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Zadeva: Predlog soglasja Vlade Republike Slovenije k uporabi presežka prihodkov nad 

odhodki Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence iz leta 2021 in seznanitev 

Vlade Republike Slovenije s Poročilom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o 

opravljenem nadzoru nad delom in poslovanjem Javne agencije Republike Slovenije za 

varstvo konkurence v letu 2021 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena in drugega odstavka 44. člena Zakona o javnih agencijah 

(Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) in šestega odstavka 21. člena Zakona o 

Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 –

ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na svoji … seji dne 

…. pod točko ... sprejela naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo o opravljenem nadzoru nad delom Javne agencije Republike Slovenije za varstvo 

konkurence v letu 2021.

2. Vlada Republike Slovenije daje soglasje, da se v letu 2021 izkazani presežek prihodkov nad 

odhodki Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence v znesku 4.814,81 EUR                                       

uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti Agencije, usmerjene k dvigovanju konkurenčne 

kulture in doseganju višje stopnje učinkovite konkurence.

                                                                                      

                                                                                       Barbara Kolenko Helbl

                                                                                   GENERALNA SEKRETARKA

Prejmejo:

 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

 Ministrstvo za finance,

 Ministrstvo za javno upravo,

 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,

 Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence,
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 Generalni sekretariat Vlade RS.

Priloge:

 predlog sklepa,

 obrazložitev predloga sklepa Vlade RS,

 Letno poročilo Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence za leto 2021,

 sklep Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence št. 0101-1/2021-11 z dne 

25. 2. 2022 o sprejetju letnega poročila Javne agencije Republike Slovenije za varstvo 

konkurence za leto 2021,

 sklep Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence št. 0101-1/2021-13 z dne 

4. 3. 2022 o sprejetju dopolnitve letnega poročila Javne agencije Republike Slovenije za varstvo 

konkurence za leto 2021,

 sklep Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence št. 0101-1/2021-15 z dne 

29. 3. 2022 o uporabi presežka prihodkov nad odhodki Javne agencije Republike Slovenije za 

varstvo konkurence,

 Poročilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o opravljenem nadzoru nad zakonitostjo, 

učinkovitostjo in uspešnostjo dela Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence za 

leto 2021 ter nad delom direktorja agencije, št. 306-1/2022/27,

 Soglasje ministra, pristojnega za varstvo konkurence, k Letnemu poročilu Javne agencije 

Republike Slovenije za varstvo konkurence za leto 2021, št. 306-1/2022/26 in soglasje ministra, 

pristojnega za varstvo konkurence k dopolnjenemu Letnemu poročilu Javne agencije Republike 

Slovenije za varstvo konkurence za leto 2021, št. 306-1/2022/41.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 

zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3. a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

 Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

 mag. Dejan Židan, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

 mag. Karla Pinter, generalna direktorica Direktorata za notranji trg, Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo.

3. b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

/

5. Kratek povzetek gradiva:

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je dne 2.

3. 2022 Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)

posredovala Letno poročilo Agencije za leto 2021, ki ga je Svet Agencije obravnaval in sprejel na 

nejavni seji dne 25. 2. 2022, dne 11. 3. 2022 pa dopolnjeno Letno poročilo Agencije za leto 2021, ki 

ga je Svet Agencije obravnaval in sprejel na nejavni seji dne 4. 3. 2022. 

Po preučitvi Letnega poročila Agencije ter upoštevaje, da ministrstvo ne more in ne sme vpogledati v 

posamezne obravnavane zadeve, je ministrstvo zaključilo, da so bili cilji, določeni s programom dela 

Agencije za leto 2021, doseženi. Ministrstvo je presojalo tudi, ali je direktor dosegel cilje in 

pričakovane rezultate dela iz Pogodbe o ciljih in pričakovanih rezultatih dela direktorja Agencije z dne 

2. 11. 2017 in zaključilo, da je direktor dosegel cilje in pričakovane rezultate dela iz navedene 

pogodbe.

Nadalje Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogom Sveta Agencije, da se presežek prihodkov

nad odhodki Agencije v znesku 4.814,81 EUR uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti Agencije, 

usmerjene k dvigovanju konkurenčne kulture in doseganju višje stopnje učinkovite konkurence.



3

6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije
NE

c) administrativne posledice NE

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE

e) socialno področje NE

f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7. a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

(Samo če izberete DA pod točko 6. a.)

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

občinskih proračunov 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

občinskih proračunov

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) obveznosti za 

druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II. a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
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Ime proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke

Znesek za 

tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ

II. b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke 

Znesek za 

tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1 

SKUPAJ

II. c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki
Znesek za tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):

 prihodkov državnega in občinskih proračunov,

 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani v ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,

 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana v ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki 

projektov oziroma ukrepov:

II. a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli 

cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno 

zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II. b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v 

načrt razvojnih programov se navedejo:

 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
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 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 

 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba 

izpolniti tudi točko II. b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s 

proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II. b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in 

proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo 

s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri trenutnih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih 

oziroma ukrepih, navedenih v točki II. a.

II. c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II. a in b, je povečanje 

odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv 

namenskih sredstev Evropske unije). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, 

ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

7. b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Predlagano gradivo nima finančnih posledic za državni proračun.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

‒ pristojnosti občin,

‒ delovanje občin,

‒ financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE

 Združenju občin Slovenije ZOS: NE

 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

/

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

V skladu z 9. členom Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 –

popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 10/14, 164/20, 35/21 in 51/21)

predhodna objava ni potrebna, ker ne gre za sprejem odločbe in ne za sprejem predpisa.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti:
NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Matjaž Han
minister
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PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena in drugega odstavka 44. člena Zakona o javnih agencijah 

(Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) in šestega odstavka 21. člena Zakona o 

Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 –

ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na svoji … seji dne 

…. pod točko ... sprejela naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo o opravljenem nadzoru nad delom Javne agencije Republike Slovenije za varstvo 

konkurence v letu 2021.

2. Vlada Republike Slovenije daje soglasje, da se v letu 2021 izkazani presežek prihodkov nad 

odhodki Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence v znesku 4.814,81 EUR                               

uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti Agencije, usmerjene k dvigovanju konkurenčne kulture 

in doseganju višje stopnje učinkovite konkurence.

Barbara Kolenko Helbl
                                                                                         GENERALNA SEKRETARKA

Prejmejo:

 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

 Ministrstvo za finance,

 Ministrstvo za javno upravo,

 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,

 Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence,

 Generalni sekretariat Vlade RS.

Priloge:

 predlog sklepa,

 obrazložitev predloga sklepa Vlade RS,

 Letno poročilo Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence za leto 2021,

 sklep Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence št. 0101-1/2021-11 z dne 

25. 2. 2022 o sprejetju letnega poročila Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence

za leto 2021,

 sklep Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence št. 0101-1/2021-13 z dne 

4. 3. 2022 o sprejetju dopolnitve letnega poročila Javne agencije Republike Slovenije za varstvo 

konkurence za leto 2021,

 sklep Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence št. 0101-1/2021-15 z dne 

29. 3. 2022 o uporabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021 Javne agencije Republike 

Slovenije za varstvo konkurence,

 Poročilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o opravljenem nadzoru nad zakonitostjo, 

učinkovitostjo in uspešnostjo dela Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence za 

leto 2021 ter nad delom direktorja agencije, št. 306-1/2022/27,

 Soglasje ministra, pristojnega za varstvo konkurence, k Letnemu poročilu Javne agencije 

Republike Slovenije za varstvo konkurence za leto 2021, št. 306-1/2022/26 in soglasje ministra, 

pristojnega za varstvo konkurence k dopolnjenemu Letnemu poročilu Javne agencije Republike 

Slovenije za varstvo konkurence za leto 2021, št. 306-1/2022/41.
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OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SKLEPA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. UPORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je bila 

ustanovljena s Sklepom o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, ki ga 

je sprejela Vlada Republike Slovenije in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 

2011.

V skladu z drugo. alinejo 13. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo 

konkurence (Uradni list RS, št. 64/12 in 37/18, v nadaljnjem besedilu: Sklep) letno poročilo o delu 

agencije, letni program dela, finančni načrt, zaključni račun in druge akte, za katere določa zakon, 

sprejme Svet Agencije. Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 

174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP), v devetem 

odstavku 58. člena določa, da morajo posredni uporabniki državnega proračuna, ne glede na določbe 

drugih zakonov in predpisov, posredovati sprejeto letno poročilo o delu v soglasje organu, pristojnemu 

za izdajo soglasja k njihovemu finančnemu načrtu in programu dela. Soglasje na letno poročilo torej 

da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Letno poročilo Agencije je Svet Agencije sprejel na nejavni seji  dne 25.2.2022, dopolnitev letnega 

poročila pa na nejavni seji 4.3.2022.

K letnemu poročilu Agencije za leto 2021 je minister, pristojen za gospodarski razvoj in tehnologijo,

izdal soglasje št. 306-1/2022/26, k dopolnjenemu letnemu poročilu pa soglasje št. 306-1/2022/41.

Načelo denarnega toka in fiskalno pravilo

Celotni prihodki po načelu denarnega toka so v letu 2021 znašali 1.528.507 EUR in sicer: prejeta 

sredstva iz proračuna v višini 1.527.605 EUR in ostali prihodki v višini 902 EUR, celotni odhodki po 

načelu denarnega toka so znašali 1.524.544 EUR odhodkov. Po načelu denarnega toka je bil v letu 

2021 ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.963 EUR.

Prejeta sredstva iz proračuna so razdeljena na dveh proračunskih postavkah:

 PP 131044 Javna agencija za varstvo konkurence v višini 1.430.666,31 EUR. Sestavljena je iz 

stroškov za plače, stroškov investicij in materialnih stroškov. Zajeti so tudi stroški storitev 

podporne službe s področja informatike, ki jih za AVK izvaja Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, v višini 11,728,56 EUR in refundacij ZZZS v višini 683,03 EUR ter

 PP 190118 Izvajanje nadzora nedovoljenih ravnanj po Zakonu o kmetijstvu v višini 82.831,88 

EUR.

V skladu s 5. točko 9.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, v 

nadaljnjem besedilu: ZJF) morajo institucionalne enote sektorja država, ki so uvrščene v sektor S.13 in 

morajo presežke porabljati v skladu s 5. členom Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 

in 177/20 – popr., v nadaljnjem besedilu: ZfisP), presežke izračunavati po denarnem toku ter jih 

zmanjšati za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za 

financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, in 

neporabljena sredstva za investicije.

Agencija je na podlagi izračuna po fiskalnem pravilu ugotovila, da ima po denarnem toku presežek 

prihodkov nad odhodki v višini 3.962,37 EUR, vendar ima obenem tudi obveznosti v znesku 

120.675,13 EUR, zaradi česar nima presežka po fiskalnem pravilu. 
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Načelo obračunanih stroškov

Celotni prihodki po računovodskem načelu – zaračunane realizacije – so v letu 2021 znašali 

1.506.220 EUR. Celotni odhodki po računovodskem načelu – obračunani stroški – pa so znašali 

1.501.405 EUR, od tega je bilo za stroške materiala porabljeno 35.457 EUR, za stroške storitev 

255.758 EUR ter za stroške dela 1.210.180 EUR.

V skladu z računovodskim načelom obračunanih stroškov je v letu 2021 izkazan presežek prihodkov 

nad odhodki v višini 4.814,81 EUR

Na podlagi drugega odstavka 44. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS št. 52/02, 51/04-

EZA in 33/11-ZEKom-C; v nadaljnjem besedilu: ZJA) ter četrtega odstavka 17. člena Sklepa, o uporabi 

presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča Svet javne 

agencije na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem. Ustanoviteljske pravice v skladu s tretjim 

odstavkom 5. člena ZJA izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Ker je Agencija leta 2021 v skladu z računovodskim načelom obračunanih stroškov ustvarila presežek 

prihodkov nad odhodki je Svet Agencije dne 29. 3. 2022 na predlog direktorja Agencije sprejel Sklep 

št. 0101-1/2021-15, da se presežek prihodkov nad odhodki uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti 

Agencije, usmerjene k dvigovanju konkurenčne kulture in doseganju višje stopnje učinkovite 

konkurence. 

Ministrstvo predlaga, da Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogom uporabe presežka prihodkov 

nad odhodki iz leta 2021.

2. POROČILO MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO O OPRAVLJENEM 

NADZORU NAD ZAKONITOSTJO, UČINKOVITOSTJO IN USPEŠNOSTJO DELA AGENCIJE TER 

NAD DELOM DIREKTORJA AGENCIJE ZA LETO 2021

Uvod

Agencija je neodvisna in samostojna institucija, ki je bila ustanovljena za izvajanje nalog in pristojnosti 

po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 

57/12, 39/13 – odl. US, 63/13 – ZS-K, 33/14, 76/15 in 23/17; v nadaljnjem besedilu: ZPOmK-1). 

Ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničuje Vlada Republike Slovenije.

V skladu s prvim odstavkom 48. člena ZJA izvaja nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in 

uspešnostjo dela javne agencije ministrstvo, na delovnem področju katerega javna agencija deluje, pri 

čemer pa v skladu z 12.m členom ZPOmK-1 nima pravice vpogleda v posamezne zadeve, saj je 

Agencija pri izvajanju svojih nalog in pristojnosti neodvisna in samostojna.

Vlada Republike Slovenije je dne 8. 10. 2015 sprejela Usmeritve za opravljanje nadzora nad 

zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela javnih agencij št. 06000-3/2015/14 (v nadaljnjem 

besedilu: Usmeritve), s katerimi je naložila pristojnim ministrstvom, da pri poročilu o delu javne 

agencije vključijo tudi poročilo o nadzoru nad delom javne agencije in o nadzoru nad delom direktorja 

javne agencije. 

Vlada Republike Slovenije je v skladu z 2. točko Usmeritev naložila pristojnim ministrstvom, da na 

podlagi 37. člena ZJA ob predložitvi letnega poročila o delu javne agencije od direktorja zahtevajo 

poročilo o delovanju, poslovanju in opravljanju nalog iz pristojnosti javne agencije, v katerem naj bo

posebej pojasnjeno doseganje ciljev in pričakovanih rezultatov dela iz pogodbe, s katero se za dobo, 

za katero je bil direktor imenovan, določijo cilji in pričakovani rezultati njegovega dela.
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V skladu s 3. točko Usmeritev je Vlada Republike Slovenije ministrstvom naložila, da v vladnem 

gradivu, s katerim enkrat letno Vladi Republiki Slovenije posredujejo poročilo o delu javne agencije, 

poročajo o izvedbi nadzora nad zakonitostjo, strokovnostjo in učinkovitostjo dela javne agencije iz 

pristojnosti ministrstva.

Ugotovitve v zvezi z nadzorom nad delom Agencije

Po opravljenem nadzoru nad delom Agencije je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v 

nadaljnjem besedilo: ministrstvo) sprejelo Poročilo o opravljenem nadzoru nad zakonitostjo, 

učinkovitostjo in uspešnostjo Agencije za leto 2021 ter nad delom direktorja Agencije št. 306-

1/2022/27 (v nadaljnjem besedilu: Poročilo o opravljenem nadzoru), v katerem je ugotovilo, da iz 

letnega poročila Agencije za leto 2021 izhaja, da je Agencija izpolnila naslednje zastavljene cilje:

- zaključila vsaj 2 postopka s področja omejevalnih ravnanj;

- zaključila vsaj 20 postopkov presoje skladnosti koncentracij s pravili konkurence, 

- zaključila vsaj eno sektorsko raziskavo iz naslova preprečevanja omejevanja konkurence,

- organizirala mednarodno konferenco s tujimi predavatelj ter 

- aktivno sodelovala v vsaj 20 aktivnostih ECN in OECD.

Zaradi epidemije COVID-19 in okrnjenosti dela Evropske komisije je bila okrnjena izvedba programa 

izobraževanja ekonometričnih tehnik za zaposlene. Nekaj predvidenih usposabljanj je bilo 

odpovedanih oziroma so bila realizirana v obliki spletnih seminarjev.

Agencija je decembra 2021 organizirala tradicionalno letno konferenco Slovenski dan varstva 

konkurence (Slovenian Competition Day), ki je zaradi epidemioloških razmer potekala preko spleta. 

V skladu s sprejetim Poročilom o opravljenem nadzoru ter upoštevaje, da ministrstvo v skladu z 12.m 

členom ZPOmK-1 ne more in ne sme vpogledati v posamezne obravnavane zadeve, je ministrstvo 

zaključilo, da je Agencija izpolnila zastavljene cilje.

Ugotovitve v zvezi z nadzorom nad delom direktorja Agencije

V skladu s 37. členom ZJA in Usmeritvami je bilo na ministrstvo, skupaj z Letnim poročilom Agencije 

za leto 2021, posredovano tudi Poročilo direktorja o delovanju, poslovanju in opravljanju nalog iz 

pristojnosti Agencije – Poročilo o doseganju ciljev in pričakovanih rezultatih direktorja (v nadaljnjem 

besedilu: Poročilo direktorja) s poudarkom o doseganju ciljev in pričakovanih rezultatih direktorja iz 

pogodbe za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Na podlagi letnih poročil Agencije in direktorja o izpolnjevanju in doseganju ciljev in pričakovanih 

rezultatih dela ministrstvo spremlja in ugotavlja doseganje ciljev in pričakovanih rezultatov dela. 

Ministrstvo ocenjuje, da iz Poročila direktorja v povezavi z letnim poročilom Agencije za leto 2021

izhaja, da je direktor izpolnil naslednje cilje; Agencija je:

 opravila raziskavo posameznega sektorja ali določenih vrst sporazumov v več sektorjih 

skladno s 26. členom ZPOmK-1,

 aktivno in konstruktivno sodelovala z ministrstvom ter drugimi pristojnimi organi pri 

sistemskem urejanju področja varstva konkurence na nacionalni, EU in mednarodni ravni,

 aktivno sodelovala v okviru Odbora za konkurenco pri OECD,

 javnosti predstavila program prizanesljivosti oziroma delovala za povečanje prepoznavnosti 

programa prizanesljivosti,

 izvedla vsaj en strokovni dogodek s področja varstva konkurence, na katerem je bila 

udeležena zainteresirana strokovna javnost, 

 želela izvesti program izobraževanja ekonometričnih tehnik za zaposlene, a je izvedbo 

preprečila epidemija COVID-19,
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 aktivno in konstruktivno sodelovala z Varuhom odnosov v verigi preskrbe s hrano pri izvajanju 

določb ZKme-1,

 izvedla vse aktivnosti Programa dela in finančnega načrta na letni ravni, ter

 finančno realizirala Program dela in finančni načrt za leto 2021.

Glede na navedeno je ministrstvo mnenja, da so bili na letni ravni cilji in pričakovani rezultati dela iz 3. 

člena Pogodbe o ciljih, ki jo je direktor Agencije podpisal z Vlado Republike Slovenije dne 2. 11. 2017, 

za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, izpolnjeni.
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PRILOGE:
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