
Neodvisno društvo,
ki se zavzema za 
pošteno konkurenco 
na trgu

 » Plačujete več, kot konkurenčno 
podjetje za opravljanje iste storitve?

 » Ste na trgu opazili zavajajoče 
oglaševanje?

 » Vam je posel prevzelo podjetje, ki 
nima vseh dovoljenj za opravljanje 
dejavnosti?

 » Želite biti seznanjeni z dobro prakso 
na slovenskem in evropskem trgu?

 » Imate težave z inšpektorji?
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Članstvo

 » Aktualne informacije o varstvu lojalne 
konkurence

 » Varstvo vaših pravic v primeru kršitev

 » Varstvo pred protipravnimi praksami 
konkurentov

 » Anonimnost in zaupnost v izvensodnem in 
sodnem postopku (v imenu DVLK)

 » Storitve DVLK (svetovanje, zastopanje, 
seminarji, izobraževanja itd.)

 » Individualno svetovanje izkušenih in za to 
usposobljenih pravnikov

 » Prikaz dobre prakse (podobni rešeni 
primeri vam bodo lahko vodilo pri vaši 
odločitvi)

Članarina se določa glede na število 
zaposlenih v družbi.

Za podrobne informacije glede društva se 
obrnite na kontaktni naslov



Predstavitev

DVLK je društvo, ki:

 » Služi celotnemu gospodarstvu in deluje 
skladno z veljavnim pravnim redom, 
neodvisno ter nevtralno!

 » Je združenje podjetij in organizacij, ki se 
zavzemajo za transparentnost in lojalno 
delovanje na trgu!

 » Varuje interese gospodarstva, obenem pa 
zastopa tudi interese potrošnikov!

Postopek
 » Ste član DVLK

 » Zapazite nepravilnosti na trgu (npr. 
konkurenčno podjetje nima potrebnih 
dovoljenj za opravljanje dejavnosti)

 » Obvestite DVLK o nepravilnosti ter priložite 
dokaze (slike, besedilo, itd.)

 » DVLK zadevo pregleda, oceni, vas obvesti ter 
predlaga naslednje korake

 » V primeru kršitve in vaše odobritve, DVLK 
kršitelju posreduje dopis

 » Dopis bo poslan v imenu DVLK in ime 
vašega podjetja ne bo navedeno

 » V kolikor kršitelj ne preneha s spornim 
ravnanjem, DVLK prične sodni postopek pred 
pristojnim sodiščem ter vloži prijave

DVLK ima v imenu tožene družbe na voljo različne 
zahtevke. V sodnem postopku lahko zahteva naslednje:

 » Odškodnina (če je bila povzročena škoda)

 » Objava sodbe v javnih medijih (če je bila 
kršitev storjena s pomočjo medijev ali je 
prizadela veliko udeležencev)

 » Prepoved nadalnjih dejanj nelojalne 
konkurence

 » Uničenje predmetov, s katerimi je bilo 
storjeno dejanje nelojalne konkurence

 » Vzpostavitev prejšnjega stanja (v kolikor 
mogoče)

Delovanje neodvisnih društev je ustaljena praksa na 
tujem trgu že več kot sto let. Tovrstna društva prispevajo 
k zdravemu in stabilnemu gospodarstvu.

Za zdravo 
in pošteno 
konkurenco na 
trgu!

lojalna
konkurenca

zdravo
gospodarstvo

 » Svetovanje in izvensodno oz. sodno 
zastopanje

 » Obveščanje, informiranje in pravno 
svetovanje

 » Organizacija strokovnih predavanj

 » Prispevki v strokovnih publikacijah

 » Vodenje pravnih sporov
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