
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. 07.01.02 San Paolo IMI S.p.A. , Torino, Italija - Banka Koper d.d., Koper (bančne 
storitve) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

2. 07.01.02 SCT d.d. - GPG d.d. (ustanovitev novega podjetja BSG d.o.o.), 
(gradbeništvo) koncentracija joint venture priglasitev soglasje

3.
14.12.01 
Začasna odl. 
10.01.02

Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ, Ljubljana 
(finančni sektor/investicijski skladi)

omejevalni sporazum 
(horizontalni)

sporazum o skupnem nakupu delnic 
SRD priglasitev prepoved / ničnost 

sporazuma

4. 18.01.02 Salonit Anhovo d.d. - SIA d.d. (proizvodnja gradbenih materialov) koncentracija nakup delnic priglasitev ni podrejeno določbam 
ZPOMK

5. 22.01.02 Nova Ljubljanska banka d.d. - LHB Internationale Handelsbank AG, 
Frankfurt, Nemčija (bančništvo) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

6. 28.01.02 Zavarovalnica Triglav d.d. - Zavarovalnica Concordia d.d. 
(zavarovalništvo) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

7. 31.01.02 AKTIVA GROUP d.o.o., Ljubljana - AVANT HOLDING d.d., Ljubljana 
(finančno posredništvo) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

8. 04.02.02 ISTRABENZ d.d., Koper - Hoteli Morje d.d., Portorož (finančno 
posredništvo - turizem) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

9. 11.02.02 AKTIVA INVEST d.d., Ljubljana - CERTIUS HOLDING d.d., Ljubljana 
(finančno posredništvo/consulting) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

10. 13.02.02 Salonit Anhovo d.d. - Standard beton d.o.o. (proizvodnja gradbenih 
materialov) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

11. 25.02.02 Deutsche Post AG, Bonn, Nemčija - Špedicija Cargoline d.o.o., Brnik 
(poštne, transportne storitve in posredovanje tovora) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

12. 25.02.02 Hoteli Morje d.d., Portorož - Hoteli Palace d.d., Portorož (turizem) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

13. 28.02.02 Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor - Zadružna HKS Žiri-Vrh 
sv.treh kraljev, p.o., Žiri (finančni sektor - bančništvo) koncentracija acquisition of assets priglasitev soglasje

14. 05.03.02 Hydro Aluminium Holding Deutschland GmbH - VAW aluminium AG 
(energetski sektor/aluminij) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

15.
30.11.01 
Začasna odl. 
12.3.02

Western Wireless d.o.o. - Mobitel d.d. (telekomunikacije) omejevalni sporazum 
(horizontalni)

sporazum o gostovanju / ekskluzivni 
sporazum priglasitev podelitev posamične 

izjeme

16. 14.03.02 Zbornica RS za zasebno varovanje (storitve varovanja) omejevalni sporazum 
(horizontalni) sporazum o določitvi cen po uradni 

dolžnosti
prepoved / ničnost 
sporazuma da

Seznam odločb v letu 2002                                                                                                                                                   



17. 18.03.02 Lafarge Perlmooser d.o.o. Ljubljana - Cementarna Trbovlje d.d. (gradbeni 
materiali) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

18. 19.03.02 Belišće - Valkarton (proizvodnja/papirna industrija) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

19. 22.03.02 Telemach - Tele-TV (telekomunikacije) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev pogojna odobritev

20. 15.04.02 Reiffeisen International Beteiligungs AG - Krekova banka d.d. (finančni 
sektor - bančništvo) koncentracija nakup delnic priglasitev ni podrejeno določbam 

ZPOMK

21. 07.05.02 Imperial Tobacco - Reemtsma (tobačna industrija) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

22. 28.05.02 GG Maribor - GG Murska Sobota (gozdarstvo) koncentracija nakup delnic priglasitev ni podrejeno določbam 
ZPOMK

23. 07.06.02 Petrol d.d. - Energetika Ravne d.o.o. - Energetika Štore d.o.o. (energetski 
sektor) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

24. 10.06.02 Intereuropa d.d. - STTC Maribor d.d. (prevozne in špedicijske storitve) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

25. 19.06.02 NLB - KBC (bančni sektor) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

26. 01.07.02 Delo - Gorenjski glas (založništvo) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev ni podrejeno določbam 
ZPOMK

27. 19.07.02 Golf Arboretum - LB Propria (turizem - finančno posredovanje in 
svetovanje) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

28. 22.07.02 Kraft Foods, Central & Eastern Europe (trgovina z izdelki za vasakdanjo 
rabo)

zloraba 
prevladujočega 
položaja

sporazum o selektivni distribuciji, 
rabati, cenovna diskriminacija

po uradni 
dolžnosti

prekinitev postopka v 
skaldu z določili ZUP *

29. 25.07.02 HP - Compaq (računalništvo) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

30. 20.08.02 GM - Daewoo (prozvodnja/avtomobilska industrija) koncentracija nakup premoženja priglasitev soglasje

31. 26.08.02 Perutnina Ptuj - KK Ptuj (živilsko predelovalna industrija) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

32. 26.08.02 Perutnina Ptuj - Jata (živilsko predelovalna industrija) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

33. 27.08.02 Terme Čatež d.d. - Marina Portorož d.d. (turizem) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

34. 29.08.02 Terme Čatež - TPP (turizem) koncentracija nakup delnic priglasitev ni podrejeno določbam 
ZPOMK



35. 06.09.02 AC Kapital d.o.o. - Grand Hotel Union d.d. (turizem) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

36. 20.09.02 KZ Krka - KZ Črnomelj (kmetijstvo) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

37. 26.09.02 Banka Slovenije (bančništvo) omejevalni sporazum 
(horizontalni)

sporazum o integraciji malih plačilnih 
sistemov v slovenskem bančnem 
sketorju

priglasitev negatitvi izvid

38. 26.09.02 IBM - PriceWaterCoopers (računalništvo - svetovanje, revidiranje) koncentracija nakup delnic / premoženja priglasitev soglasje

39. 27.09.02 Nova Ljubljanska banka - Slovenska izvozna družba - LB Factors 
(finančno posreovanje) koncentracija joint venture priglasitev soglasje

40. 30.09.02 Elan - Merkur (establishment of new company E-M SPORT), 
(trgovina/športna oprema) koncentracija joint venture priglasitev soglasje

41. 15.10.02 Securidev - Titan (proizvodnja/metalna industrija) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

42. 17.10.02 Slovensko zavarovalno združenje - GIZ, Ljubljana (zavarovalništvo) omejevalni sporazum 
(horizontalni)

sporazum o  pozavarovalni 
odgovornosti priglasitev podelitev posamične 

izjeme

43. 21.11.02 LNM Holdings - Nova Hut (proizvodnja/metalna industrija) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

44. 22.11.02 Živila - Vele (trgovina z izdelki za vasakdanjo rabo) koncentracija nakup delnic priglasitev
prekinitev postopka v 
skladu z določili ZUP 
zaradi umika priglasitve

45. 22.11.02 Energetika Jesenice d.o.o. - SOL SpA (energetski sektor) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

46. 27.11.02 Mladinska knjiga - Cankarjeva založba (založništvo) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

47. 28.11.02 Servipharm AG (Novartis) - Lek d.d. (farmacevtski sektor) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

48. 29.11.02 Živila - Fama Vipava (trgovina z izdelki za vasakdanjo rabo) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

49. 17.12.02 Telemach - KRS Vir, Dob, Domžale (telekomunikacije) koncentracija nakup premoženja priglasitev soglasje pod pogoji

50. 17.12.02 Energygor - Opte Ptuj (gradbeni materiali) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

51. 17.12.02 ERA - Avtoservis Gorica (trgovina z izdelki za vasakdanjo rabo) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

52. 17.12.02 ERA - Disgro (trgovina z izdelki za vasakdanjo rabo) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje



53. 17.12.02 ERA - Petlja (trgovina z izdelki za vasakdanjo rabo) koncentracija joint venture priglasitev soglasje

54. 17.12.02 ERA - Potrošnja (trgovina z izdelki za vasakdanjo rabo) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

55. 19.12.03 Intertrade ITS - Certius Invest (informacijske in računalniške storitve) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

56. 19.12.03 Aktiva Holdings - Aktiva Invest (finančno posredovanje) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

57. 19.12.03 Aktiva Invest - Aktiva Avant  (finančno posredovanje) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

OPOMBE: *   Pravna oseba, proti kateri je Urad uvedel postopek dejansko ni bila prodajalec Kraftovih proizvodov v Sloveniji. Urad je zato postopek ustavil ter začel novega proti  Kraft Foods Austria.


