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Ali veste …
V Sloveniji carinski organ vsako leto odkrije in začasno
zadrži več kot milijon izdelkov. Vrednost tega blaga znaša
več milijonov evrov.
Največ je zadržane obutve in oblačil, modnih dodatkov
ter kozmetičnih izdelkov.
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Več kot tretjino zadržanih izdelkov v EU so izdelki široke
potrošnje, ki so lahko nevarni za zdravje in varnost, na
primer hrana in pijača, zdravila, igrače in električni izdelki
za gospodinjstvo.

UVELJAVLJANJE
PRAVIC

Količinsko največ blaga se zadrži v luki Koper, največ
posameznih pošiljk pa pri Finančnem uradu Ljubljana,
kjer nadzirajo poštne pošiljke, ki prihajajo iz držav izven
EU.
Blago, ki prispe v koprsko pristanišče, je večinoma
namenjeno prejemnikom v drugih državah EU, poštne
pošiljke pa so praviloma namenjene prejemnikom v
Sloveniji in so spletni nakupi.

NE

Recite
ponarejenim
izdelkom!

INTELEKTUALNE LASTNINE
Foto: BIGSTOCK

Ponarejeni izdelki
so lahko za zdravje škodljivi!

KAKO PREPOZNATI PONAREDEK?

Globalizacija in krepitev trgovine, predvsem spletne,
spodbujata gospodarsko rast, hkrati pa sta priložnost za
kriminalne mreže, ki širijo obseg delovanja prek trgovine
s ponarejenim blagom ter tako ogrožajo nacionalna
gospodarstva in mednarodno trgovino. Problem trgovanja
s ponarejenim in piratskim blagom je večplasten, saj ne
škodi le gospodarski rasti, temveč spodkopava tudi pravno
državo in javne finance. Poleg tega lahko ponarejeno
blago resno ogroža okolje ter zdravje in varnost ljudi.

•

Preverite kakovost izdelka. Ponaredki so pogosto
nižje kakovosti kakor izvirniki.

•

Bodite pozorni na nenavadno nizke cene.
Čeprav se vsi ponaredki ne prodajajo po nižji ceni
od izvirnih, je sumljivo nizka cena lahko znak za
potrošnika, da gre morda za ponaredek.

•

Pazljivo preglejte embalažo. Embalaža ponarejenega blaga je pogosto slabše kakovosti oziroma
ni običajna za določen izdelek (npr. čevlji brez škatle),
prav tako ponavadi nima oznake proizvajalca.

•

Preverite, ali so logotipi in blagovne znamke
pravilno prikazani. Na prvi pogled se lahko
izdelek, ki krši pravice, zdi enak originalu. Vendar pa
boste pri natančnem pregledu lahko opazili nekaj
razlik: na primer logotipi so lahko slabo reproducirani
in blagovne znamke namenoma ali naključno
napačno črkovane, v besedilih so slovnične napake
ipd.

!

Pri nakupu blaga bodite previdni!
Zlasti, če kupujete prek spleta.

Ponarejeno blago se zadrži, pozneje pa tudi odvzame
in uniči. Če gre pošiljka v uničenje, naročnik ostane brez
blaga.
Bistveno nižja cena izdelka na spletu kot v običajnih
trgovinah je lahko znak, da z blagom ni vse v redu.

•

Filmi, ki se še vedno prikazujejo v kinematografih,
običajno niso na voljo na DVD-ju; filmi ali glasbeni
CD-ji se običajno ne prodajajo na DVD-R ali CD-R.

!

Če ste v dvomih, ali gre za ponaredek,
se obrnite na proizvajalca originalnega izdelka ali preverite njegovo
spletno stran. Številni imetniki pravic
imajo namreč na svojih spletnih
straneh informacije, ki strankam
pomagajo odkriti ponaredke, vključno
s fotografijami in opisi izvirnikov.

