SPOROČILO ZA JAVNOST

ZA TAKOJŠNJO OBJAVO!

Stopnja nezakonite uporabe programske opreme med slovenskimi podjetji
lani nižja kot leto prej, a še vedno previsoka
Računalniške programe je lani nezakonito uporabljalo skoraj 40 odstotkov slovenskih
podjetij
LJUBLJANA, 1. 3. 2012
Tržni inšpektorat RS (TIRS) je objavil letno poročilo, ki vsebuje
tudi rezultate pregledov legalnosti računalniških programov v slovenskih podjetjih. Pri skoraj
40 odstotkih subjektov je bila ugotovljena nezakonita uporaba vsaj enega računalniškega
programa. Leta 2010 je bila ta stopnja 51-odstotna. Stopnja nezakonite uporabe programske
opreme med slovenskimi podjetji je bila lani sicer nižja kot leto prej, a stanje še zdaleč ni
zadovoljujoče, poudarjajo v organizaciji BSA.
»Vse več podjetij se že zaveda pomembnosti uporabe legalne programske opreme v svojem
poslovanju, zato tudi redno preverjajo stanje na tem področju. Stopnja nezakonite uporabe
programske opreme v slovenskih podjetjih se sicer znižuje, a je le-ta še vedno relativno visoka
in stanje še zdaleč ni zadovoljujoče. Zato bo organizacija BSA s svojimi, še okrepljenimi,
prizadevanji v boju proti piratstvu programske opreme nadaljevala tudi v prihodnje,« je
povedal Rok Koren, pravni svetovalec BSA v Sloveniji.
Organizacija BSA je s štirimi slovenskimi podjetji, ki prodajajo računalniško programsko
opremo – Eutronik Dušan Kostrevc s. p. iz Brežic, Ultra-as d.o.o. iz Slovenske Bistrice,
Smart-Host d.o.o. iz Trebnja in Kin informatika d.o.o. iz Sevnice – sklenila izvensodne
poravnave zaradi prodaje in nameščanja nelicenčnih programov članov organizacije BSA.
Podjetja so lani jeseni v okviru programa Mystery Shopper odkrili skrivni kupci, nato pa so
bili izpeljani še dodatni testni nakupi, kjer so omenjeni štirje trgovci za namestitev nelegalne
programske opreme skrivnemu kupcu zaračunali od 15 do 30 evrov.
»Oškodovano podjetje ima v takem primeru, ko njegovo programsko opremo trgovec namesti
in proda nelegalno, pravico do odškodnine v višini do 3-kratne vrednosti neupravičeno
nameščenega programa,« je pojasnil Koren. »Prav tako lahko sproži kazenski postopek, saj
gre za kaznivo dejanje kršitve materialnih avtorskih pravic.«
BSA spodbuja prijave piratstva programske opreme, bodisi uporabo nelicenčne programske
opreme v podjetjih bodisi posameznikov in organizacij, ki prodajajo piratsko programsko
opremo prek interneta. Zaupne prijave je mogoče opraviti prek spletne strani www.bsa.org.
###

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O organizaciji BSA
Business Software Alliance (www.bsa.org) je vodilni svetovni predstavnik panoge
ponudnikov programske opreme. Gre za združenje skoraj 100 svetovnih podjetij, ki letno
vložijo več milijard dolarjev v ustvarjanje programskih rešitev, ki spodbujajo gospodarsko
rast in izboljšujejo življenja ljudi. Prek mednarodnih odnosov z vladami, uveljavljanjem
pravic intelektualne lastnine in izobraževalnimi dejavnostmi BSA razširja obzorja digitalnega
sveta ter gradi zaupanje v nove tehnologije, ki poganjajo svet naprej. Med člane organizacije
BSA sodijo podjetja Acronis, Adobe, Apple, Asseco Poland S.A., Autodesk, Bentley
Systems, CNC, Corel, DBA Lab S.p.A., Microsoft, PTC, Siemens, Symantec, Tekla in The
MathWorks.
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