
Zap. št.
Datum izdaje 
odločbe Stranke v postopku (sektor)

Tip: omejevalni 
sporazum / zloraba 
prevladujočega 
položaja / 
koncentracija Opis

Način začetka 
postopka Odločitev Upravni spor Opombe

1. 09.01.01 GZS, Združenje drobnega gospodarstva - Sekcija avtošol (avtošole) omejevalni sporazum 
(horizontalni) določanje cen priglasitev zavrnitev zahteve za 

posamično izjemo

2. 11.01.01 Pivovarna Union d.d. Ljubljana - Fructal d.d. Ajdovščina (proizvodnja pijač) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

3. 15.01.01 Telemach d.o.o - SiOL d.o.o (telekomunikacije)
zloraba 
prevladujočega 
položaja

neupravičena odpoved pogodbe zahteva 
stranke

ustavitev postopka v 
skladu z določili ZUP *

4. 17.01.01
SUMA 2000 (Živila Kranj, Veletrgovina Potrošnik, Vele, Preskrba, Era, 
Center Celje, Koloniale, Koloniale Prehrana) (trgovina z izdelki za 
vsakdanjo rabo)

koncentracija ustanovitev holdinga priglasitev soglasje

5. 26.01.01 Gorenje gospodinjski aparati d.d. - Gorenje notranja oprema d.d. 
(trgovina/električni stroji in naprave) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

6. 31.01.01 AEG Kondensatoren und Wandler GmbH - Iskra Kondenzatorji d.d. 
(proizvodnja elektronskih komponent) koncentracija nakup delnic po uradni 

dolžnosti
ustavitev postopka v 
skladu z določili ZUP **

7. 12.02.01 Živila Kranj d.d. - Delikatesa d.d. (trgovina z izdelki za vsakdanjo rabo) koncentracija nakup premoženja priglasitev soglasje

8. 20.02.01 Produkcija Plus d.o.o. - RTV Slovenija d.o.o. (produkcija in trženje 
televizijskih programov)

zloraba 
prevladujočega 
položaja

cenovna diskriminacija, cenovno 
predatorstvo, prelivanje sredstev

zahteva 
stranke

zavrnitev zahteve (ni 
bilo zlorabe)

9. 22.02.01 Zavarovalnica Maribor d.d. - Zavarovalnica Tilia d.d. (zavarovalne storitve) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

10. 06.03.01 PID Setev d.d. - PID Trgatev d.d. (finančne storitve - PID) koncentracija nakup delnic priglasitev ni podrejeno določilom 
zakona ***

11. 09.03.01 Kolinska prehrambena industrija d.d. - Slovenijavino d.d.  (živilsko-
predelovalna industrija) koncentracija nakup premoženja priglasitev soglasje

12. 15.03.01 Société Generale S.A.- SKB Banka d.d. (bančne storitve) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

13. 28.03.01 AC-Intercar d.o.o. Ljubljana - Interauto d.o.o. Koper (prodaja avtomobilov) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

14. 03.04.01 Arkada Ena-PID d.d. - Arkada Dva-PID d.d. (finančne storitve - PID) koncentracija nakup delnic priglasitev ni podrejeno določilom 
zakona ***

15. 04.04.01 AC BPH d.d. Ljubljana - TMB borzno posredniška hiša d.o.o. (finančne 
storitve) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

16. 10.05.01 Telemach d.o.o - Telekabel d.o.o (telekomunikacije) koncentracija nakup poslovnega deleža po uradni 
dolžnosti

ustavitev postopka v 
skladu z določili ZUP *
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17. 11.05.01
Mesnine dežele Kranjske d.d., Mercator - Agrokobinat d.o.o., Kraljeve 
mesnine d.d.,  Mercator - Kmetijsko gospodarstvo Kočevje d.o.o. (živilsko-
predelovalna industrija)

koncentracija spojitev priglasitev soglasje

18. 24.05.01 SI.MOBIL Beteiligungsges. MBH & CO KEG, Dunaj, Avstrija - Teleimpuls 
d.o.o., Ljubljana, - SI.MOBIL d.d., Ljubljana (telekomunikacije) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

19. 19.06.01 Festival Ljubljana - Cankarjev dom (kultura) omejevalni sporazum 
(horizontalni)

delitev trga, izmenjava informacij, 
konkurenčna klavzula, bojkot

po uradni 
dolžnosti

ugotovitev kršitve 
zakona/ničnost 
omejevalnega 
sporazuma

sprožen je bil 
upravni spor

20. 20.06.01 NLB d.d., Ljubljana - Pomurska banka d.d., Murska Sobota - Banka 
Velenje d.d., Velenje (bančne storitve) koncentracija nakup delnic priglasitev ni podrejeno določilom 

zakona ***

21. 19.07.01 Živila Kranj d.d. - PPC Gorenjski sejem (trgovina z izdelki za vsakdanjo 
rabo - dejavnost sejmišč) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

22. 27.07.01
Dravske elektrarne d.o.o., Savske elektrarne d.o.o., Soške elektrarne 
d.o.o., Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. in Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. 
(elektro sektor - proizvodnja)

omejevalni sporazum 
(horizontalni) sporazum o skupni prodaji po uradni 

dolžnosti

ugotovitev kršitve 
zakona/ničnost 
omejevalnega 
sporazuma

23. 09.08.01 Žito d.d. Ljubljana, Intes d.d. Maribor - Kruh Pecivo d.d. Maribor (živilsko-
predelovalna industrija) koncentracija skupen nakup delnic priglasitev soglasje

24. 17.08.01 Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana - Dolenjska banka d.d., Novo 
mesto (bančne storitve) koncentracija pripojitev priglasitev soglasje

25. 18.08.01 Telemach d.o.o. - Telmont d.o.o (telekomunikacije) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev pogojno soglasje

26. 05.09.01 Živila Kranj d.d. - Orel Vrhnika d.o.o. (trgovina z izdelki za vsakdanjo rabo) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

27. 05.09.01 Krombach International GmbH - Croning d.o.o. - Armature d.o.o. 
(proizvodnja kovinskih izdelkov) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev ni podrejeno določilom 

zakona ***

28. 19.09.01 Telemach d.o.o. - Sistel d.o.o.  (telekomunikacije) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev pogojno soglasje

29. 19.09.01 Telemach d.o.o. - Link d.o.o. - Astra Telekom d.o.o.  (telekomunikacije) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev pogojno soglasje

30. 21.09.01 Corporate Development Investment d.o.o. - TVT Nova d.o.o. (poslovno 
svetovanje/prizvodnja vozil) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev ni podrejeno določilom 

zakona ***

31. 05.10.01 Kondensatoren und Wandler GmbH - Iskra Kondenzatorji d.d. (finančne 
storitve/trgovina/proizvodnja elektronskih komponent) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

32. 05.10.01 Engrotuš d.o.o. - Celjski kinematografi d.o.o. (trgovina z izdelki za 
vsakdanjo rabo - kultura) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

33. 09.10.01 Primorje d.d. - Rudis d.d. (gradbeništvo) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

34. 16.10.01 Mlinotest d.d. Ajdovščina - Kruh Koper d.o.o. Koper (živilsko-predelovalna 
industrija) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev ni podrejeno določilom 

zakona ***



35. 18.10.01 Telemach d.o.o - S.T. I. d.o.o. (telekomunikacije) koncentracija nakup poslovnega deleža po uradni 
dolžnosti

ustavitev postopka v 
skladu z določili ZUP *

36. 19.10.01 Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in 
Elektro Primorska (elektro sektor - distribucija)

omejevalni sporazum 
(horizontalni) sporazum o skupnem nakupu po uradni 

dolžnosti

ugotovitev kršitve 
zakona/ničnost 
omejevalnega 
sporazuma

sprožen je bil 
upravni spor

37. 25.10.01 Salonit Anhovo d.d. - IGM Zagorje d.d. (industrija gradbenega matriala) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

38. 25.10.01 Ljubljanske mlekarne d.d. (živilsko-predelovalna industrija) omejevalni sporazum 
(vertikalni) ekskluzivna pogodba priglasitev podelitev negativnega 

izvida **

39. 25.10.01 Ljubljanske mlekarne d.d. (živilsko-predelovalna industrija)
zloraba 
prevladujočega 
položaja

cenovna diskriminacija priglasitev podelitev negativnega 
izvida **

40. 05.11.01 Intercement d.o.o. - Salonit Anhovo d.d. (industrija gradbenega materiala) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

41. 07.11.01 Nova Kreditna banka Maribor d.d. - HKS “Goriška Brda” p.o., Dobrovo 
(bančne storitve) koncentracija nakup premoženja priglasitev soglasje

42. 26.11.01 Holding slovenskih elektrarn (elektro sektor) koncentracija ustanovitev holdinga priglasitev soglasje sprožen je bil 
upravni spor

43. 30.11.01 Telemach d.o.o. - Eltrade d.o.o. (telekomunikacije) koncentracija nakup delnic priglasitev pogojno soglasje

44. 11.12.01 Nevis d.o.o. - GV Skupina d.d. (finančne storitve) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

45. 13.12.01 DZS d.d. - Turistično podjetje Portorož d.d. (založništvo - turizem) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

46. 21.12.01 Interbrew Central European Holding B.V. - Pivovarna Union d.d. (živilsko-
predelovalna industrija/proizvodnja pijač) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

47. 21.12.01 Abanka d.d. + Banka Vipa d.d. (bančne storitve) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

48. 27.12.01 PS Mercator d.d. (trgovina z izdelki za vsakdanjo rabo) omejevalni sporazum 
(vertikalni) franšizing priglasitev podelitev posamične 

izjeme / dodatni pogoji

49. 27.12.01 PS Mercator, d.d. - Žana d.d. Žalec (trgovina z izdelki za vsakdanjo rabo) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

*   V skladu z določili ZUP se lahko postopek ustavi na zahtevo stranke, če ta umakne svojo zahevo. V primeru, da je nadaljevanje postopka potrebno v javnem interesu ali če to zahteva nasprotna stranka, ga Urad nadaljuje. Urad 
lahko ustavi postopek, ki se je začel po uradni dolžnosti. Če bi se postopek v isti stvari lahko začel na tudi na zahtevo stranke, se postopek nadaljuje, kadar stranka to zahteva.
**  Primera št. 38 in 39 sta zajeta v eni odločbi, vendar sta v seznamu primerov ločena, saj se vsebinsko razlikujeta. 
*** Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence je stopil v veljavo 14. 7. 1999. 

OPOMBE:


