
              Seznam odločb v letu 2009 

Zap. št. 
Datum izdaje 

odločbe 
Stranke v postopku Sektor 

Tip: omejevalni sporazum / 
zloraba prevladujočega 
položaja / koncentracija 

Način 
začetka 

postopka 
 

Odločitev Komentar 

1. 23.1.2009 Petrol d.d. + Toplarna Hrastnik d.o.o. 
 

energetika koncentracija  - čl. 46(3) ZPOmK-1 priglasitev 
 

soglasje   

2. 4.2.2009 IGEM +SGP Kograd-IGEM  gradbeništvo koncentracija  - čl. 46(3) ZPOmK-1 priglasitev 
 

soglasje  

3. 26.2.2009 Žito d.d. + Droga Kolinska (programi 1001 
Cvet, Maestro, Evo, Zlato Polje) živilsko predelovalna dejavnost koncentracija  - čl. 46(3) ZPOmK-1 priglasitev 

 
soglasje  nakup dejavnosti 

4. 18.3.2009 
Svobodna dežela Bavarska + Bayern LB 
Holding AG 
 

bančni in finančni sektor koncentracija  - čl. 46(3) ZPOmK-1 priglasitev 
 

soglasje   

5. 12.3.2009 PARTNER IN, Trimo, Nosan zvone in Mojca + 
TPV konglomerat koncentracija  - čl. 46(3) ZPOmK-1 

 
priglasitev 
 

soglasje   

6. 9.3.2009 PEJO ŠAMPIONKA (Droga Portorož) živilska industrija koncentracija  - čl. 38(3) ZPOmK 
 
priglasitev 
 

soglasje  prenos blagovne znamke 

7. 15.4.2009 Janko Zakeršnik + Prevent Global konglomerat koncentracija  - čl. 46(3) ZPOmK-1 priglasitev 
 

soglasje  

8. 20.4.2009 Dnevnik d.d. + Podjetje za onformiranje d.d. mediji (tiskani mediji, oglaševanje) koncentracija  - čl. 46(3) ZPOmK-1 priglasitev soglasje   

9. 7.5.2009 SPAR d.o.o., Engrotuš d.d., Poslovni sistem 
Mercator d.d. 

trgovina – izdelki za vsakdanjo rabo 
omejevalni sporazum  - čl. 39(3) v 
povezavi s 6. čl. ZPOmK-1 in 81. 
členom Pogodbe ES 

ex officio zaveze  

10. 2.6.2009 Infond Holding + Mercator konglomerat koncentracija  - čl. 45(5) ZPOmK-1 ex officio 
prepoved 
izvrševanja 
koncentracije 

procesna odločba -
prepoved izvedbe pranosa 
lastništva delnic (sklep o 
ustavitvi postopka 
24.9.2009) 

11. 17.6.2009 

 
Modra linija d.d., Adria naložbe d.o.o., JUB-H 
d.d.+Mitol d.d. 
 

vertikalna koncentracija koncentracija  - čl. 46(3) ZPOmK-1 priglasitev soglasje   

12. 26.6.2009 Poslovni sistem Mercator d.d. trgovina – izdelki za vsakdanjo rabo 

zloraba prevladujočega položaja - 
čl. 39(3) v povezavi z  9. čl. 
ZPOmK-1 in 82. členom Pogodbe 
ES 

ex officio zaveze   

13. 14.7.2009 DZS d.d. + PROMART Design d.d. 
 

posredništvo pri prodaji raznovrstnih 
izdelkov 

koncentracija  - čl. 46(3) ZPOmK-1 priglasitev soglasje  



14. 17.6.2009 Slovenia Broadband + UPC Telemach telekomunikacije koncentracija  - čl. 46(3) ZPOmK-1 priglasitev soglasje   

15. 21.8.2009 Odpad d.o.o. + Stor-trans d.o.o. zbiranje, predelava in prodaja odpadkov koncentracija  - čl. 46(3) ZPOmK-1 priglasitev soglasje  

16. 11.9.2009 MSIN d.o.o. + EGP + Primož Trubar d.d. tiskarstvo koncentracija  - čl. 46(2) ZPOmK-1 priglasitev koncentracija ni 
podrejena ZPOmK-1 

 

17. 23.9.2009 Delo d.d. + Večer d.d. tiskani mediji koncentracija  - čl. 50(1) in 53(4) 
ZPOmK-1 priglasitev prepoved 

koncentracije 
neskladnost s pravili 
konkurence 

18. 27.8.2009 Infond Holding d.d., CPM d.d., Fidina d.d., 
KOTO d.d. 

konglomerat koncentracija  - čl. 38(2) ZPOmK-1 priglasitev koncentracija ni 
podrejena ZPOmK-1 

 

19. 7.10.2009 Pomgrad d.d. + Franz Obermdorfer GmbH gradbeništvo koncentracija  - čl. 46(3) ZPOmK-1 priglasitev soglasje  

20. 14.10.2009 S5 vleka ladij d.o.o., Luka Koper d.d. vleka in privezovanje ladij 

zloraba prevladujočega položaja - 
čl. 37(3) v povezavi z  9. čl. 
ZPOmK-1 in 82. členom Pogodbe 
ES 

prijava 
kršitev  9. čl. ZPOmK-1 
in 82. člena Pogodbe 
ES 

  

21. 3.12.2009 Pivka Perutnina d.d. + Amanita d.d. 
(Delamaris d.o.o.) prehrambeni produkti koncentracija  - čl. 46(3) ZPOmK-1 

priglasitev + 
vloga za 
stransko 
udeležbo 

soglasje   

 


