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Nastanek koncentracije

14. 5. 2016 podjetje Agrokor AG (ki je v 100 %

lastništvu podjetja Agrokor d.d.) sklene Forward

Share Purchase Agreement s podjetjem Asalfi

partners in pridobi 100 % delež v podjetju

Ardeya Global Ltd (ki ima v lasti podjetje

Costella d.o.o.)



Postopki pred Agencijo:

• 9. 4. 2019 Agencija uvede upravni postopek 

presoje skladnosti koncentracije s pravili 

konkurence po uradni dolžnosti. 

• Nepriglasitev koncentracije je prekršek po 74. 

členu ZPOmK-1, zato agencija uvede tudi 

postopek o prekršku. 



Postopek o prekršku

24. 9. 2019
Agencija izreče pravni osebi Agrokor d.d. globo v višini 53.900.000 EUR (kar je približno 1 % letnega 

prometa Skupine Agrokor) in odgovorni osebi globo v višini 5.000 EUR

4. 10. 2019 Pravna oseba Agrokor d.d. vloži napoved zahteve za sodno varstvo.

22. 10. 2019 Agencija izda odločbo o prekršku z obrazložitvijo. 

8. 11. 2019 Pravna oseba Agrokor d.d. vloži zahtevo za sodno varstvo.

1. 6. 2020

Okrajno sodišče v Ljubljani s sodbo ZSV 2810/2019 z dne 1. 6. 2020 zahtevi za sodno varstvo delno ugodi 

in odločbo o prekršku v odločitvi o sankciji spremeni tako, da pravni osebi Agrokor d.d. izreče globo v 

višini 1.000.000 EUR (kar je približno 0,02 % letnega prometa Skupine Agrokor), sicer pa zahtevo za 

sodno varstvo zavrne kot neutemeljeno. 

26. 6. 2020 Pravna oseba Agrokor d.d. vloži pritožbo zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani ZSV 2810/2019.

3. 12. 2020
Višje sodišče v Ljubljani s sodbo PRp 163/2020 z dne 3. 12. 2020 pritožbo pravne osebe zavrne kot 

neutemeljeno.

Postopek o prekršku



Razlogi za zavarovanje izvršitve odločbe 

o prekršku 

• Podjetje Agrokor d.d. ima sedež v Republiki Hrvaški.

• Zoper Agrokor d.d. in njene povezane družbe je 10. 4.

2017 pri Gospodarskem sodišču v Zagrebu sprožen

insolventni postopek (tj. postopek izredne uprave), ki

pa v RS ni priznan kot tak (sklep VSRS Cpg 2/2018).

• V primeru, da kršiteljica ne bi prostovoljno plačala

izrečene globe, bi bilo treba uporabiti Zakon o

sodelovanju v kazenskih zadevah z državami

članicami Evropske unije, ki v 196. členu ureja

izvrševanje denarne sankcije v drugi državi članici.



• Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim

društvima od sistemskog značaja za Republiku

Hrvatsku (t.i. lex Agrokor) v prvem odstavku

41. člena določa, da od dneva, ko se je začel postopek

izredne uprave, do njegovega zaključka, proti

dolžniku ter njegovim odvisnim in povezanim

družbam niso dovoljeni nobeni sodni postopki,

izvršilni postopki in postopki zavarovanja, pa tudi

postopki izvensodne poravnave, razen postopkov v

zvezi z delovnimi spori.



Postopek zavarovanja izvršitve odločbe o 

prekršku

16. 12. 2019
Agencija pravni osebi Agrokor d.d. v skladu z 201. členom Zakona o prekrških s sklepom začasno zaseže 

navadne (redne) delnice podjetja Mercator d.d. (za obdobje 6 mesecev). 

24. 12. 2019 Pravna oseba vloži zoper sklep Agencije pritožbo.

30. 12. 2019 Okrajno sodišče v Ljubljani s sklepom pritožbo kot neutemeljeno zavrne. 

15. 1. 2020 Pravna oseba vloži zoper sklep okrajnega sodišča pritožbo.

30. 1. 2020 Višje sodišče pritožbo pravne osebe zavrže. 

14. 4. 2020 Vrhovni državni tožilec vloži zahtevo za varstvo zakonitosti.

15. 6. 2020
Agencija s sklepom podaljša začasni odvzem navadnih (rednih) delnic podjetja Mercator d.d. za nadaljnjih 

6 mesecev. 

23. 6. 2020 Pravna oseba Agrokor d.d. vloži pritožbo zoper sklep o podaljšanju začasnega odvzema.

30. 6. 2020 Okrajno sodišče v Ljubljani s sklepom pritožbo kot neutemeljeno zavrne. 

2. 7. 2020

Vrhovno sodišče RS s sodbo zahtevi za varstvo zakonitosti ugodi in postopek zavarovanje izvršitve odločbe 

o prekršku ustavi (sodba IV Ips 13/2020).



Zavarovanje terjatve s predhodno 

odredbo

Zakon o izvršbi in zavarovanju

257.člen

(Pogoji za predhodno odredbo)

1) Sodišče izda predhodno odredbo na podlagi odločbe

domačega sodišča ali drugega organa, ki se glasi na

denarno terjatev, in ki še ni izvršljiva, če izkaže

upnik za verjetno nevarnost, da bo sicer uveljavitev

terjatve onemogočena ali precej otežena.



Zavarovanje s predhodno odredbo

Datum

22. 10. 2020 Državno odvetništvo RS poda predlog za zavarovanje denarne terjatve.

23. 10. 2020 Okrajno sodišče v Ljubljani s sklepom dovoli zavarovanje s predhodno odredbo. 

12. 11. 2020 Pravna oseba Agrokor d.d. vloži ugovor zoper sklep sodišča.

Pravna oseba Agrokor d.d. poda predlog za sodni depozit.

24. 12. 2020 Okrajno sodišče v Ljubljani predlogu za sodni depozit ugodi.

12. 2. 2021 Okrajno sodišče v Ljubljani izda sklep o ustavitvi postopka zavarovanja s predhodno odredbo.



Zaključek 

• Z dnem odprave sodbe Višjega sodišča PRp

163/2020 z dne 3. 12. 2020 je odločba o prekršku

Agencije postala pravnomočna.

• Podjetje Agrokor je Agenciji posredovalo

zahtevane podatke, na podlagi katerih je lahko

opravila presojo skladnosti koncentracije s

pravili konkurence v upravnem postopku in 28.

1. 2021 izdala odločbo, da koncentraciji ne

nasprotuje.


