PRILOGA 1
Obrazec: PRIJAVA ZA ODPUSTITEV IN/ALI ZNIŽANJE GLOBE
1 Prijava se nanaša na:
A. odpustitev globe v zvezi s predložitvijo dokazov, ki po mnenju Javne agencije Republike Slovenije
za varstvo konkurence omogočijo izvedbo preiskave v upravnem ali prekrškovnem postopku v zvezi z
domnevnim kartelom;
B. odpustitev globe v zvezi s predložitvijo dokazov, ki po mnenju Javne agencije Republike Slovenije
za varstvo konkurence omogočijo ugotovitev kršitve 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 in 63/13 – ZS-K; v nadaljnjem
besedilu: zakon) in/ali 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. oktobra
2012) v upravnem in prekrškovnem postopku;
C. znižanje globe.
Obkroži se lahko tudi več možnosti hkrati.
2 Podatki o storilcu pravni osebi, samostojnem podjetniku posamezniku oziroma posamezniku, ki
samostojno opravlja dejavnost:
2.1 ime ali firma;
2.2 naslov oziroma poslovni naslov;
2.3 matična številka;
2.4 oseba za stike (ime in priimek, naslov, številka telefona, telefaksa, elektronski naslov);
2.5 zastopnik (ime in priimek, položaj, številka telefona, telefaksa, elektronski naslov);
2.6 pooblaščenec (ime in priimek, naslov, številka telefona, telefaksa, elektronski naslov);
2.7 kratek opis dejavnosti;
2.8 odgovorne osebe, na katere se prijava nanaša (za vsako od njih se izpolni točka 3, razen
točke 3.8, oziroma se navede, da se prijava ne nanaša na odgovorne osebe);
2.9 druge osebe, na katere se prijava nanaša (npr. podjetja v skupini).
Zastopnik mora prijavi priložiti pisni dokaz, da je pooblaščen za zastopanje. Pooblaščenec mora prijavi
priložiti pisno pooblastilo v izvirniku.
3 Podatki o storilcu odgovorni osebi:
3.1 ime in priimek;
3.2 EMŠO ali za tujce rojstni podatki;
3.3 državljanstvo;
3.4 stalno oziroma začasno prebivališče;
3.5 zaposlitev;
3.6 pooblaščenec (ime in priimek, naslov, številka telefona, telefaksa, elektronski naslov);
3.7 položaj storilca odgovorne osebe pri storilcu pravni osebi, samostojnem podjetniku posamezniku
oziroma posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost, med kršitvijo;
3.8 pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
na katerega se prijava nanaša (če se nanaša tudi na pravno osebo, samostojnega podjetnika
posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se izpolnijo tudi točke 2.1, 2.2, 2.3,
2.7 in 2.9 ).
Pooblaščenec mora prijavi priložiti pisno pooblastilo v izvirniku.
4 Podatki o drugih storilcih pravnih osebah, samostojnih podjetnikih posameznikih ali posameznikih, ki
samostojno opravljajo dejavnost, ki so poleg storilca udeleženi v domnevnem kartelu oziroma so bili
udeleženi v domnevnem kartelu:
4.1 ime ali firma;
4.2 naslov oziroma poslovni naslov;
4.3 matična številka;

4.4 kratek opis dejavnosti.
5 Podatki o domnevnem kartelu:
5.1 natančen opis domnevnega kartela;
5.2 cilji, dejavnosti in delovanje domnevnega kartela;
5.3 opis proizvodov ali storitev, ki jih domnevni kartel zajema;
5.4 opis geografskega obsega domnevnega kartela;
5.5 trajanje domnevnega kartela;
5.6 pomembni datumi, lokacije, vsebine in sodelujoči pri domnevnih stikih med udeleženci v
domnevnem kartelu;
5.7 narava domnevnega kartela.
Navedbam v točki 5 je treba priložiti dokaze.
6 Podatki o morebitnih predhodnih in prihodnjih prijavah za odpustitev in/ali znižanje globe, ki jih je
storilec vložil oziroma jih namerava vložiti pred Evropsko komisijo ali drugim organom, pristojnim za
varstvo konkurence
7 Podatki o preiskavi
Če se prijava nanaša na odpustitev globe v zvezi z izvedbo preiskave, se navede vse, kar je potrebno
za izvedbo preiskave. Za storilca in vsakega drugega storilca, udeleženega v domnevnem kartelu, ter
vsako drugo pravno ali fizično osebo, ki je z domnevnim kartelom povezana, se izpolnijo točke 7.1 do
7.4.
7.1 ime, priimek in položaj;
7.2 naslovi in lokacije pisarn;
7.3 naslovi in lokacije, kjer bi lahko bili dokazi v zvezi z domnevnim kartelom;
7.4 naslovi posameznikov, ki so, če je storilcu znano, udeleženi ali so bili udeleženi v domnevnem
kartelu, vključno s tistimi, ki so ali so bili udeleženi v domnevnem kartelu v imenu storilca.

8 Kraj in datum: ___________________________________
9 Ime, priimek in položaj: ___________________________________
10 Podpis: ___________________________________

