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Vsebina predstavitve
• Kaj so dejanja nelojalne konkurence?
- podjetje - potrošnik (ZVPot, ZVPNPP)
- podjetje - podjetje (ZPomK-1)
• Kje se srečujemo z dejanji nelojalne konkurence?
• Spremembe na področju varstva nelojalne konkurence leta 2015
• Direktiva – zakon – sodna praksa

Podjetje – potrošnik (B2C)
Nepoštene poslovne prakse podjetij v razmerju do potrošnikov so prepovedan
pred, med in po sklenitvi posla, ki je povezan z nakupom izdelka (ZVPNPP).
Kdaj je poslovna praksa nepoštena?
i) nasprotuje zahtevam poklicne skrbnosti
ii) v zvezi z izdelkom izkrivlja ali bi lahko izkrivljala obnašanje povprečnega
potrošnika/ciljne skupine potrošnikov
Zlasti so nepoštene poslovne prakse tiste, ki so:
• zavajajoče ali
• agresivne

Kaj lahko potrošnik naredi, če opazi nelojalno dejanje?
• prijava na Tržni inšpektorat
• obvestitev potrošniškega centra
• sankcija – z globo od 3.000 do 40.000 EUR se kaznuje za prekršek
pravna oseba in s.p. ter z globo od 300 do 2.000 EUR odgovorna
oseba pravne osebe in s.p. , ki uporabi agresivno poslovno prakso kot
tudi nepošteno agresivno ter zavajujočo poslovno prakso (ZVPNPP).

Podjetje – podjetje (B2B)
• ZPOmK-1 prepoveduje dejanja nelojalne konkurence.
• nelojalna konkurenca je dejanje podjetja pri nastopanju na trgu, ki je
v nasprotju z dobrimi običaji in s katerim se povzroči ali utegne
povzročiti škoda drugim podjetjem.
• primeri nelojalnih dejanj
• kako se lahko podjetje zaščiti pred dejanji nelojalne konkurence
drugega podjetja?
- sam neposredno
- preko DVLK

Oglaševanje/dajanje nagrade pri nakupu blaga/storitev v Sloveniji ni
prepovedano, potrebno pa je spoštovati določene omejitve
Ponujanje brezplačne nagrade se lahko šteje kot agresivna poslovna praksa, če
i) se z nedopustnim vplivanjem bistveno zmanjša ali bi se utegnila zmanjšati
izbira ali ravnanje povprečnega potrošnika v zvezi z izdelkom in bi se s tem
povzročilo ali utegnilo povzročiti, da potrošnik sprejme odločitev o poslu, ki
je sicer ne bi sprejel, ali če
ii) podjetje ustvari lažen vtis, da je potrošnik brez nakupa že dobil, bo dobil ali bo
na podlagi določenega dejanja dobil nagrado ali drugo enakovredno ugodnost,
čeprav:
- nagrada ali druga enakovredna ugodnost dejansko ne obstaja ali
- dejanje, na podlagi katerega je mogoče zahtevati nagrado ali drugo
enakovredno ugodnost, vključuje potrošnikovo plačilo ali izpostavljanje
potrošnika stroškom.

Praktični primeri

„Brezplačne nagrade ob nakupu izdelkov“
A naroči izdelek v katalogu prodajalca oblačil GOP, kjer se cene
artiklov gibljejo v vrednosti med 10 in 30 EUR. Z nakupom artikla iz
kataloga lahko A sodeluje v nagradni igri. V nagradni igri lahko
zadane avto, katerega vrednost je 12 000 EUR.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Ali se pravna ocena spremeni, če je znaša vrednost nagrade 5.000 EUR?
Ali gre za dejanje nelojalne konkurence?
Kakšna je meja za vrednost nagrade?
Ali se obljubljena nagrada razdeli (ne razdeli) na več dobitnikov?
Kaj če nagrada dejansko ne obstaja?
Kakšen je zahtevek potrošnika / zahtevek podjetja proti GOP?
Kdo ima interes nastopiti zoper GOP?

Oglas - Večerja z nogometašem
„Kupi časopis ‚Daily Sun‘ in lahko zadaneš nagrado – večerjo z
izbranim nogometašem.”
a.
b.
c.
d.
e.

Ali gre za dejanje nelojalne konkurence?
Odločitev Evropskega sodišča in sprememba avstrijske prakse
Nagrada modna sončna očala – najstniki?
Nemčija – “Koppelungsangebote” – prepoved zlorab
Kdo bi imel interes nastopiti zoper „Daily Sun“? Na kateri osnovi?

Novi Iphone

Zavarovalnica ponuja kot nagrado ob sklenitvi zavarovalne pogodbe
Iphone.
a. Ali je to dopustno, ali gre za dejanje nelojalne konkurence?
b. Zavarovalnica poudarja, da se mora potrošnik hitro odločiti, saj je ponudba
omejena. Ali ta okoliščina vpliva na pravno oceno?
c. Kdo bi lahko imel interes postopati zoper zavarovalnico?

„Flop meseca“
Lekarna v izložbi uredi kot, ki ga imenuje „Flop meseca“. V tem kotu
mesečno predstavi najslabši izdelek meseca.
a.
b.
c.
d.

Ali je to dopustno?
Ali gre za dejanje (ne)lojalne konkurence?
Kdo bi imel interes nastopiti zoper to objavo lekarne?
Ali obstaja pravna podlaga za postopanje zoper lekarno?

Nepoštene poslovne prakse
„Trgovina s pohištvom Maribor-Les praznuje svoj 30-letni jubilej obstoja s
popustom 10% na vso blago, brez izjeme. Ponudba velja do 25.12.2018.
23.12.2018 Maribor-Les oglasil, da se akcija ‚zaradi velikega uspeha
ZADNJIČ podaljša do 10.01.2019‘.“
a.
b.

Dejanje nelojalne konkurence?
Ta oglas se posreduje preko pošte le enemu potrošniku – navedene napačne
informacije, npr. datum – gre za dejanje nelojalne konkurence?
c. Oglas “le do dokončne porabe zalog”?
d. Zamolčanje pomembnih informacij (Ving/Sverige)
e. Prikazovanje certifikata kakovosti (a teh pogojev Woodcare ni izpolnil) – kršitev?
VARIANTA: Znižanje se oglašuje tudi v tedniku „Der Grazer“. Ali bi lahko KIKA Gradec
vložila tožbo na osnovi UWG pred LG ZRS v Gradcu?

„www.zdravniki.si“
Na internetnem portalu www.zdravniki.si se oglašujejo in ocenjujejo
zdravniki.
a. Kdo odgovarja za izjave na internetu?
b. Odgovornost operaterja internetne strani - ZEPT (11. člen)
c. Izjava “garantirano pravo mnenje” je zavajujoča, v kolikor se negativne
ocene ne objavljajo oz. se objavljajo z zamudo
d. Oznaka hotela kot “kokošji dvorec” dopustna (nepravilni opis)
e. Hotel si dodeli lastne zvezdice - nedopustno

Reklama Müller Market – upoštevamo tuje bone
Drogerija Müller je po številu poslovalnic tretji ponudnik na trgu. DM
prvi in Bipa 2. največji ponudnik.
Müller je objavil naslednji oglas: „Spoštovani kupci, bone 10 %
popusta vseh ostalih drogerij lahko uveljavite tudi v vseh naših
trgovinah. Boni s popustom veljajo za cel naš sortiment“.
a. Ali Müller ravna nelojalno?
b. V čem bi lahko bilo nelojalno ravnanje?
c. Kdo lahko postopa zoper družbo Müller?

Zakaj DVLK?
a. Neodvisno društvo
b. Zavzema se za zdravo in pošteno konkurenco na trgu
c. „Trg“ prevzame nekdanje delo tržnih inšpektorjev - trg se čisti
sam
d. Redno obvešča in informira o ravnanjih nelojalne konkurence
e. Opozarja podjetja na njihova dejanja nelojalne konkurence
f. Drugim podjetjem nudi okvir za postopanje zoper kršitve
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