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SRIP Tovarne prihodnosti v sodelovanju z Uradom RS za intelektualno lastnino,  

Finančno upravo RS in Združenjem slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino  
 

vabi na 
 

spletni seminar za podjetja:  
 

PONAREJANJE – KAKO SE ZAVAROVATI IN UKREPATI, 
 

ki bo potekal 15. 10. 2020 od 10. do 12. ure.  

 

Globalizacija je prinesla nove trge in internacionalizacijo podjetij. Tudi slovenska podjetja postajajo 

čedalje bolj vpeta v mednarodno poslovanje. Mednarodno poslovno okolje je dinamično in 

nepredvidljivo, zato morajo podjetja krepiti svojo sposobnost zaznavanja sprememb in izzivov ter se 

nanje učinkovito odzivati. 

Ponarejanje je eden od sodobnih izzivov za vsa inovativna podjetja, katerih poslovne strategije temeljijo 

na intelektualni lastnini. Ponarejene izdelke je mogoče najti v številnih rastočih gospodarskih panogah, 

kot so običajni potrošniški izdelki, izdelki, s katerimi se trguje med podjetji, izdelki informacijske 

tehnologije ter luksuzni izdelki.  

Program:  

10.00 - 10.15 
 

Urad RS za intelektualno lastnino 
 

− Predstavitev Urada RS za intelektualno 
lastnino in storitev za podjetja, 

− prednosti pravic intelektualne lastnine, 

− ukrepi v primeru kršitev pravic intelektualne 
lastnine. 

 

10.15 -10.30  
 

Finančna uprava RS 
 

− Postopek carinskih organov ob kršitvah 
pravic, 

− kako vložiti zahtevo za carinsko ukrepanje. 
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10.30 - 11.30  
 

Združenje slovenskih 
zastopnikov za intelektualno 
lastnino 

− Kako je definirana posamična kršitev (patent, 
znamka, model) in primeri kršitev na trgu, 

− izkušnje zastopnikov v postopkih pred sodišči 
(tožbe, začasne odredbe, odškodnine), 

− strateški razmislek pri uveljavljanju pravic 
preko sodišč.  

 

11.30 - 12.00  
 

 − Vprašanja in odgovori. 

 

Predavatelji: predstavniki Urada RS za intelektualno lastnino, Finančne uprave RS in Združenja 

slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino. 

Spletni seminar je namenjen vsem zainteresiranim potencialnim podjetnikom in že delujočim podjetjem, 
udeležba je brezplačna. 

 

Potek: 

Spletni seminar bo potekal v živo preko orodja Zoom. Vsa navodila boste prijavljeni udeleženci prejeli 
dan pred izvedbo, povezavo do seminarja pa eno uro pred izvedbo na e-naslov, s katerim se boste 
prijavili. 

Prijava:  

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Prijavite se lahko najkasneje do 13. 10. prek 
spletne prijavnice. 

Dodatne informacije: Živa Antauer, e-mail: ziva.antauer@ijs.si, tel. št.: 01 477-3071. 

https://forms.gle/4xVVbNfbN7s25siE8
mailto:ziva.antauer@ijs.si

