
Tjaša Jug in Katarina Švab
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137 €
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= kopiranje, prenos, 
izmenjava ali prodaja
intelektualne lastnine brez
dovoljenja nosilca
avtorskih pravic

= uporabljla splet kot
mehanizem za kopiranje, 
prenos in distribucijo
piratskih vsebin
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= piratstvo digitalnih
vsebin, kjer za 
nepooblaščeno kopiranje, 
prenos in distribucijo
uporaba spleta ni nujna



8

NEZAKONITOST NEMORALNOST KAKOVOST VIRUSI



CENA OSEBNA

PREPRIČANJA

PRAVNA

ZAVEDNOST

METAPISMENOST
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DOHODKIDOSTOPNOST
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Vir: https://soundmigration.wordpress.com/2011/03/11/anonymous-bmi-and-the-beginnings-of-pirates/
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Vir: https://9gag.com/gag/aqgG5gv



12Vir: https://www.reddit.com/r/funny/comments/l64dnv/old_habits/
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Vir: https://me.me/i/me-its-wrong-to-pirate-things-college-the-textbooks-you-6b6f5dc54dde4b96bb7ce4ed48b7beba/

Vir: https://imgur.com/t/piracy/LFyWBle
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▪ Ohlapna zakonodaja, ki uravnava piratstvo vsebin.

▪ Ukrepi se izvajajo redko.

▪ Letno okoli 110 milijonov dostopov do piratskih vsebin (povprečno 73 obiskov
na uporabnika interneta oziroma vsaj en dostop na 5 dni).

▪ Največ se prenaša nanizanke, filme, glasbo in knjige.

▪ Večina, ki bere e-knjige, jih pridobi zastonj s spleta (63 %).

▪ V svetovnem merilu v piratstvu nismo na vrhu.
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▪ Slovenski portal za internetno izmenjavo datotek.

▪ Dostopen le v Sloveniji.

▪ Ob registraciji se uporabnik zaveže, da bo storitve uporabljal z veljavno zakonodajo 
ter da vsebina datotek ne sme predstavljati avtorsko zaščitenega dela druge osebe.

▪ V začetku leta 2021 4. najpopularnejša spletna stran v Sloveniji.

▪ Pred obiskom Partisa so uporabniki obiskali Google, YouTube, IMDB in mojblink.si.

▪ Od marca do junija 2021 nedelujoč.

▪ 25 % upad spletnega prometa znotraj celotnega slovenskega sistema. 

▪ Danes 20. najpopularnejša spletna stran v Sloveniji.
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Ali obstajajo 
razlike pri načinih 

pridobivanja 
gradiva za študij 

in prosti čas?

V kakšnih 
okoliščinah in 

situacijah študenti 
uporabljajo 

ilegalne načine 
pridobivanja 

digitalnih vsebin?

Kakšno je mnenje 
študentov o 
digitalnem 
piratstvu?
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Spletna anketa

Marec 2020 (pred 

prvim valom)

259 študentov



cena (brezplačnost) 

in priročnost

(hitrost)

Zakaj študenti

nelegalno

prenašajo

vsebine?

95,4 % 

udeležencev

Koliko 

udeležencev se je 

v preteklosti že

posluževalo

piratstva?

Da podpirajo

avtorje oziroma

ustvarjalce (54 %) 

Zakaj študenti

kupujejo

programsko

opremo, filme, 

knjige ipd.?

Programska

oprema, video 

vsebine, 

znanstveni članki

ŠTUDIJ

30 % udeležencev

večkrat tedensko

prenaša video 

vsebine in glasbo

PROSTI ČAS
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vpreteklosti sem že kupil originalno verzijo

Izključno za lastno uporabo

Če vsebin ne posredujem naprej

Testiranje pred nakupom

Za izobraževalne ali nekomercialne namene

DA Delno sprejemljivo NE 21



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Za nelegalno prenašanje vsebin s

spleta bi morala obstajati strožja

denarna kazen

Bojim se, da bi bil/a za nelegalno

prenašanje in kopiranje vsebin s

spleta kaznovan/a

Piratsko prenašanje vsebin za

študijske namene je manj sporno

kot prenašanje vsebin za prosti

čas

Strinjanje s trditvami

DA, se strinjam Delno se strinjam NE, se ne strinjam



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Izobraževalna ustanova bi

morala poskrbeti, da

brezplačno pridobim vse

materiale in orodja za

študij

Ko iščem literaturo za

študij vedno vem, s katere

spletne strani sem jo

pridobil/a

Vedno znam ločiti, katere

vsebine na spletu lahko

prenesem legalno in

katerih ne

Razvijalci programske

opreme so kapitalisti in

bogati monopolisti in

zaradi mojih piratskih

verzij ne bodo obubožali

Strinjanje s trditvami

DA se strinjam Delno se strinjam NE, se ne strinjam



“Za študente (ne glede na vrsto in letik študija ali ne glede na starost 
posmaznika) bi lahko obstajale cenejše verzije sicer plačljivih 

računalniških programov, aplikacij in kar je še tega. Torej bi cenejše 
verzije veljale za čas študija.”
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“… Nižja cena licence, večje kazni ob piratski uporabi. S to logiko se 
strinjam. Win-win ”



“Vemo, da ni prav, pa vendar nam akademske baze knjig in člankov omogočajo dostop do literature, ki 

nam je marsikdaj nedostopna, pa naj bo to zaradi financ, fizične nedostopnosti in še česa. Če ni v 

knjižnici in stane 200 evrov, kaj drugega pravzaprav ostane? 

Ja, piratstvo.”
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“****** temu folku, ki ma preko spletne strani in računa članke za 30+ €. 

Scihub je zakon!!!!!”
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Naši

udeleženci

Knjižničarji

Učitelji

Mediji

ŠTUDENTI



“Upam, da rezultati ankete ne bodo uporabljeni kakorkoli za 
spodbujanje sporočila prepovedi piratiziranja in jokanja o 

avtorskih pravicah. Jasno je, da so najbolj glasni o piratstvu 
vedno tisti, ki bi od prepovedi piratstva imeli dobiček.”
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“Bolj uporabljam vsebine ki so dostopne kar na spletu (npr. 
knjige), brez da download-am.”
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Založniki,
knjižnice, 

repozitoriji

… 

Kino, 
gledališče

…

Študij na
daljavo

Spletni e-
viri

Omogočanje
dostopa brez
dovoljenja
nosilcev
avtorskih

pravic

Povečanje
piratstva

Spremembe
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Povečana
potreba po 
digitalnih
vsebinah



preteklost sedanjost prihodnost
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▪ Boljši uporabniški vmesniki in olajšan dostop do digitalnih vsebin.

▪ Boljši spletni interaktivni vodniki.

▪ Večja vključenost knjižničarjev v pedagoški proces in učilnicah.

▪ Znanje knjižničarjev o avtorskih pravicah.

▪ Prilagajanje spremembam v obnašanju in pričakovanjih novih generacij.

▪ Večja promocija obstoječih prosto dostopnih vsebin, ki jih omogočajo knjižnice.
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