














































V nadaljevanju vam predstavljamo 
dræavne ustanove ter razliËne orga-
nizacije in zdruæenja, ki se vsak v okviru 
svojih pristojnosti in  po svojih moËeh 
trudi, da bi bilo piratstva v Sloveniji Ëim 
manj. Da bi lahko stopili v stik s katero-
koli od ustanov ali organizacij, najdete 
pod vsako njihovo kratko predstavitvijo 
tudi naslov njihovih spletnih strani.

Ministrstvo za 
informacijsko druæbo (MID)
Vloga Ministrstva za informacijsko 
druæbo (MID) je predvsem v usklajevan-
ju aktivnosti na podroËju prepreËevan-
ja piratstva, t.j. nelegalne uporabe in 
distribucije programske opreme ter 
zvoËne in filmske produkcije na elek-
tronskih medijih. MID je pristojen za 
spodbujanje razvoja informacijske 
druæbe, zato æelimo prispevati tudi k 
izboljπanju “informacijske in komu-
nikacijske kulture”, kjer ni prostora 
za piratstvo. Tudi priËujoËa broπura 
naj bi prispevala k veËji ozaveπËenosti 
otrok in mladine in s tem predstavlja 
pomemben korak pri πirjenju kulture 
in razvoju druæbe, ki spoπtuje, ceni in 
nagrajuje avtorsko delo.

http://mid.gov.si

AAS - Avtorska 
agencija za Slovenijo
AAS se ukvarja predvsem z individual-
nim pravnim zastopanjem in pravnim 
svetovanjem avtorjem in imetnikom 
pravic, tako na podroËju domaËega, 
kot tudi evropskega in mednarod-
nega avtorskega prava. Prav tako je 
pooblaπËena za registracijo avtorskih 
del in predmetov sorodnih pravic. Je 
ena najstarejπih (obstaja od leta 1955) 
in kljuËnih organizacij za svetovanje v 

Sloveniji na podroËju avtorskih in soro-
dnih pravic, zlasti glede piratstva. V sa-
mostojni Sloveniji je med drugim sode-
lovala pri pripravi osnutkov nekaterih 
predpisov, kot zastopnik pa sproæila 
prve uspeπne sodne in druge postopke 
zoper piratstvo.

http://www.aas.si

APZ - Antipiratsko zdruæenje 
za raËunalniπke in videoigre
KljuËne proti-piratske aktivnosti APZ so 
usmerjene k oglaπevanju v revijah in Ëa-
sopisih (osveπËanje javnosti, proti-pirat-
sko delovanje) ter skrbi za izobraæevanje 
konËnih kupcev. APZ je aktiven tudi pri 
ukinjanju tistih spletnih  strani, ki ob-
javljajo kataloge piratskih izdelkov, in 
skuπa zmanjπati ali ukiniti oglaπevanje 
piratskih aktivnosti (oglasniki, revije z 
malimi oglasi). Sodeluje tudi z BSA in 
skrbi za izmenjavo informacij, saj obe 
zdruæenji delujeta na podroËju piratstva 
raËunalniπkih izdelkov. 

http://www.apz-zdruzenje.si

BSA - Business Software Alliance
BSA je vodilno svetovno zdruæenje 
proizvajalcev raËunalniπkih progra-
mov, ki se zavzema za promocijo var-
nega in legalnega digitalnega sveta. 
Glavne naloge BSA so poveËevanje 
zaupanja in varnosti v kibernetskem 
prostoru, zniæevanje stopnje piratstva, 
zagotavljanje ustreznih predpisov na 
podroËju varstva intelektualne last-
nine ter obveπËanje in izobraæevanje 
javnosti na podroËju legalne uporabe 
raËunalniπkih programov.

http://www.bsa.si
http://www.bsa.org



Carinska uprava 
Republike Slovenije
Leta 2001 so carinski organi Republike 
Slovenije dobili nove pristojnosti na 
podroËju varstva pravic intelektualne 
lastnine. Gre za ukrepe carinskih or-
ganov ob vnosu blaga na carinsko ob-
moËje oziroma ob iznosu s carinskega 
obmoËja.

Ukrepi carinskih organov se izvajajo 
pri vnosu blaga na carinsko obmoËje, 
sprostitvi blaga v prost promet, izvozu, 
ponovnem izvozu, zaËetku katerega-
koli odloænega postopka ali pri vnosu 
v prosto carinsko cono. Kadar carinski 
organi pri pregledu naletijo na blago, 
za katerega sumijo, da je ponarejeno, 
izdajo odloËbo o zaËasnem zadræanju 
blaga za tri delovne dneve. V tem Ëasu 
mora imetnik pravice pisno sporoËiti 
Generalnemu carinskemu uradu, da 
bo vloæil toæbo zoper domnevnega 
krπitelja.

http://carina.gov.si 

Træni inπpektorat 
Republike Slovenije
Træni inπpektorat ima veliko odgo-
vornost pri inπpekciji domnevnih 
krπiteljev, izrekanju kazni in podobno. 
Z ostalimi dræavnimi ustanovami in 
interesnimi zdruæenji si izmenjuje 
informacije, ki lahko prispevajo k od-
krivanju tovrstnih protizakonitih de-
janj. Njihovi inπpektorji se odzovejo 
in preverijo vsako pritoæbo, pri kateri 
gre za sum piratstva, sicer pa oprav-
ljajo tudi nenapovedane inπpekcijske 
preglede v podjetjih, gostinskih loka-
lih in drugod.

http://www2.gov.si/mg/tirs/tirs.nsf

Uprava kriminalistiËne policije
Uprava kriminalistiËne policije ima 
strokovnjake, ki so strokovno usposob-
ljeni in imajo potrebno raËunalniπko 
opremo za delo na podroËju  prepre-
Ëevanja piratstva. Njihova domena je 
predvsem preverjanje dejstev ob more-
bitni prijavi kaznivega dejanja  ter mo-
rebitna prijava sodniku za prekrπke ali 
kazenska ovadba. Za razliko od Trænega 
inπpektorata RS, ki nadzoruje  pirat-
stvo na gospodarskem podroËju, se 
Uprava kriminalistiËne policije  posve-
Ëa organiziranim posameznikom ali 
zdruæbam, ki razπirjajo, proizvajajo ali 
posedujejo piratske izdelke.

http://www.policija.si

Urad RS za intelektualno lastnino
Urad je pristojen za postopke registri-
ranja in shranjevanja informacij o in-
telektualni lastnini (patenti, znamke, 
modeli ipd.), med katere sodijo tudi av-
torske in sorodne pravice. Vsem akter-
jem boja proti piratstvu pomaga z in-
formacijami pri preverjanju podatkov 
o lastniku avtorskih pravic, datumu 
prijave, klasifikaciji in podobno. 

http://www.uil-sipo.si

Vrhovno dræavno toæilstvo RS
Dræavni toæilci izvajajo pregon storilcev 
kaznivega dejanja oziroma vlagajo in za-
stopajo kazenske obtoæbe ter opravljajo 
druga procesna dejanja toæilca v kazen-
skem postopku. V izvrπevanju funkcije 
pregona storilcev kaznivih dejanj dræav-
ni toæilec sodeluje z organi odkrivanja. 
V primeru kaznivih dejanj s podroËja 
organiziranega kriminala oziroma 
storjenih v okviru organizirane krimi-



nalne zdruæbe, pregon storilcev tovrst-
nih kaznivih dejanj prevzame skupina 
dræavnih toæilcev za posebne zadeve.

http://www.dt-rs.si

Zavod IPF
Zavod IPF zastopa pravice glasbenih iz-
vajalcev in proizvajalcev fonogramov 
v Sloveniji. Vloga Zavoda IPF je pred-
vsem v zbiranju finanËnih nadomestil, 
ki pripadajo izvajalcem ter zaloænikom 
ob predvajanju njihovih del na radij-
skih in TV postajah, javnih prostorih 
ipd. Zavod v sodelovanju s sorodnimi 
organizacijami iz tujine izvaja tudi 
razliËne aktivnosti za prepreËevanje 
internetnega piratstva, skrbi pa tudi 
za obveπËanje uporabnikov zaπËitenih 
del in πirπe javnosti glede uveljavljanja 
avtorskih in sorodnih pravic in s tem 
za ozaveπËanje o vrednosti in pomenu 
tovrstnega ustvarjalnega dela.

http://www.zavod-ipf.si

Zdruæenje SAZAS
Zdruæenje SAZAS - Zdruæenje skla-
dateljev, avtorjev in zaloænikov za 
zaπËito avtorskih pravic je kolektivna 
organizacija za upravljanje in uvel-
javljanje avtorskih pravic in ima po-
slediËno tudi pomembno vlogo pri 
spremljanju krπitev na podroËju avtor-
skih pravic in obveπËanju javnosti ter 
pristojnih dræavnih ustanov. Sodeluje 
s Trænim inπpektoratom Republike 
Slovenije, aktivno pa je bilo tudi pri 
pripravi strategije za stroæje izvajanje 
zakonodaje. Javnosti je dobro znano 
zaradi sploπne prepoznavnosti njenih 
Ëlanov. Zdruæenje SAZAS prispeva k 
zmanjπanju stopnje piratstva na pod-
roËju glasbene produkcije in zaπËite 

avtorskih pravic glasbenih ustvarjal-
cev.

http://www.sazas.org 

Zdruæenje za 
zaπËito avdio-vizualnih del
Ustanovni Ëlani Zdruæenja, ki ima status 
gospodarskega interesnega zdruæenja, 
so razliËna podjetja, ki se ukvarjajo z 
distribucijo filmskih in avdio-vizual-
nih del ter filmsko produkcijo. Kot pro-
fesionalno, nevladno, nepridobitno, 
nepolitiËno in neodvisno zdruæenje je 
ustanovljeno z namenom prepreËevan-
ja nedovoljenega izkoriπËanja avtorskih 
in distribucijskih pravic. Cilj Zdruæenja 
je zaπËita avdio-vizualnih del pred ne-
dovoljenim kopiranjem, predvajan-
jem, prodajo in izposojo na obmoËju 
Slovenije.  Naloge Zdruæenja so med 
drugim tudi prepoznavanje krπiteljev 
avtorskih in distribucijskih pravic, 
vodenje evidenc in zbiranje dokazov o 
oblikah krπitev in krπiteljih, sodelovanje 
z dræavnimi organi pri prepreËevanju 
piratstva, sodelovanje z izdajatelji av-
dio-vizualnih del, videotekami, proda-
jalci avdio-vizualnih del, gospodarskimi 
druæbami, zdruæenji in druπtvi v Slo-
veniji in tujini, ki se ukvarjajo s produk-
cijo in uporabo filmskih del.

Ministrstvo za informacijsko druæbo se 
zahvaljuje predstavnikom vseh dræavnih 
ustanov, zdruæenjem in kolektivnim or-
ganizacijam za zaπËito avtorskih in so-
rodnih pravic, ki so doslej sodelovali pri 
pripravi ukrepov za zmanjπanje stopnje  
piratstva v Sloveniji, ki so aktivno pod-
prli pobudo o pripravi te broπure ter 
sodelovali pri oblikovanju priËujoËega 
predstavitvenega besedila. 
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