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Zadeva: Pisna poslanska pobuda 

Spoštovani!

Na podlagi 248. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07-uradno 
prečiščeno besedilo) vam pošiljam pisno poslansko pobudo v zvezi z zakonitostjo 
naročanja  gradenj,  blaga  in  storitev  naročnikov  na  energetskem  področju,  ki  jo 
naslavljam  na  ministra  za  finance  g.  dr.  Francija  Križaniča  in  ministrico  za 
gospodarstvo mag. Darjo Radič.

Tadej Slapnik 



Pisna poslanska pobuda

Spoštovani !

Državni zbor je na 22. redni seji 23.11.2006 sprejel Zakon o javnem naročanju na 
vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev. Razlog za 
sprejem navedenega zakona je bil predvsem uskladitev nacionalnih pravil javnega 
naročanja z Direktivo 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31.03.2004 
o  usklajevanju  postopkov  za  oddajo  javnih  naročil  v  vodnem,  energetskem  in 
transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (UL L št. 134 z dne 30.4.2004)

Eden glavnih  razlogov  EU za  uvedbo  pravil  o  usklajevanju  postopkov za  oddajo 
javnih naročil v teh sektorjih je različnost načinov, s katerimi državne oblasti lahko 
vplivajo na obnašanje teh subjektov, vključno z udeležbo v kapitalu in zastopanostjo 
v  upravnih,  vodstvenih  ali  nadzornih  organih  subjektov.  Drugi  glavni  razlog  za 
usklajevanje postopkov za oddajo javnih naročil subjektov, ki delujejo v teh sektorjih,  
je zaprtost trgov, na katerih delujejo, in to zaradi obstoja posebnih in izključnih pravic,  
ki jim jih podelijo državne oblasti v zvezi z dobavami v omrežja, njihovo oskrbo ali 
njihovim upravljanjem za opravljanje zadevnih storitev

Glavni dejavnik, ki določa okvir zakona, so naslednje dejavnosti v primerih:
- plina, toplote in električne energije,
- vode,
- prevoznih storitev,
- poštnih storitev,
- iskanja ali črpanja nafte, plina, izkopavanja premoga ali drugih trdnih goriv, 

pristanišča in letališča.

Omenjene dejavnosti izvajajo subjekti, ki imajo različen pravni status. Kakršenkoli je 
že njihov pravni položaj, morajo ti subjekti izvajati določila, ki veljajo po tem zakonu, v 
primerih oddaje naročil, ki se nanašajo na te dejavnosti. 

Zakon ureja tudi zavezance - naročnike. Uporaba zakona je obvezna ne samo za 
javna  podjetja  ali  podjetja,  katerim  je  izključna  ali  posebna  pravica  neposredno 
dodeljena, pač pa tudi za koncesionarje gospodarskih storitev v javnem interesu in 
za zasebne partnerje kot koncesionarje za gradnjo in obratovanje gospodarske javne 
infrastrukture, tudi kadar so izbrani prek javnih razpisov. Čeprav zakon navaja širok 
razpon naročnikov, vključno z državnimi in regionalnimi organi in osebami javnega 
prava, pa je opravljanje ene ali več omenjenih dejavnosti pogoj, ki določa naročnika 
na področju infrastrukture v praksi. Tako javno financiranje gradnje infrastrukturnega 
objekta samo po sebi ne omogoča uporabe zakona javnega naročanja na področju 
infrastrukture.  Zato  vključujejo  seznami  naročnikov  na  področjih  infrastrukture 
ponudnike navedenih dejavnosti, kot so s poizvedovanjem neposredno pridobljeni od 
samoupravnih lokalnih skupnosti in pristojnih resornih ministrstev. 

Na seznamih so, ne glede na lastništvo ali  način podelitve izključnih ali  posebnih 
pravic, javna in druga podjetja, ki te dejavnosti opravljajo, razen režijskih obratov pa 
na njih ni oblastnih in upravnih organov in drugih oseb javnega prava, ki v Sloveniji  
ne izpolnjujejo pogoja opravljanja dejavnosti.  Seznam naročnikov je priloga uredbe k 
temu  zakonu.  In  sicer  Uredbe  o  pravilih  in  postopku  za  ugotavljanje  statusa 
naročnika po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem 
področju in  področju poštnih  storitev.  Postopek za ugotavljanje  statusa naročnika 
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izvede Ministrstvo za finance, na podlagi pisnega predloga, kjer mora predlagatelj 
navesti vsa dejstva, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev iz zakona. Predlogu 
je potrebno predložiti listine, s katerimi se izkazuje izpolnjevanje zakonskih pogojev 
za določitev statusa naročnika. 

Ta zakon se v primeru električne energije uporablja za naslednje dejavnosti: 

a) zagotavljanje ali upravljanje stalnih omrežij, ki so namenjena zagotavljanju javnih 
storitev v zvezi s proizvodnjo, transportom in distribucijo električne energije, ali 

b) dobavo električne energije takšnim omrežjem. 

Če naročnik, ki ni javni naročnik, z električno energijo oskrbuje omrežja, namenjena 
javni oskrbi, se to ne pojmuje kot ustrezna dejavnost, ko: 

a)  naročnik proizvaja električno energijo  zato,  ker je njena poraba potrebna za 
opravljanje dejavnosti, ki niso navedene v tem zakonu, in 

b)  je  oskrba javnega omrežja  odvisna samo od lastne porabe naročnika  in  ne 
presega  30%  njegove  celotne  količine  proizvedene  električne  energije  glede  na 
povprečje prejšnjih treh let, vključno s tekočim letom.

Glede  na  navedeno  pa   Uredba  oo  seznamih  naročnikov,  področni  zakonodaji 
skupnosti,  seznamih  gradenj  in  storitev,  obveznih  informacijah  v  objavah,  opisih 
tehničnih  specifikacij  in  zahtevah,  ki  jih  mora  izpolnjevati  oprema za  elektronsko 
naročanje določa naslednji seznam naročnikov:

PRILOGA 2 – SEZNAM NAROČNIKOV V SEKTORJU PROIZVODNJE,
TRANSPORTA ALI DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
 +-------+-----------------------------+----------+------------+
 |Mat.   |Naziv                        |POŠTNA    |KRAJ        |
 |št.    |                             |ŠT.       |            |
 |       |                             |          |            |
 +-------+-----------------------------+----------+------------+
 |1613383|Borzen d.o.o.                |1000      |LJUBLJANA   |
 |       |                             |          |            |
 +-------+-----------------------------+----------+------------+
 |5175348|Elektro Gorenjska d.d.       |4000      |KRANJ       |
 |       |                             |          |            |
 +-------+-----------------------------+----------+------------+
 |5223067|Elektro Celje d.d.           |3000      |CELJE       |
 |       |                             |          |            |
 +-------+-----------------------------+----------+------------+
 |5227992|Elektro Ljubljana d.d.       |1000      |LJUBLJANA   |
 |       |                             |          |            |
 +-------+-----------------------------+----------+------------+
 |5229839|Elektro Primorska d.d.       |5000      |NOVA GORICA |
 |       |                             |          |            |
 +-------+-----------------------------+----------+------------+
 |5231698|Elektro Maribor d.d.         |2000      |MARIBOR     |
 |       |                             |          |            |
 +-------+-----------------------------+----------+------------+
 |5427223|Elektro - Slovenija d.o.o.   |1000      |LJUBLJANA   |
 |       |                             |          |            |
 +-------+-----------------------------+----------+------------+
 |5226406|Javno podjetje Energetika    |1000      |LJUBLJANA   |
 |       |Ljubljana, d.o.o.            |          |            |
 |       |                            |          |            |
 +-------+-----------------------------+----------+------------+
 |1946510|INFRA d.o.o.                 |8290      |SEVNICA     |
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Glede  na  določbe  zakona  -  zakon  se  uporablja  oz.  naj  bi  se  uporabljal  tudi  za 
naročnike, ki dobavljajo električno energijo omrežjem - se mi zdi nenavadno, da v 
seznam niso vključena podjetja v lasti Slovenije, ki električno energijo proizvajajo. 

Če slednje ponazorim na najbolj razvpitem primeru gradnje novega 600 MW in več 
kot  1200 milijonov EUR vrednega šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj  (TEŠ). 
TEŠ je kot investitor za gradnjo novega šestega bloka objavil več razpisov, ampak to 
niso bili  razpisi,  ki  bi  bili  skladni z navedenim zakonom, saj  je v postopku izbire 
ravnal v skladu z internimi navodili in ne določbami zakona. Zato ni čudno, da je pri  
izvedbi  te sporne investicije zaradi  nedoslednega upoštevanja nekaterih  temeljnih 
načel,  kot  veljajo  za  postopke  javnega  naročanja,  npr.  načelo  transparentnosti 
javnega  naročanja,  načelo  enake  obravnave  ponudnikov,  predvsem  pa  načelo 
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, ter načelo zagotavljanje konkurence med 
ponudniki, prišlo do ocene, da investicija ni bila vodena gospodarno in učinkovito.  
Nenazadnje  tako  Holding  Slovenskih  elektrarn  kot  lastnik  pa  tudi  ministrica  za 
gospodarstvo kot pristojna resorna ministrica za področje energetike že nekaj časa 
zahtevata pojasnila o vodenju in gospodarnosti projekta šestega bloka TEŠ.

Opozarjam vaju, da je v Direktivi 2004/17/ES določeno, da lahko vsaka država za 
posamezno dejavnost in s tem subjekte, ki jo izvajajo, določi, da se zanjo določbe 
zakona ne uporabljajo, vendar le pod pogojem, da izvede postopek za ugotavljanje 
ali je določena dejavnost neposredno izpostavljena konkurenci. Slednjega pa opravi 
organ, pristojen za varstvo konkurence.  Če organ, pristojen za varstvo konkurence, 
meni,  da se za določeno dejavnost  ta zakon ne uporablja,  o tem uradno obvesti 
Evropsko Komisijo in ji sporoči vsa pomembna dejstva glede izpolnjevanja pogojev. 
Zakon pa se preneha uporabljati  za opravljanje  določene dejavnosti,  če Komisija 
sprejme odločbo o prenehanju uporabe zakona za obdobje, ki ga določi ali  pa na 
predlog države članice v predpisanem roku ne odgovori. 

Da  ne  omenjam  zakonske  podnormiranosti  obravnavanega  vprašanja  in  pravne 
negotovosti, ki jo trenutna ureditev s tem v zvezi povzroča, na kar v svojih poročilih 
opozarja  Državna  revizijska  komisija.  V  zvezi  s  tem  komisija  zlasti  izpostavlja 
vprašanje,  ali  določen  subjekt  (predvsem  zasebnega  prava)  izpolnjuje  zakonsko 
določene kriterije, ki opredeljujejo status naročnika po, in je zaradi izpolnjevanja teh 
kriterijev  zavezan  ravnati  po  predpisih  o  javnem  naročanju.  Zakon  namreč  med 
osebe, ki imajo status naročnika, uvršča tudi določene osebe zasebnega prava (tiste, 
ki so nosilci posebnih ali izključnih pravic, ki jim jih podeli pristojni organ Republike 
Slovenije).  Vprašanje,  ali  morajo vsi  omenjeni  za posel,  ki  ga oddajajo,  ravnati  v 
skladu z določbami zakona, pa je odvisno od dejavnosti, ki jo ti subjekti opravljajo. 
Če  slednji  opravljajo  eno  od  dejavnosti  iz  5.  do  9.  člena  zakona  (gre  za  t.i. 
infrastrukturne dejavnosti: plin, toplota in električna energija,voda, transport, poštne 
storitve in iskanje ali črpanje nafte, plina, izkopavanje premoga ali drugih trdnih goriv, 
pristanišča in letališča) in je posel namenjen tej dejavnosti,  morajo svoja ravnanja 
podrediti pravilom zakona. Razen če se posebej ugotovi, da posamezen subjekt ne 
izpolnjuje  materialnopravne  kriterije  za  naročnika  ali  se  za  dejavnost  zakon  ne 
uporablja.

Ker  postopka po Direktivi  2004/17/ES nisem zasledil  ne na ravni  Slovenije ne na 
ravni EU, se mi postavlja vprašanje, ali je Slovenija z Uredbo o seznamih naročnikov, 
področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v 
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objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za 
elektronsko naročanje, mimo z direktivo določenih postopkov kar sama določila, da 
se  za  proizvodnjo  električne  energije  oziroma  za  podjetja,  ki  električno  energijo 
proizvajajo, zakon ne uporablja.

Za primerjavo lahko navedem, da imata v EU do sedaj takšno dovoljenje Evropske 
komisije le Velika Britanija in Finska, in to na področju proizvodnje in trgovanja z 
elektriko. Medtem ko predlog Španije Evropska komisija še preučuje oz. postopek ni 
zaključen.

Zato  bi  bilo  potrebno,  da  kot  pristojna  ministra  preverita,  ali  je  prejšnja  vlada  in 
pristojni - dr. Andrej Bajuk kot minister za finance, mag. Andrej Vizjak kot minister za 
gospodarstvo,  Jani  Soršak kot  varuh konkurence,  dr.  Igor  Šalamun kot  generalni 
direktor direktorata za energijo, dr. Uroš Rotnik kot direktor TEŠ - po sprejetju zakona 
in omenjene uredbe ravnali  skladno z zakonom in z omenjeno direktivo, saj se v 
nasprotnem primeru lahko zgodi, vsaj v primeru TEŠ, da bodo prizadeti uveljavljali 
svoje  pravice  preko  organov  EU,  država  pa  zaradi  tega  lahko  utrpi  materialne 
posledice.

S spoštovanjem,

Tadej Slapnik 
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