
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. 08.01.03 HIT - HTTP Gorenjka (konglomeratna koncentracija) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

2. 13.01.03 NLB - HKS ZPP (bančništvo) koncentracija pridobitev nadzora po pogodbi priglasitev soglasje

3. 16.01.03 Woo - Pragersko (proizvodnja gradbenega materiala) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

4. 30.01.03 Perftech - Ring (telekomunikacije, informacijska tehnologija) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

5. 31.01.03 Gorenje Notranja oprema - Glin K&M (pohištvena industrija) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

6. 05.02.03 Telemach - KRS Pivka (telekomunikacije) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje pod pogoji

7. 21.02.03 IBM - Rational Software Corporation  (informacijska tehnologija) koncentracija sporazum o prevzemu priglasitev soglasje

8. 25.02.03 Repro - PCX  (informacijska tehnologiaj) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

9. 25.02.03 Repro - HPC (informacijska tehnologiaj) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

10. 25.03.03 Energygor - Kemis (konglomeratna koncentracija) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

11. 04.04.03 RAG - Degussa (konglomeratna koncentracija) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

12. 30.04.03 Sava - G & P Hoteli Bled (konglomeratna koncentracija, hotelirstvo) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

13. 06.05.03 NLB - Slovenska investicijska banka (bančništvo) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

14. 07.05.03 Kapitalska družba - Casino Portorož (konglomeratna koncentracija, 
igralništvo) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

15. 13.05.03 Istrabenz - Postojnska jama (turizem, konglomeratna koncentracija) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

16. 27.05.03 Združenje bank Slovenije (bančništvo) omejevalni sporazum 
(horizontalni) splošni pogoji poslovanja zahteva 

stranke
zavrnitev negativnega 
izvida

Seznam odločb v letu 2003                                                                                                                                                   



17. 28.05.03 Jes-Energetika - Enos-Energetika (energetski sektor) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

18. 28.05.03 Jata Emona - Mlinotest (mešalnica) (živilsko predelovaln aindustrija) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

19. 02.06.03
Delo d.d., Gorenjski glas d.o.o., Novi tednik&Radio Celje d.o.o., Podjetje 
za informiranje d.d., Primorske novice d.o.o., Radio tednik Ptuj d.o.o. 
(medijski sektor)

omejevalni sporazum 
(horizontalni) pogodba o ustanovitvi GIZ zahteva 

stranke
podelitev posamične 
izjeme

20. 05.06.03 Istrabenz - Strela-G (energetski sektor) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

21. 06.06.03 Istrabenz plini - Celjski plini (energetski sektor) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

22. 06.06.03 Actual I.T. - AskNET  (informacijske in računalniške storitve) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

23. 09.06.03 Telemach - KRS Velenje (telekomunikacije) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje pod pogoji

24. 27.06.03 GIZ - SUMA 2000  (interesno združenje) (trgovina z izdelki za vskadanjo 
rabo)

omejevalni sporazum 
(horizontalni) pogodba o ustanovitvi GIZ zahteva 

stranke
podaljšanje posamične 
izjeme

25. 01.07.03 Actual I.T. - FMC (informacijske in računalniške storitve) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

26. 09.07.04 Modra linija holding d.d. - Trgoavto trgovina Koper (konglomeratna 
koncentracija) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

27. 14.07.03 Pivovarna Laško - Pivovarna Union (prizvodnja piva in drugih pijač) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje pod pogoji

28. 14.07.03 KD Holding - Globtour (konglomeratna koncentracija -investicijska družba -
turizem) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

29. 21.07.03 Istrabenz - Europlin Trbovlje (energetski sektor) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

30. 21.07.03 Istrabenz plini - Plinarna Maribor (energetski sektor) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

31. 24.07.03 Aktiva Invest - Pinus Rače(konglomeratna koncentracija) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

32. 18.08.03
Alzis s.p., Yamaco d.o.o., Pogrebna in pokopališča dejavnost Slavko 
Jančič s.p., Help d.o.o., Pogrebne in pokopališke storitve Maher Marijan 
s.p., Pogrebno podjetje Maribor d.d. (pogrebne storitve)

zloraba 
prevladujočega 
položaja

zavračanje in pogojevanje storitev zahteva 
stranke

ugotovitev kršitve 
zakona

33. 18.08.03 Telemach - Panda Tržič (telekomunikacije) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje pod pogoji

34. 18.08.03 Telemach - BOMA Novo Mesto (telekomunikacije) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje pod pogoji



35. 18.08.03 PRIFO - Modra linija Holding (finančno posredovanje) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

36. 18.08.03 Primorje - Cestno podjetje Nova Gorica (gradbeništvo) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

37. 18.08.03 Cestno podjetje MS - Mura JVGP (gradbeništvo) koncentracija nakup delnic priglasitev soglasje

38. 22.08.03 Perutnina Ptuj - Agrokombinat Maribor (živiljska industrija( koncentracija zamenjava delnic priglasitev soglasje

39. 05.09.03 Združenje Bank Slovenije (DSISBON)  (bančništvo) omejevalni sporazum 
(horizontalni)

dogovor o uporabi informacijskega 
sistema

zahteva 
stranke

zavrnitev negativnega 
izvida

40. 08.09.03 Salonit Anhovo, d.d. - Gradis Koper, d.d. (gradbeništvo) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

41. 24.09.03 Istrabenz Energetski sistemi (energetske storitve) omejevalni sporazum 
(horizontalni)

konzorcijska pogodba za dobavo 
premoga

zahteva 
stranke

zavrnitev negativnega 
izvida

42. 26.09.03 Gorenje GTI  Met Rohstoffe Handels (trženje) omejevalni sporazum 
(horizontalni)

konzorcijska pogodba za dobavo 
premoga

zahteva 
stranke

zavrnitev negativnega 
izvida

43. 10.10.03 DZS - Dnevnik (založništvo) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

44. 20.10.03 Združenje bank Slovenije (Dogovor o standardnih pogojih poslovanja na 
medbančnem denarnem trgu) - bančništvo

omejevalni sporazum 
(horizontalni)

dogovor o standardnih pogojih 
poslovanja

zahteva 
stranke

podelitev posamične 
izjeme

45. 20.10.03 Telemach - R KANAL (telekomunikacije) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje pod pogoji

46. 20.10.03 UDO (energetski sektor-gospodarska javna služba) koncentracija ustanovitev skupnega podjetja priglasitev soglasje

47. 06.11.03 Telemach - Signal d.o.o. (telekomunikacije) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje pod pogoji

48. 17.11.03 Unior - Inexa (proizvodnja in prodaja jekla) koncentracija prevzem poslovnega deleža priglasitev soglasje

49. 24.11.03 Istrabenz - HOT (turizem) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

50. 24.11.03 NLB - Dragan Žohar - Contraco (konglomeratno združevanje dejavnosti) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

51. 24.11.03 Istrabenz - Imperial Palace (turizem) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

52. 01.12.03 Telemach - KKS Preddvor  (telekomunikacije) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje pod pogoji



53. 16.12.03 AIPS - SŽ-Oprema Ravne (proizvodnja strojev) koncentracija nakup poslovnega deleža priglasitev soglasje

54. 15.12.03 Združenje Bank Slovenije (novi DSMOM) (bančništvo) omejevalni sporazum 
(horizontalni)

dogovor o oblikovanju medbančnih 
obrestnih mer

zahteva 
stranke

zavrnitev negativnega 
izvida

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


