predstavlja sinteza, v 

kateri so potrjena ali ovržena uvodoma postavljena raziskovalna vprašanja. 

4.1 Metodologija 

V empiričnem delu bomo s pomočjo metode proučevanja primerov poskušali predstaviti 

primere boja proti digitalnemu piratstvu na praktični ravni. S tem želimo predstaviti, kako se 

v tujini spopadajo s pojavom piratstva in kakšne so njihove metode pri preprečevanju tega. Za 

zaključek bomo predstavili nekaj uspešnih tožb proti kršiteljem avtorskih pravic v Sloveniji. 

4.2 Analiza primerov boja proti digitalnemu piratstvu v tujini in Sloveniji 

V nadaljevanju bomo predstavili primere boja proti digitalnemu piratstvu v praksi. Opisali 

bomo primere iz tujine, kako se tam spopadajo s tem pojavom in kako obsežne so njihove 

akcije. Večina predstavljenih primerov je svetovno znanih in je podatke o njih moč dobiti na 

spletu. Med predstavljenimi primeri so najstarejši primeri boja proti piratstvu iz leta 1999, 

najnovejši pa iz leta 2012. 

4.2.1 Analiza tujih primerov boja proti piratstvu 

Na svetu je v zadnjih 15 letih prišlo do veliko tožb in obsodb na račun kršenja avtorskih 

pravic, predvsem materialnih. Praksa boja proti piratstvu je prisotna v vseh razvitejših 

državah, največ se s tem ukvarjajo v ZDA, od koder prihajajo odmevne sodbe, o katerih je 

napisanih mnogo člankov, ki so dosegljivi na svetovnem spletu. Zasledili smo veliko tožb, pri 

katerih je prisotna organizacija RIAA, ki zastopa pravice distributerjev glasbenih izdelkov 

(RIAA b. l.), ter ameriškega zveznega preiskovalnega urada (angl. Federal bureau of 

investigation – FBI). 

Eden izmed prvih programov za P2P izmenjavo datotek je bil Napster, ki je omogočal prenos 

glasbenih datotek med uporabniki (Tyson 2000). Leta 1999 je uradno izšel program, ki je v 

naslednjih mesecih postal prepoznaven in priljubljen med uporabniki. Nad priljubljenostjo 

niso bili navdušeni pri organizaciji RIAA, ki je istega leta vložila tožbo proti Napsterju zaradi 

kršitve avtorskih pravic. Leta 2001 je sodišče odločilo, da je Napster kriv zaradi nudenja 

avtorsko zaščitenih vsebin brez ustreznih dovoljenj. Ob tem so jim prepovedali nadaljnjo 

opravljanje te storitve (Ferrell in Hartline 2008). Zgodba se je končala s finančnimi težavami 

Napsterja, ki je posledično bankrotiral. Na stečajni dražbi leta 2002 ga je kupilo podjetje 
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Roxio, ki je napovedalo ponovni zagon programa Napster ob koncu leta 2003, a tokrat z 

ustreznimi dovoljenji (CNN Money 2002). 

Podobna usoda je doletela programa Kazaa in LimeWire, ki sta omogočala uporabnikom 

prenos avdio-video datotek. Leta 2001 je bila proti Kazaa vložena tožba nizozemske glasbene 

družbe, ki jih je bremenila kršitve avtorske pravice. V času sojenja sta se ustanovitelja 

programa odločila prenesti lastništvo na tuje podjetje (Watson 2005). Domena kazaa.com je 

tako pristala v lasti avstralskega podjetja LEF Interactive, lastništvo nad vmesnikom so 

prenesli na novo ustanovljeno podjetje Sharman networks, ki je bilo ustanovljeno v Pacifiški 

otočni državi Vanuatu, njihovi strežniki pa so se nahajali na Danskem. Prav ta razpršenost je 

oteževala delo tožilcev in se je zaradi tega sodni postopek vlekel več kot leto dni (Woody 

2003). Istega leta je dansko prizivno sodišče (angl. appeals court) razveljavilo sodbo, kajti 

iskanje in prenos datotek je potekalo med samimi uporabniki in je zaradi tega bil program 

Kazaa legalna opcija za prenos datotek. V tem letu jih je doletela tudi nova tožba iz ZDA, in 

sicer sta pri tožbi sodelovali organizaciji RIAA in MPAA (Watson 2005). Za obsodbo 

odgovornih pri podjetju Sharman networks, je bilo treba izslediti direktorja družbe, od 

katerega bi zahtevali izročitev dokumentov v zvezi s programom Kazaa. Po uspešni izsleditvi 

se je Nikki Hemming, direktorica podjetja Sharman networks, ki je bilo lastnik spornega 

programa Kazaa, odločila zapreti delovanje programa (Woody 2003). Leta 2006 je bil 

dosežen dogovor z večjimi glasbenimi založbami o poravnavi škode v višini 115 milijonov 

ameriških dolarjev. Podoben znesek je doletel tudi LimeWire, ki je leta 2011 doseglo 

sporazum o plačilu 105 milijonov ameriških dolarjev. Tožba proti LimeWire, ki jo je vložila 

organizacija RIAA leta 2006, jih je bremenila nudenja spletne storitve, ki uporabnikom nudi 

možnost prenašanja glasbenih datotek brez ustreznega dovoljenja. Ob tej tožbi je sodišče 

oktobra 2011 določilo tudi ukinitev več funkcij, ki jih je LimeWire nudil uporabnikom, 

posledično se je družba odločila prenehati z delovanjem 31. decembra istega leta (Sisario 

2011a). 

Leta 2012, natančneje 19. januarja, je FBI zaprl Megaupload in podal obtožnico zoper 7 ljudi, 

od katerih so štiri aretirali na Novi Zelandiji, med njimi tudi lastnika Kima Dotcoma. Zaprtje 

Megauploada je plod dve leti trajajoče preiskave, obtožnica pa lastnike bremeni povzročitve 

škode imetnikom avtorskih pravic v višini 500 milijonov ameriških dolarjev in izgube 

dobička v višini 175 milijonov ameriških dolarjev. Obtoženci bi, ob morebitni obsodbi, 

morali prestajati več kot 20 let trajajoče zaporne kazni. Poleg tega je bilo v ZDA in osmih 

drugih državah izdanih več kot 20 preiskovalnih nalogov, zaseženih 18 domen in več 

strežnikov v lasti mreže Megaupload, ter za okrog 50 milijonov ameriških dolarjev vrednega 

premoženja (Sisario in Perlroth 2012). 

FBI je izvedel tudi več operacij proti skupinam interesnega združenja (glej točko 2.3), ki so 

vodile do aretacij in obsodb posameznikov. Prva izmed akcij, ki jih je izvedel FBI, ni bila 

posebno poimenovana. Leta 1999 so odkrili stran v lasti skupine Pirates with attitude, ki je 
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bila ena izmed vodilnih skupin v 90-ih letih. Obema urednikoma strani je FBI ponudil 

možnost sodelovanja in s tem zmanjšanja kazni. Njihovo sodelovanje je nato v nadaljnjem 

letu dni pripeljalo do zadostne količine zbranih dokazov, da so lahko odredili 17 

preiskovalnih nalogov v ZDA in Evropi, ki so privedli do aretacij 15 članov skupine. Vse 

aretirance so spoznali za krive in jim odredili eno leto ali manj zapora, najpomembnejšemu 

članu skupine pa 18 mesecev (Craig 2005).  

Prva poimenovana akcija FBI se imenuje operacija »Buccaneer«. Preiskava je trajala več kot 

leto dni in je ciljala na takrat vodilno skupino DrinkOrDie ali na kratko DOD. Izdali so 58 

preiskovalnih nalogov v ZDA in drugih sodelujočih državah iz Evrope in Avstralije. Vse to je 

privedlo do številnih aretacij članov skupin DOD in Razor1911 (Department of Justice 2001). 

Aretacije so bile izvedene v ZDA, Nemčiji in na Norveškem ter Švedskem. V ZDA je bilo 

obtoženih 18 ljudi, z najdaljšo znano zaporno kaznijo, ki znaša 46 mesecev (Craig 2005). 

Preiskava velja za eno izmed prvih internacionalno izvedenih akcij boja proti kršenju 

avtorskih pravic (Department of Justice 2001). V tem času je potekala še ena operacija. 

Operacija imenovana »Bandwidth« je botrovala k izdaji 30 preiskovalnih nalogov v ZDA in 

Kanadi. Pri tej operaciji so ustvarili stran, s katero so hoteli privabiti uporabnike interesnega 

združenja k izmenjavi podatkov. V dve leti trajajoči preiskavi se je na strani preneslo več kot 

100 tisoč raznih datotek, vključno z 12 tisoč programov, iger in filmov, ki jih je preneslo več 

kot 200 posameznikov (Department of Justice 2001). To je pripeljalo do več aretacij 

posameznikov, ki so priznali krivdo. Njihove obsodbe so se začele v letih 2003 in 2004 in 

lahko jih doleti najvišja kazen, ki znaša do 5 let zapora in 250 tisoč ameriških dolarjev kazni 

(Department of Justice 2003). 

Naslednja obsežna preiskava FBI in do sedaj najuspešnejša operacija se imenuje »Fastlink«. 

Pripeljala jih je do 120 preiskovalnih nalogov, ki so jih izvedli v 27 zveznih državah ZDA, 8 

evropskih državah, Izraelu in Singapurju leta 2004. FBI je odkril blizu 100 posameznikov, ki 

so bili udeleženci interesnega združenja in ob tem zasegel preko 200 računalnikov, vključno s 

30 strežniki, med katerimi je v ZDA locirani strežnik vseboval več kot 65 tisoč različnih 

piratskih podatkov. Pri FBI so ocenili vse zasežene podatke in ugotovili, da presegajo 

vrednost 50 milijonov ameriških dolarjev. Povzročena škoda pa lahko znaša tudi več sto 

milijonov, menijo pri FBI (Department of Justice 2004). Do leta 2009 so 60 ljudi spoznali za 

krive kršitve avtorskih pravic in sodelovanja pri mednarodnem piratskem združenju, ki 

nezakonito širi avtorsko zaščitene vsebine (Department of Justice 2009). 

Zadnja operacija, ki so jo izvedli pri FBI, se imenuje »Site down«. V tej operacije so se 

preiskovalci posvetili izključno tistim, ki skupinam dostavljajo nove programe igre in druge 

stvari. Z zbranimi dokazi so odredili preiskave pri osumljencih v desetih državah sveta, 

največ v ZDA. Identificirali so več kot 120 oseb in zaprli več kot osem strani, ki so 

shranjevale velike količine piratskih podatkov (Department of Justice 2005). 
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Tožbe se vrstijo tudi za spletne strani, ki ponujajo iskalnike za datoteke tipa torrent. Manj 

medijsko predstavljena je zgodba o spletni strani Mininova.
25

 Nizozemsko sodišče je določilo, 

da morajo s strežnikov zbrisati vse datoteke .torrent tipa datotek, ki nudijo prenos avtorsko 

zaščitenih vsebin, saj bodo v nasprotnem primeru denarno kaznovani. Podobna zgodba se 

dogaja s kanadsko stranjo IsoHunt
26

 (Kravets 2009). Vsem znana zgodba o spletni strani 

Piratski zaliv
27

 (The Pirate Bay – TPB), ki prav tako ponuja torrent datoteke in je bila tudi pri 

nas medijsko predstavljena. Švedsko sodišče je odločilo, da je prenos .torrent tipa datotek 

enako prenosu celotne datoteke, ki je avtorsko zaščitena. Odločili so tudi, da za pomoč pri 

kaznivem dejanju zadošča tudi pomoč, ki ne pomeni bistvenega prispevka h kaznivemu 

dejanju, in da so odgovorni pri TPB vedeli, da se preko njihove strani prenašajo avtorsko 

zaščitene vsebine in niso ustrezno ukrepali. Za zadnjo ugotovitev je švedsko sodišče podalo 

dejstvo, da so na njihovi spletni strani zaslužili z oglaševanjem. Posledično jih je švedsko 

sodišče spoznalo za krive in vsakega izmed štirih urednikov spletne strani obsodilo na eno 

leto zaporne kazni ter plačila 3,3 milijone evrov odškodnine (Kuzma 2011). V nekaterih 

državah so sodišča določila, da so tudi ponudniki internetnih storitev soodgovorni, če 

omogočajo dostop do spletne strani TPB. Določili so tudi, da bodo ponudniki internetnih 

storitev, če ne onemogočijo dostop do omenjene strani, denarno kaznovani. Države, ki so 

odredile ukinitev dostopa so: Belgija, Danska, Finska, Nemčija, Grčija, Indija, Irska, Italija, 

Malezija, Nizozemska, Norveška, Kitajska, Švedska in Velika Britanija (Wikipedia b. l. b). 

Organizacija RIAA je udeležena tudi v številnih tožbah proti posameznikom, ki so brez 

dovoljenja in ustreznega plačila s spleta prenašali avtorsko zaščitene vsebine. RIAA je skozi 

leta opozorila več kot 18 tisoč posameznikov zaradi kršitve avtorskih pravic. Te govorice je 

potrdila tudi njihova predstavnica. Večina je privolila v takojšnjo poravnavo, proti drugim pa 

so vložili tožbe, ki so jih prisilile k plačilu kazni (Anderson 2009). V času sprejema novega 

zakona ACTA je bilo toženih 400 posameznikov, od katerih se je 220 odločilo za izvensodno 

poravnavo v povprečju za 3000 ameriških dolarjev (Logar 2012). V zvezni državi Misisipi so 

na 15 let zapora obsodili človeka, ki je prodal šest piratskih medijev z avtorsko zaščitenimi 

vsebinami agentu pod krinko. Dodati je treba, da so pri hišni preiskavi našli več kot 10 tisoč 

piratskih medijev in računalniško opremo za kopiranje avtorskih vsebin na medije. Po 

obsodbi se je odzvala RIAA, ki je pohvalila delo pristojnih organov in dodala, da je treba 

piratstvo jemati kot resno kriminalno dejanje. Sodišče je takšno kazen prisodilo tudi zaradi 

tega, ker je obtoženec bil že večkrat obsojen, in sicer zaradi napada na policista ter prodaje 

piratskih vsebin na zgoščenkah, za kar je dobil eno leto hišnega pripora (Enigmax 2012). V 

istem letu so na boljšjem trgu blizu mesta Philadelphija, prav tako v zvezni državi Misisipi, 

prijeli 28-letnika, ki je priznal prodajo piratskih medijev z avtorsko zaščitenimi vsebinami. 

Akcija je bila ponovno izvedena z agentom pod krinko, ki je od obtoženca kupil en piratski 

DVD, poleg tega so v avtomobilu našli še preko 400 piratskih DVD-jev. Obsojen je bil na dve 

                                                
25 Dostopno na http://www.mininova.org/ (25. 7. 2013). 
26 Dostopno na http://isohunt.com/ (25. 7. 2013). 
27 Dostopno na https://thepiratebay.se/ (25. 7. 2013). 
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leti zapora in plačila 5 tisoč ameriških dolarjev kazni ter poravnavo sodnih stroškov (Peace 

2012). 

Tudi v naši bližini je prišlo do podobnih tožb, in sicer v Bosni in Hercegovini (BiH) ter Srbiji. 

V BiH so po odredbah sodišča in tožilstva BiH opravili preiskave v osmih videotekah v 

mestih Sarajevo in Zenica. Pri preiskavah so našli in zasegli več 10 tisoč medijev, ki so bili 

piratski in celo originalni, vendar osumljenci niso imeli ustreznih dovoljenj oz. soglasij za 

njihovo trženje. Organi pregona so zasegli tudi več drugih predmetov, ki bodo uporabljeni kot 

dokazi (Jozić 2013). V letu 2011 so na odredbo sodišča BiH izvedli preiskavo na tržnici 

Sirano, ki se nahaja v Sarajevu. Našli in zasegli so več kot 14 tisoč medijev, ki so vsebovali 

glasbo, filme in druga avtorska dela, za katere trojica osumljenih ni imela ustreznih dovoljenj 

za prodajo. Zoper njih je bila podana kazenska ovadba zaradi kršitve avtorskih pravic. Iz 

organizacije Državna agencija za preiskave in zaščito (angl. State investigation and protection 

agency – SIPA) so ob tem sporočili, da je bilo v letu 2010 zaseženih 112 tisoč nezakonito 

proizvedenih medijev z avtorsko zaščitenimi vsebinami (Moje vijesti 2011). V Srbiji so 

zaznamovali nezakonito prodajo medijev z avtorsko zaščitenimi vsebinami na nekaterih 

vaških praznovanjih. Na vaških praznovanjih v vaseh Obornjači, Vrbica in Nove Crnje so 

zasegli skupno več kot tisoč medijev in pri tem ovadili tri osebe (Vesti online 2010). 

4.2.2 Analiza primerov boja proti piratstvu v Sloveniji 

Tudi v Sloveniji je prišlo do nekaj tožb in obsodb zaradi kršitve avtorskih pravic. Znani 

glasbenik Tomaž Domicelj je ob spoznanju, da so uspešnico Jamajka priredili in začeli 

uporabljati kot himno košarkarskega kluba Krka, podal prijavo na tržni inšpektorat leta 1999 

in ob tem tudi civilno tožil klub. Leta 2006 je 16. oktobra okrajno sodišče v Ljubljani izreklo 

sodbo, ki košarkarski klub Krka poziva k plačilu 4,6 milijona tolarjev plus zakonsko 

predpisane obresti v prid Domiclja, zaradi kršitve moralnih in materialnih pravic. Kazenska 

ovadba, ki jo je vložila država, se je za odgovorne v klubu Krka končala z obsodbo Marka 

Pezdirca in Vlada Gavranoviča. Oba sta bila obsojena na zaporno kazen dveh oz. treh 

mesecev pogojno za dobo dveh let na okrajnem sodišču v Novem mestu (Matoz 2008). 

Na spletu so dosegljive tudi sodne odločbe slovenskih sodišč. Eden izmed postopkov se je 

začel leta 1998. Zoper obtoženca je bila podana kazenska ovadba zaradi neupravičene 

uporabe avtorskih del. Pri hišni preiskavi so obdolžencu odvzeli tudi več pripomočkov, s 

katerimi si je pomagal pri kršenju avtorskih pravic. Dokaz, da si je obtoženec želel pridobiti 

premoženjsko korist, kaže tudi to, da so pri preiskavi zasegli večje število fotokopij ovitkov 

za kasete, naročilnice, kataloge in bančni dopis. Pri tem so ugotovili tudi, kako je obtoženec 

deloval, ter da je prodajo opravljal pod lažnim imenom in velikopotezno, saj so med sojenjem 

priložili 1001 poštno nakaznico. Združenje SAZAS je v postopku nastopalo kot priča, kjer je 

potrdilo, da obtoženec nima ustreznih dovoljenj za reproduciranje avtorskih del. 

Prvostopenjsko sodišče je obtoženca spoznalo za krivega in mu dosodilo 4 mesece zapora in 
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preizkusno dobo dveh let zaradi neupravičenega reproduciranja avtorskih del. Epilog je 

zgodba dobila po zavrnjeni pritožbi leta 2004, s potrditvijo sodbe sodišča prve stopnje in 

dolžnost plačila stroškov pritožbenega postopka v višini 100 tisoč slovenskih tolarjev (VSM 

sklep Kp 457/2002). 

V zadevi Cp 1436/05 je bila tožena stranka obtožena nepooblaščene uporabe fotografije 

tožeče stranke v fonomografiji, ki jo je izdala in dala v promet. Tožena stranka je bila 

obsojena na plačilo 300 tisoč civilne kazni, 2,4 milijona za nematerialno škodo zaradi kršitve 

moralnih pravic, 1,3 milijona slovenskih tolarjev za kršitve avtorjeve pravice do spoštovanja 

dela, vse s pripadajočimi obrestmi. Določilo je tudi objavo, na stroške tožene stranke, 

pravnomočne sodbe v enem izmed dnevnikov ter tednikov in povrnitev sodnih stroškov tožeči 

stranki. Obsodba sodišča prve stopnje je bila dokončno potrjena leta 2005, ko je bila 

zavrnjena pritožba na višjem sodišču, kjer so poleg potrditve določili tudi kritje stroškov 

pritožbenega postopka, ki jih vsaka stranka nosi sama (VSL sklep Cp 1436/05). 

V letu 2012 so pristojni tržni inšpektorati opravljali nadzor na podlagi ZASP in Zakona o 

pogojih za opravljanje reproduktivne avdio in video dejavnosti (ZPORVAD, Uradni list RS, 

št. 42/1994, 50/1994, 1/1995, 69/2006). Opravili so 765 inšpekcijskih nadzorov v gostinskih 

lokalih, turističnih kmetijah in nastanitvenih objektih, ki javnosti predvajajo glasbo. Od njih 

so zahtevali dokumente oz. ustrezne pogodbe, ki dokazujejo njihovo pravico do tega početja. 

V 108 primerih so jim naložili ureditev ustreznih dovoljenj s pristojno kolektivno 

organizacijo. Pri tem so zaznamovali več kršitev, za kar so prekrškovno ukrepali in izrekli 86 

opozoril ustrezno z Zakonom o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 7/2003, 86/2004, 7/2005, 

23/2005, 34/2005, 44/2005, 55/2005, 40/2006, 51/2006, 70/2006, 115/2006, 139/2006, 

3/2007, 29/2007, 58/2007, 16/2008, 17/2008, 76/2008, 108/2009, 109/2009, 45/2010, 9/2011, 

10/2011, 26/2011, 29/2011, 43/2011, 21/2013), izdali 63 opominov ter pet plačilnih nalogov. 

Izvajali so tudi nadzor nad programsko opremo (računalniški programi). V ta namen so 

opravili 135 pregledov, s katerimi so pregledali 687 računalnikov, kar znaša 80 % vseh 

računalnikov, ki so se nahajali v poslovnih prostorih obravnavanih subjektov tekom 

preiskave. Z metodo slučajnega izbora so pregledali in ugotovili, da 259 programov izmed 

2819 računalniških programov ni imelo ustrezne licence oz. obravnavani subjekti niso uspeli 

dokazati zakonite uporabe. Od vseh 135 subjektov, so kar pri 57-ih odkrili nezakonito 

uporabo vsaj enega računalniškega programa. Po ugotovitvah, so po upravnem postopku 27 

subjektom izdali upravno odločbo za odpravo nepravilnosti, bodisi z nakupom ali 

odstranitvijo programa, po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Uradni list RS, št. 

56/2002, 26/2007, 43/2007) so opozorili 12 subjektov, preostali subjekti pa so nepravilnosti 

odpravili kar med samo preiskavo. Poleg tega je v prekrškovnih postopkih bilo izrečenih 14 

opozoril po ZP-1, 28 opominov, ter izdani 4 plačilni nalogi in 7 prekšrkovnih odločb (Tržni 

inšpektorat RS 2013). 
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4.3 Sinteza empiričnega dela 

Iz navedenih primerov praks boja proti digitalnemu piratstvu je razvidno, da se zakonodaja na 

tem področju izvaja, predvsem v ZDA in v nekaterih evropskih državah (Nemčija, Švedska, 

Francija). Znotraj Evrope je večina sodnih postopkov uperjena proti organiziranim skupinam 

interesnega združenja »Warez« in raznim spletnim stranem, ki omogočajo dostop do piratskih 

podatkov z avtorsko zaščitenimi vsebinami. Samih tožb proti posameznikom, če si le ti niso 

ustvarili velike premoženjske koristi, ni zaslediti. Po izrečenih obsodbah so obsojenci v večini 

primerov tudi odstranili sporne datoteke in začeli skrbnejše nadzorovati promet datotek na 

strežnikih oz. so prenehali z nadaljnjim delovanjem. Mininova denimo, je uvedla učinkovito 

filtriranje nedovoljenih vsebin in sedaj služi za nalaganje datotek v skladu z zakonom (Kuzma 

2011). TPB je bil sicer blokiran v navedenih državah, vendar je kljub temu možen dostop iz 

teh istih držav z uporabo namestniškega strežnika. Tudi Napster je po bankrotu ponovno 

zaživel in sicer po nakupu družbe Roxio, ki ga je nato leta 2008 prodala podjetju Best Buy za 

kar 121 milijonov ameriških dolarjev (Sisario 2011b). V letu 2011 sta se podjetji Rhapsody in 

Best Buy dogovorili o združitvi, od tedaj se trži kot Rhapsody in ne več kot Napster. Tako je 

Napster postal plačljiv program, ki za plačilo mesečne naročnine omogoča uporabnikom 

dostop do številnih glasbenih datotek. Pri primeru Megaupload je v začetku leta 2013 prišlo 

do izbrisa podatkov na strežnikih, ki so bili prvotno last podjetja Megaupload (RT 2013). Kim 

Dotcom je to dejanje označil za največjo čistko podatkov v zgodovini interneta. Problem tega 

dejanja je v tem, da so se med izbrisanimi podatki nahajali tudi podatki uporabnikov, ki niso 

kršili nobenega zakona. Če med vsemi podatki najdejo le nekaj avtorsko zaščitenih vsebin, ki 

se izmenjujejo brez ustreznih dovoljenj, lahko s takšnim pristopom ukinejo večino spletnih 

strani, ki ponujajo možnost shranjevanja podatkov. 

S pridobljenimi informacijami o digitalnemu piratstvu, veljavni zakonodaji in primerih boja 

proti piratstvu v tujini ter Sloveniji, lahko potrdimo ali ovržemo raziskovalna vprašanja, ki 

smo si jih uvodoma zastavili. 

Prvo raziskovalno vprašanje: Slovenska pravna ureditev piratstva je skladna z mednarodnimi 

viri in ne pomeni omejitve pri boju proti piratstvu. 

Raziskovalno vprašanje je potrjeno. Slovenska zakonodaja je popolnoma skladna z 

mednarodnimi viri. Podpisane in ratificirane so vse mednarodne konvencije, ki veljajo v 

večini držav po svetu. Razlike lahko najdemo v predpisani zaporni kazni in globi zoper 

prekrškarje. 

Drugo raziskovalno vprašanje: Zakonodaja se v praksi redko ali sploh ne uporablja. 

Raziskovalno vprašanje je (delno) potrjeno. Pri tem je treba dodati, da so za pregon kršiteljev 

potrebna sredstva, predvsem denarna, ki jih v času gospodarske krize primanjkuje na vseh 

področjih. Zakonodaja v smislu sankcioniranja se izvaja predvsem pri večjih kršitvah, kot so 
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komercialna raba avtorskih del brez ustreznih dovoljenj (program potreben za poslovanje 

podjetij) in prodaja večje količine ponarejenih ali piratskih medijev. Slednja oblika piratstva 

je v zadnjem času v zatonu, saj si ljudje s pomočjo svetovnega spleta sami priskrbijo želene 

filme, igre, glasbo in druge stvari, ter jih nato posnamejo na ustrezne medije. Da bi te kršitelje 

dobili in ustrezno kaznovali, bi bilo treba pridobiti nalog za hišno preiskavo za vsakega 

posameznika posebej. Prepričani smo, da si nobena vlada ne želi na ta način inkriminirati del 

državljanov (46 % delež piratstva v Sloveniji), in s tem izgubiti veliko število glasov na 

naslednjih volitvah. 

Tretje raziskovalno vprašanje: Tuje primere boja proti piratstvu bi lahko, s potrebnimi 

prilagoditvami, uveljavili tudi v Sloveniji. 

Raziskovalno vprašanje je (delno) potrjeno. Izmed navedenih primerov, bi jih lahko nekaj 

izpeljali tudi v Sloveniji. Tu mislimo predvsem na sledilnike datotek tipa .torrent kot je TPB, 

in sicer Partis.si
28

 ter Mojblink.com.
29

 Strinjamo se s Kuzmo (2011), ki navaja, da lahko 

pričakujemo podoben sodni postopek zoper Partis.si in osebno pričakujemo enako tudi za 

Mojblink.com. Proti posameznikom, ki so nezakonito prodajali avtorsko zaščitena dela ali na 

kakšen drugi način kršili avtorsko pravo, imamo dovolj lastnih primerov in je zato 

prilagajanje tuji, praksam nepotrebno. Tuje primere boja proti skupinam interesnega 

združenja tudi ni treba prilagajati, saj jih ne bi uspeli uveljaviti v Sloveniji, saj smo mnenja, 

da v Sloveniji nimamo posameznikov oz. skupin, ki bi se s tem ukvarjali. Ob sumu obstoja 

skupin oz. vključenost posameznikov v te skupine, bi pričakovali prošnjo oz. poziv FBI-ja, 

slovenskim organom pregona za njihovo sodelovanje v preteklih operacijah, ki so jih izvedli. 

                                                
28 Dostopno na http://www.partis.si/prijava (27. 7. 2013). 
29 Dostopno na http://www.mojblink.com/ (27. 7. 2013). 
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5 SKLEP 

Piratstvo, kot kršenje avtorskega prava, je problem svetovnih razsežnosti in je bolj prisotno v 

gospodarsko slabše razvitih državah, čeprav v vseh državah veljajo podobni zakoni, ki ščitijo 

avtorska dela. Zato je bil namen diplomske naloge raziskati, zakaj je danes piratstvo še vedno 

tako razširjeno, kljub prizadevanju in ukrepom držav ter raznih interesnih skupin, ki si želijo 

preprečiti ali vsaj omejiti ta pojav. Za temeljni cilj naloge smo na podlagi preučitve 

zakonodaje, ki se osredotoča na piratstvo, raziskali, kako poteka njeno uveljavljanje in ocenili 

do katere mere se v praksi uspešno uveljavlja. Za celovito predstavo o problematiki piratstva 

smo preučili na kakšen način in v katerih oblikah se piratstvo pojavlja v praksi ter preučili 

tehnologijo, ki z razvojem pomaga pri širjenju obravnavanega problema. 

Pred začetkom pisanja diplomske naloge smo imeli osnovna znanja o računalnikih in 

procesih, ki so povezani s prenosom podatkov preko interneta. Tudi o piratstvu smo bili slabo 

oz. le osnovno osveščeni in si nismo predstavljali, kaj vse v resnici piratstvo zajema. S 

prebiranjem literature, ki je bila potrebna za prvi (teoretični) del, smo pridobili nova znanja o 

informacijskih tehnologijah in o samem piratstvu. Prišli smo do spoznanja, da se piratstvo 

pojavlja v precej več oblikah, kot smo sprva menili, in da je piratstvo, v samem bistvu, že star 

pojav (kopiranje risb, prepis knjig ipd.). Ugotovili smo, da se programska oprema smatra kot 

avtorsko zaščiteno delo od leta 1980, in da so prvi programi nastajali na piratskih različicah 

operacijskih sistemov (Craig 2005, 19–21). Spoznali smo se s procesom nastanka piratske 

različice in bili presenečeni nad skupinami interesnega združenja, ki so presenetljivo dobro 

organizirane. Posamezniki v teh skupinah pa imajo poseben interes, ki v večini primerov ni 

komercialen, ampak gre le za njihovo strast oz. hobi. Po empiričnem delu oz. analizi 

zakonodaje in izvajanju pravne prakse na tem področju pa lahko trdimo, da gre pri piratstvu 

za širši problem, ki ga ni mogoče reševati le s pravnega vidika. Za celovito analizo in pogled 

na problem, ki ga piratstvo predstavlja, bi ga bilo treba analizirati tudi z ekonomskega, 

družbenega, političnega in še kakšnega drugega vidika. Iz zbranih podatkov lahko sklepamo, 

da je delež piratskih izdelkov na trgu mogoče zmanjšati s pravnimi postopki. Menimo, da so 

represivni ukrepi sicer potrebni, niso pa edina rešitev. Problem bi lahko rešila tudi podjetja, 

tako da bi sama, z drugačnimi tržnimi pristopi, pripomogla k zmanjšanju deleža piratstva na 

sploh in piratstva lastnih izdelkov. Strinjamo se z njihovo trditvijo, da jim piratstvo zmanjšuje 

prihodke, vendar smo mnenja, da imajo s tem druge (pozitivne) učinke. S piratstvom se 

namreč med kršitelji širi njihov izdelek in s tem podjetje pridobiva na prepoznavnosti. Bolj 

kot na zatiranje in pregon, bi se lahko osredotočali na preprečevanje tega pojava z drugačnimi 

metodami. Kot smo že prej omenili, so nas presenetile skupine, ki na prvi pogled delujejo kot 

nekakšna moderna različica »Robin Hooda«, saj omogočajo dostop do plačljivih avtorsko 

zaščitenih vsebin. Sicer so njihova dejanja nezakonita in je pravilno, da so za to ustrezno 

kaznovani. 



35 

Menimo, da je ustrezno kaznovati podjetja, posameznike in organizirane kriminalne združbe, 

ki brez dovoljenj uporabljajo in/ali prodajajo ponarejene ter piratske izdelke in si ob tem 

ustvarjajo premoženjsko korist. Vseeno upamo, da se v prihodnosti zakonodaja ne bo bistveno 

poostrila na področju piratstva za osebno uporabo, saj je to le konec distribucijske verige in 

kot vemo, »priložnost dela tatu«. Sicer bi del krivde pripisali tudi samim avtorjem oz. 

podjetjem, ki, po našem mnenju, v zadnjem času dajejo prednost kolikosti pred kakovostjo. 

Morda že obstaja alternativna možnost, s katero bi vplivali na delež piratstva, in sicer s 

Creative Commons,
30

 ki: »Ustvarjalcem ponuja vnaprej pripravljene licence, s katerimi jasno 

določijo dovoljene in nedovoljene uporabe svojih del, tako da lahko dela svobodneje krožijo 

med uporabniki« (Creative Commons b. l.); oz. s kakšnimi drugačnimi prodajnimi pristopi do 

končnih uporabnikov. 

                                                
30 Dostopno na http://creativecommons.si/ (29. 7. 2013). 
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