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Zadeva: Izvedba tržnega preizkusa predlaganega korektivnega  ukrepa 
 
 
 

Javna agencija RS za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 
Agencija) je v okviru postopka presoje koncentracije podjetij United Media Limited, 
1 Poseidonos street, Ledra Business Centre, P.C. 2406, Egkomi, Nikozija, Ciper (v 
nadaljevanju: UML ali priglasitelj), in United Media Distribution S.r.l., 1-5 G-ral David 
Praporgescu street, 5th floor, app. 12, 2nd District, Bukarešta, Romunija (v nadaljevanju: UMD), 
na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v 
nadaljevanju: ZPOmK-1)1 prejela predlog korektivnega ukrepa, s katerimi naj bi se odpravil 
vsakršen sum o skladnosti koncentracije s pravili konkurence. Predlog korektivnega ukrepa je 
priložen temu dopisu. 

 

ZPOmK-1 v drugem odstavku 51. člena določa, da Agencija sprejme tiste korektivne ukrepe, za 
katere presodi, da lahko glede na naravo, obseg in verjetnost uspešne in pravočasne izvedbe 
odpravijo resen sum o skladnosti koncentracije s pravili konkurence. Agencija se je zaradi 
preveritve ustreznosti predloženega korektivnega ukrepa2 ter zagotavljanja preglednosti in 
uspešnega posvetovanja s tretjimi osebami3 odločila opraviti tržni preizkus predloženih 
korektivnega ukrepa. 

Agencija želi seznaniti vse operaterje in druge kupce pravic za retransmisijo TV programov v 
Republiki Sloveniji s predloženim korektivnim ukrepom podjetja UML, ki v povezavi s povezanimi 
podjetji United Media S.a.r.l. iz Luksemburga in United Media Network AG iz Švice dobavlja 
športne TV programe: Sport Klub 1 (SK 1), Sport Klub 2 (SK 2), Sport Klub 3 (SK 3), Sport 
Klub 4 (SK 4), Sport Klub 5 (SK 5), Sport Klub 6 (SK 6), Sport Klub 1 HD (SK 1 HD), Sport 
Klub 2 HD (SK 2 HD), Sport Klub 3 HD (SK 3 HD), Lov i Ribolov (L&R), SK Golf, SK Golf HD. Pri 
tem želi Agencija ugotoviti, ali predlagan ukrep odpravlja resen sum o skladnosti koncentracije 
podjetij UML in UMD s pravili konkurence. Podjetje UML mora za odpravo vseh pomislekov 
Agencije s predlaganim korektivnim ukrepom zagotoviti, da bodo imeli vsi operaterji in drugi 
kupci pravic za retransmisijo TV programov v Republiki Sloveniji dostop do teh in drugih bodočih 
TV programov in dodatnih oblik uporabe TV programov podjetja UML in z njim povezanih 
podjetij, po pravičnih, razumnih in nediskriminatornih cenah.   

 

Ker je podjetje UML Licenčno pogodbo, s sklenitvijo katere podjetje UML oziroma katerokoli z 
njim povezano podjetje zagotavlja licenčno pravico za retransmisijo prej navedenih športnih TV 
programov operaterjem, in Cenik, ki je Priloga k Licenčni pogodbi, označilo kot zaupne 
podatke, kot jih pojmuje 16. točka 3. člena ZPOmK-1, Agencija Licenčne pogodbe in Cenika ni 
priložila predlogu korektivnega ukrepa priglasitelja, temveč samo Tehnične pogoje, ki so tudi 
Priloga Licenčni pogodbi. Kljub navedenemu Agencija sklepa, da je večina operaterjev in 
drugih kupcev pravic za retransmisijo TV programov priglasitelja in z njim povezanih podjetij 
                                                      
1 Ur.l. RS št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl.US: U-I-40/12-31, 63/13-ZS-K, 33/14 in 76/15. 
2 Skladno s točko 80 Sporočila Komisije o korektivnih ukrepih, dopustnih po Uredbi Sveta (ES) št. 139/2004 in po 
Uredbi Komisije (ES) št. 802/2004, UL C 267/2008, str. 1-27. 
3 Skladno s točko 30 uvodnega dela Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij 
podjetij, UL C 24/2004. 
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seznanjena z vsebino Licenčne pogodbe in Cenika, saj so nove Licenčne pogodbe, zaradi 
poteka rokov veljavnosti, sklepali pred kratkim oz. so še v fazi pogajanj za sklenitev nove 
pogodbe. Seznanitev tako s predlogom korektivnega ukrepa kot z njihovimi Prilogami 
(Licenčna pogodba, Cenik in Tehnični pogoji) so namreč po mnenju Agencije nujno potrebni za 
celotno razumevanje predloga korektivnega ukrepa.     

    

Glede na navedeno vse zainteresirane udeležence na veleprodajnem trgu dobave športnih TV 
programov naprošamo, da Agenciji posredujejo: 

 

1. Mnenje, predloge in komentarje glede predloga korektivnega ukrepa. 

2. Predlog morebitnih drugih ukrepov, ki bi bili po njihovem mnenju primerni za 
odpravo suma o skladnosti predmetne koncentracije s pravili konkurence. 

 

Prosimo vas, da nam odgovore posredujete najkasneje do 19. 4. 2017 na elektronski naslov 
gp.avk@gov.si oziroma po pošti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za varstvo 
konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, s pripisom št. zadeve 3061-8/2013.  

Agencija bo seznanila operaterje in druge kupce pravic za retransmisijo TV programov v Republiki 
Sloveniji o izvedbi tržnega preizkusa predlaganega korektivnega ukrepa podjetja UML preko spletne 
strani Agencije, e-pošte in z navadno poštno pošiljko.   

 

 

Za vaše sodelovanje in posredovano mnenje se vam zahvaljujemo. 

 

 

 

 

 

                                                                                              Andrej Matvoz 

                                                                                               v.d. direktorja 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- Predlog korektivnega ukrepa  

Vročiti: 

- Po seznamu – priporočeno. 

Vložiti: 

- zbirka dokumentarnega gradiva, tu. 


