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POVZETEK IN ZAKLJUČKI ŠTUDIJE 

Skladno s predmetom pogodbenega razmerja med Agencijo RS za energijo (naročnikom) in družbo JERMAN & 
BAJUK svetovanje in izobraževanje d.o.o. (izvajalcem), izhodišči in cilji študije, analizo pravne ureditve in 
dejanskega stanja, ter predlaganim modelom reorganizacije ureditve GJS SODO v RS, kar vse je podrobno 
razdelano v tej študiji, podajamo naslednje zbirne zaključke študije, ki jih je potrebno proučiti skupaj s celotno 
vsebino posameznega poglavja. 

 

Povzetek obstoječe ureditve GJS SODO v RS: 

Z ustanovitvijo družbe SODO d.o.o. in podelitvijo koncesije za izvajanje GJS SODO, koncesionar ni začel z 
dejanskim izvajanjem GJS SODO. Nesporno je, da SODO d.o.o. ni lastnik elektrodistribucijske infrastrukture 
(EDI) in nima drugih sredstev za izvajanje GJS. SODO d.o.o. nadalje nima kadrovskih virov za izvajanje GJS SODO, 
niti ustrezne informacijske podlage. Celotna dejavnost GJS SODO ostaja pri lastnikih EDI oziroma Elektro 
podjetjih

1
. Sedanja Elektro podjetja so do 30.6.2007 tudi formalno opravljala GJS SODO, dejansko pa jo še 

vedno (podrobneje glejte poglavje III.1. in III.2.). 

Po mnenju avtorjev te študije je bistvena pomanjkljivost, ki jo je moč povezati s trenutno organiziranostjo GJS 
SODO v RS v tem, da na sistemski ravni ne omogoča vsebinske neodvisnosti SODO d.o.o. pri izvajanju GJS SODO 
v razmerju do lastnikov EDI oziroma petih Elektro podjetij. SODO d.o.o. od petih Elektro podjetij na podlagi 
Pogodb o najemu in izvajanju storitev GJS SODO, najema celotno EDI in istočasno naroča praktično vse storitve, 
ki se nanašajo na izvajanje GJS SODO, vključno storitve, ki se izvajajo kot javna pooblastila, kar povzroča, da se 
dejavnost GJS SODO dejansko izvaja ne v okviru SODO d.o.o., temveč v okviru petih Elektro podjetij.  

Takšna organiziranost GJS SODO je, ne glede na formalno ustanovitev SODO d.o.o., po mnenju avtorjev študije, 
v nasprotju z evropsko Direktivo in EZ v delu, ko ta določa, da izvajalec GJS SODO lahko izvaja zgolj to 
dejavnost

2
. 

Takšna organiziranost GJS SODO nadalje ne preprečuje možnosti notranjega subvencioniranja Elektro podjetij
3
, 

kakor tudi ne preprečuje diskriminatorne obravnave poslovno koristnih podatkov. Ker Elektro podjetja za SODO 
d.o.o. zagotavljajo celotno informacijsko podporo, imajo neposreden in takojšen vpogled v podatke, ki se med 
ostalim nanašajo na časovni in količinski obseg odjema električne energije, kar pa je z vidika potencialnega 
dobavitelja električne energije lahko ključen podatek za strukturiranje primerne ponudbe.   

Konflikt interesov, ki jih Elektro podjetja, kot izvajalci storitev GJS SODO in tržnih energetskih dejavnosti 
nakupa, prodaje in proizvodnje EE, opravljajo v eni osebi, je očiten. Elektro podjetja obvladujejo pretežni tržni 
delež trga upravičenih odjemalcev z EE v RS, v isti vlogi pa izvajajo GJS SODO, vključno storitve dostopa in 
upravljanja z omrežjem.  

Končno obstoječe stanje tudi ne omogoča Agenciji kot regulatorju trga zadovoljivega reguliranja in nadzora 
namenske porabe omrežnine. Razmejitev upravljanja z omrežjem od ostalih energetskih elektroenergetskih 
dejavnosti - pravna in ekonomska - je tudi bistvena zahteva Direktive (podrobneje glejte poglavje II.1.). 

 

 

 

 

                                                 
1
 Elektro Ljubljana, d.d., Elektro Maribor, d.d., Elektro Celje, d.d., Elektro Primorska, d.d. in Elektro Gorenjska, d.d. 

2
 če upoštevamo, da jo vsebinsko še vedno opravljajo Elektro podjetja 

3
 Elektro podjetja imajo možnost svoje tržne dejavnosti vsaj v delu financirati iz prihodkov od uporabe omrežij in izvajanja s 

tem povezanih storitev.  
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Izhodišča za izbiro primernega modela reorganizacije GJS SODO v RS 

Izvajalec študije je pri zasnovi najprimernejšega modela reorganizacije upošteval naslednja izhodišča: 

- zagotoviti je potrebno varno in nemoteno distribucijo EE; 

- zagotoviti je potrebno nediskriminatoren postopek odločanja in nediskriminatoren dostop do omrežja; 

- z ločeno pravno obliko in z dejansko razmejitvijo mora biti zagotovljen nepristranski postopek 
sprejemanja odločitev izvajalca GJS SODO; 

- zagotovljena mora biti neodvisnost izvajalca GJS SODO od interesov v zvezi s proizvodnjo in prodajo 
električne energije; 

- izvajalec GJS SODO mora imeti dejansko pravico (so)odločati o sredstvih, ki so potrebna za 
vzdrževanje, obratovanje in razvoj omrežja, če so lastniki in upravljavec omrežja vertikalno 
integrirana podjetja; 

- zagotoviti je potrebno ločene vodstvene strukture, da ne bo odvisnosti med upravljavci 
distribucijskega omrežja ter med podjetji za proizvodnjo in dobavo EE; 

- zagotovitev neodvisnosti upravljavcev omrežij nima neposredne povezave z lastništvom nad sredstvi 
prenosne ali distribucijske infrastrukture – le-ta je lahko v lasti upravljavcev omrežij ali pa ne. V kolikor 
lastništvo nad EDI ni v lasti upravljavca je ključno in nujno, da se zagotovi neodvisnost odločanja in 
neodvisnost interesov, ki bi izvirali iz lastništva kapitala pri lastnikih EDI; 

- nova organiziranost izvajanja GJS SODO mora zagotoviti skladnost organiziranosti in izvajanja GJS 
SODO z zahtevami Direktive, EZ in podzakonskih predpisov (pri čemer ima v primeru morebitnih 
notranjih neskladij večjo težo predpis višjega hierarhičnega reda – torej ima Direktiva prednost pred EZ 
in EZ prednost pred podzakonskimi predpisi); 

- nova organizacija izvajanja GJS SODO mora dopuščati nadaljnjo pravno ali funkcionalno preureditev 
izvajanja GJS SODO, ki bo izvajalcu GJS SODO omogočala prevzemanje vseh tistih sredstev in/ali 
funkcij, ki so potrebne zaradi doseganja nadaljnje optimizacije sistema ali sistemskih zahtev, 
upoštevajoč tudi vsakokratne premoženjske zmožnosti SODO d.o.o. in/ali proračuna RS; 

- predlagani modeli upoštevajo zatečeno stanje organiziranosti in izvajanja GJS SODO in zagotavljajo 
nemoten prehod v novo ureditev, saj so iz razloga zagotavljanja učinkovite in nemotene oskrbe z EE 
nenadni in preobsežni strukturni posegi tvegani; 

- ločitev dejavnosti GJS SODO od drugih tržnih energetskih dejavnosti, združenih v Elektro podjetjih, je 
potrebno razdelili in osamosvojiti takoj; 

 

Povzetek dejanskega stanja v Elektro podjetjih 

Elektro podjetja opravljajo poleg dejavnosti oddajanja EDI v najem in celotne dejavnosti GJS SODO tudi 
dejavnost nakupa in prodaje EE, proizvodnjo EE (preko odvisnih družb) in ostale dejavnosti za odjemalce EE ter 
tretje osebe (gradbene in montažne storitve za naročnike, projektiranje, telekomunikacijske storitve (preko 
družbe Stelkom d.o.o.), oddajanje drugega premoženja v najem itd.).  

Na nivoju vseh Elektro podjetij je bil čisti dobiček realiziran iz razmerij s SODO d.o.o. v znesku 8,9 mio EUR, 
izguba na nivoju tržnih dejavnosti pa v znesku -3,8 mio EUR

4
. Struktura poslovnega izida po Elektro podjetjih 

kaže, da so izgubo iz tržnih dejavnosti realizirala tri Elektro podjetja. Taka situacija povečuje tveganje 
notranjega subvencioniranja dejavnosti znotraj Elektro podjetij, ki poleg dejavnosti GJS SODO izvajajo še dve 

                                                 
4
 Elektro podjetja za leto 2008 izgubo izkazujejo zaradi izgube zunaj rednega delovanja – predvidevamo zaradi kazni Urada 

za preprečevanje konkurence 
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energetski dejavnosti, zlasti prodajo EE in deloma tudi proizvodnjo. Ocenjujemo, da bi pravo dejansko stanje 
razkrila šele ločitev dejavnosti v samostojne pravne osebe, kot je predlagana v Modelu 1 (poglavje IV.2. te 
študije), kjer bi se tržne dejavnosti pravno, ekonomsko in organizacijsko oddelile in osamosvojile (podrobneje 
glejte poglavje III.2.4.). 

Deleži števila zaposlenih so v obratnem sorazmerju z deleži prihodkov, ki jih Elektro podjetja dosegajo po 
posameznih dejavnostih. Dejavnost izvajanja GJS SODO je izrazito delovno intenzivna. Gre za pomembno 
informacijo, upoštevano pri zasnovi predlaganega modela reorganiziranja (podrobneje glejte poglavje IV.2.). 

. V strukturi vseh sredstev so za dejavnost GJS SODO zaradi kapitalsko intenzivne dejavnosti najpomembnejša 
opredmetena osnovna sredstva (OOS). Računsko sodišče opozarja, da Elektro podjetja ne zagotavljajo 
primernih podatkov o obsegu, vrsti in vrednosti EDI. Ne glede na to opozarjamo, da Elektro podjetja razdelitev 
premoženja, kot je razvidna v letnih poročilih, in iz podatkov Agencije, uporabljajo za potrebe določitve 
višine najemnine za EDI in za potrebe določitve plačila za ostale storitve za GJS SODO. Podatki so ključni za 
določitev omrežnine za izvajalca GJS SODO, zato je za namene te študije vrednostna razdelitev sredstev v 
letnih poročilih privzeta kot pravilna. Poudarjamo, da bo zaradi izvedbe reorganizacije potrebno izvesti 
skrbni pregled poslovnih funkcij Elektro podjetij ter v tej odvisnosti razdelitev sredstev in dolgov ter sestaviti 
delitvene premoženjske bilance na dan obračuna delitve. 
 

 

Predlog reorganizacije GJS SODO v RS 

Za izvedbo reorganizacije predlagamo izbiro Modela 1, ki je podrobneje predstavljen v poglavju IV.2. te študije. 
Bistvo modela je v delitvi obstoječih Elektro podjetij na način, da se ohranjajo lastniška razmerja, z oddelitvijo 
tržnega premoženja in dejavnosti na novoustanovljene Tržne Elektro družbe ter ohranjanjem premoženja in 
dejavnosti EDI in GJS SODO na EDI družbah (1. faza). Model 1 predvideva takojšnjo nadaljnjo kapitalsko 
povezovanje SODO d.o.o. in EDI družb tako, da SODO d.o.o. postane 79,5% neposredni lastnik EDI družb in jih 
na ta način absolutno obvladuje. 

 

Ključni cilj in rezultat predlagane reorganizacije po Modelu 1: 

• SODO d.o.o. je poleg pravne neodvisnosti tudi dejansko neodvisen pri izvajanju GJS SODO od ostalih 
Elektro podjetij, ki izvajajo tržne dejavnosti. Glede na dejansko stanje je torej izvajalec GJS SODO 
dejansko neodvisen od dejavnosti nakupa in prodaje električne energije (pretežni del dejavnosti v 
okviru obstoječih Elektro podjetij) in od proizvodnje (ta se pretežno izvaja v okviru odvisnih družb 
Elektro podjetij); 

• delovanje SODO d.o.o. preprečuje diskriminacijo, notranje subvencioniranje in izkrivljanje konkurence, 
kar med ostalim vključuje tudi varstvo in nediskriminatorno obravnavo poslovno koristnih podatkov; 

• vzpostavljeni so pogoji za nepristransko obravnavanje vseh proizvajalcev ali dobaviteljev EE v okviru 
pogojev obratovanja omrežij, ravno tako pa imajo odjemalci energije iz omrežij pravico do oskrbe na 
pregleden in nepristranski način ter do proste izbire dobavitelja EE;  

• dejavnost GJS SODO je obvezna republiška gospodarska javna služba, ki jo mora izvajalec te 
gospodarske javne službe (SODO d.o.o.) opravljati v samostojni pravni osebi ter v svojem imenu in ki 
ne opravlja druge dejavnosti; 

• SODO d.o.o. vsaj v prvi fazi reorganizacije ni tudi pravni lastnik EDI, zato ima z EDI družbami, ki jih tudi 
absolutno kapitalsko obvladuje sklenjeno pogodbo, s katero uredi vsa vprašanja uporabe tega omrežja 
za opravljanje nalog GJS SODO; 

• SODO d.o.o. je oseba zasebnega prava, kateri je bila koncesija za izvajanje GJS SODO podeljena brez 
javnega razpisa v upravnem postopku, zaradi česar RS ostaja edini lastnik SODO d.o.o.; 
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• Model 1 na relativno enostaven, hiter in stroškovno učinkovit način vzpostavi takšno organiziranost 
GJS SODO, ki je skladna z Direktivo in EZ (pravna in dejanska ločitev GJS SODO od ostalih tržnih 
energetskih dejavnosti, s čimer se na sistemski ravni preprečuje notranje subvencioniranje tržnih 
energetskih dejavnosti, diskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja in poslovno koristnih 
podatkov); 

• (povezano s prejšnjo točko) omogoča postopno nadaljnjo reorganizacijo izvajanja GJS SODO, brez 
večjih in nenadnih posegov v sistem distribucije električne energije, kar je pomembno z vidika 
nemotene in zanesljive oskrbe z električno energijo; 

• na relativno enostaven, hiter in stroškovno učinkovit način vzpostavi takšno organiziranost GJS SODO, 
ki omogoča Agenciji lažji in učinkovitejši nadzor nad namensko porabo omrežnine (v okviru SODO in 
EDI družb namreč ostane samo premoženje in funkcije, povezane z distribucijo električne energije); 

• omogoča družbi SODO d.o.o., da preko upravljavskih mehanizmov obvladuje EDI družbe, s tem pa tudi 
razvoj in obratovanje samega omrežja (»EDI«); EDI sicer ni v 100 % posredni lasti RS oziroma SODO 
d.o.o., vendar pa ta zahteva ne izhaja niti iz Direktive, niti iz EZ; z vidika nemotene in zanesljive oskrbe 
z električno energijo je po naši oceni ključno, da ima SODO d.o.o. kot izvajalec GJS SODO zanesljivo 
možnost odločanja o razvoju in obratovanju EDI;  

• neodvisnost delovanja GJS SODO je zagotovljena kljub temu, da manjšinski družbeniki ostajajo 20,5% 
lastniki EDI družb; njihov delež jim ne omogoča pomembnega vpliva na odločanje v EDI družbah ali na 
odločanje o delovanju EDI omrežja in izvajanju GJS SODO; njihove pravice so omejene le na pravice, ki 
po korporacijskem pravu pripadajo manjšinskim lastnikom v delniških družbah; 

• dejstvo, da manjšinski družbeniki ostajajo 20,5% lastniki EDI družb ne povzroča neupravičenega 
bogatenja teh lastnikov na račun odjemalcev električne energije iz naslednjih razlogov: 

o dejavnost GJS SODO je regulirana dejavnost in omogoča zgolj »reguliran« donos na vložena 
sredstva; ne glede na način pridobitve manjšinskih deležev ne sme biti sporno, da gre za 
vložek manjšinskih družbenikov ob njihovem vstopu v lastništvo Elektro podjetij; 

o reguliran donos ne omogoča donosov, v katerih bi se zasebni kapital v normalnih pogojih 
»počutil dobro«; donos prejmejo zgolj v primeru delitve reguliranega dobička, o čemer pa 
odloča večinski lastnik EDI družb, to je RS (manjšinski lastniki lahko izglasujejo zgolj tako 
delitev dobička, ki jo kot minimalno pravico določa korporacijsko pravo); 

o iz navedenih razlogov manjšinski lastniki tudi ne morejo računati z donosom iz prodaje 
manjšinskih deležev, saj v normalnih pogojih zasebni kapital ne išče naložb z reguliranim 
donosom, likvidnost naložbe pa je izjemno nizka ali je sploh ni; edini kupec je realno lahko le 
RS; iz tega razloga ocenjujemo kot izjemno pomembno, na kakšen način bo RS morebiti 
izražala interes po odkupu manjšinskih deležev v EDI družbah, saj bi v primeru, da bi RS bila 
voljan kupec deležev manjšinskih družbenikov, ravno to (in izključno to) pomembno povečalo 
donosnost zasebnega kapitala v EDI družbah in bi kupnina nedvoumno močno presegla tiste 
donose, ki jih manjšinski družbeniki v obstoječem stanju lahko pričakujejo skozi delitev 
dividend v EDI družbah; 

• Model 1 ne glede na prejšnje alineje omogoča odkup deležev zasebnega kapitala v EDI družbah na 
optimalen način (z minimiziranjem cenovnega pritiska lastnikov zasebnega kapitala), v kolikor bo to v 
prihodnosti s strani koncedenta, kljub prej navedenim dejstvom, ocenjeno kot nujno in smotrno. 
Odkup se lahko opravi na naslednji način: 

o zamenjava z deleži, ki ostanejo na Tržnih družbah; v kolikor bi se RS odločila za odkup deležev 
manjšinskega kapitala v EDI družbah, ocenjujemo to kot optimalno možnost. Šlo bi v bistvu za 
dokončno »razdružitev« RS in manjšinskih lastnikov v prej enotnih Elektro podjetjih, istočasno 
pa tak način za RS ne bi bil finančno obremenjujoč; 
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o odkup lastnih delnic od manjšincev za denarna plačila EDI družb; 

o odkup lastnih delnic od manjšincev v kombinaciji z izdajo obveznic za poplačilo; 

o odkup manjšinskih deležev neposredno s strani RS. 

Ocenjujemo, da v kolikor ima RS interes za izločitev manjšinskih družbenikov, bi morala zaradi 
cenovnih pritiskov relativno zgodaj nakazati način izločanja manjšinskih družbenikov (glejte tudi 
sklepne ugotovitve te študije). 

• Model 1 omogoča, ob prehodni izvedbi odkupa deležev zasebnega kapitala, opcijo združevanja EDI 
družb med seboj ali s SODO d.o.o., v kolikor bi združitev bila ekonomsko učinkovitejša od 
samostojnega delovanja EDI družb. 

• Izvedba Modela 1 ne predstavlja nujno zaključka reorganizacije izvajanja GJS SODO, temveč gre za 
nujno prilagoditev organizacije SODO d.o.o. in Elektro podjetij, da bi (upoštevajoč zatečeno stanje 
izvajanja distribucije z električno energijo v Sloveniji) bila nova organizacija skladna s ključnimi 
zahtevami Direktive in EZ.  

• Model 1 omogoča nadaljnje poslovno prestrukturiranje SODO d.o.o. in EDI družb na način, da SODO 
d.o.o. od EDI družb postopoma prevzema tiste funkcije in poslovne procese, za katere bo to na podlagi 
funkcijske analize ocenjeno, da je to nujno in smotrno z vidika izvajanja GJS SODO in javnih pooblastil 
SODO d.o.o.; 

• Vzporedno z izvajanjem aktivnosti, ki jih Model 1 predvideva, bi bilo potrebno na podlagi funkcijske 
analize ter ob sodelovanju vseh »akterjev« sistema distribucije (koncedenta, Agencije, poslovodstev in 
strokovnih služb Elektro podjetij, sindikatov Elektro podjetij) identificirati tiste funkcije ter z njimi 
povezana sredstva in zaposlene, katerih prenos iz EDI družb na SODO d.o.o. je nujen

5
, smiseln oz. 

smotrn (povečanje učinkovitosti) in predvsem brez škode za zanesljivo in nemoteno oskrbo z 
električno energijo. S spremembo 23.a člena EZ in na podlagi sklepa Vlade RS je bila sicer vzpostavljena 
formalna podlaga za »prenos« javnih pooblastil iz SODO na tretje osebe (glede izdajanja soglasij za 
priključitev na elektroenergetsko omrežje, dajanja smernic in mnenj na načrtovane prostorske 
ureditve, dajanja soglasij k projektnim rešitvam za načrtovane posege v območje varovalnih pasov)

6
.  

• Model 1 predpostavlja oddelitev izključno tržnih dejavnosti in ohranitev celotne GJS SODO na EDI 
družbah (vključno vzdrževanje in novogradnje); tak koncept omogoča ohranitev delovnih mest 
zaposlenih in nadaljevanje dejavnosti v okviru družb, ki izvajajo GJS SODO in so v večinski državni lasti. 

• Model 1 sicer omogoča tudi oddelitev tržne dejavnosti, v katero bi vključevali poleg dejavnosti in 
premoženja nakupa in prodaje električne energije, proizvodnje in ostalih izključno tržnih dejavnosti 
tudi npr. dejavnost novogradenj in rekonstrukcij ali celo vzdrževanja. Ocenjujemo, da prenos vsaj 
dejavnosti vzdrževanja ni vzdržen iz več razlogov: 

o pomen te dejavnosti za nemoteno delovanje EDI ter 

o v tej dejavnosti je zaposleno po oceni veliko število zaposlenih, zato bi tak prenos povzročil 
pomembne težave in pogajanja z zaposlenimi. 

V kolikor bi hotela RS vzpostaviti 100% (ne)posredno lastništvo nad EDI, bi morala na takšen ali drugačen način 
»izplačati« deleže zasebnega kapitala, ki trenutno obstajajo na enovitih Elektro podjetjih. Ti deleži se gibljejo 
posredno od 17% do 19%, neposredno pa 20,5%. Teoretično bi bilo možno vzpostaviti 100% posredno 
lastništvo RS nad EDI na način, da bi se oddelitev izvedla na način, ki ne ohranja kapitalskih razmerij. 
Poenostavljeno rečeno bi v takšnem primeru RS v EDI družbah (lastnicah EDI) po oddelitvi imela 100% lastniških 

                                                 
5
 Z vidika zagotovitve izvajanja GJS SODO na družbi SODO in predvsem z vidika zakonitega izvajanja javnih pooblastil 

izvajalca GJS SODO po EZ, ki ga problematizira tudi Računsko sodišče v svojem mnenju! 
6
 Pri čemer se kljub vsemu postavlja vprašanje, ali je ta ureditev povsem ustreza stališčem Ustavnega sodišča, ki jih le-to 

glede podeljevanja javnih pooblastil konkretizira v odločbi št. U-I-137/2001, ter s 15. členom ZDU-1.  
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upravičenj (100% vseh delnic), zasebni kapital pa bi bil v Tržnih Elektro podjetjih udeležen 100% ali v bistveno 
višjem lastniškem deležu, kot ga ima trenutno v enovitih Elektro podjetjih. V ta namen je v študiji analiziran tudi 
Model 2, ki predstavlja kombinacijo funkcijske, premoženjske in kapitalske razdelitve Elektro podjetij 
(podrobneje o Modelu 2 glejte v poglavju IV.3.). 

Ključne omejitve in ovire za izvedbo Modela 2, ki po oceni avtorjev te študije ni primerna oblika reorganizacije 
GJS SODO: 

• Po podatkih iz revidiranih letnih poročil Elektro podjetij konec leta 2008 je vrednost premoženja EDI in 
premoženja, s katerim se izvaja dejavnost GJS SODO d.o.o. pomembno večja, kot pa je knjigovodski 
vrednostni ekvivalent premoženja, ki pripada RS preko 79,5% deleža v kapitalu Elektro podjetij. Iz 
navedenega razloga bi RS, če bi želela po delitvi imeti EDI družbe v 100% posredni lasti, družbenikom 
morala nadomestiti razliko v vrednosti.  

• Nadomestitev vrednosti manjšinskim lastnikom je mogoča na način, da bi več obveznosti ostalo na EDI 
družbah, kar pa pomeni takojšne plačilo manjšinskih lastnikov za denar, saj bi Tržne družbe praktično 
ostale brez obveznosti in v 100% lasti zasebnega kapitala, dolgovi pa bi ostali na EDI družbah v 100% 
lasti RS. To je po naši oceni nesprejemljivo iz več vidikov: 

o državno premoženjski – država bi s tem posredno preko EDI družb prevzela obveznosti za 
izplačilo manjšinskih lastnikov; ker bi s prevzemanjem obveznosti na EDI družbah – tudi tistih, 
ki so nastale v zvezi s tržnimi dejavnostmi pomenilo takojšnje odplačilo (za denar) manjšinskih 
lastnikov, bi imelo to za RS velike finančne posledice. Kot je razvidno iz predhodnih izračunov, 
bi bilo potrebno na EDI dodatno prevzeti obveznosti, ki niso nastale v zvezi z dejavnostjo EDI 
ali storitvami GJS SODO. Druga možnost je, da bi se tako plačilo manjšinskih deležev odrazilo v 
večji ceni omrežnine; 

o ekonomski – struktura premoženja na EDI družbah bi bila neprimerna; predvidevamo, da bi 
razmerje med lastniškim in dolžniškim kapitalom bilo neprimerno, EDI družbe bi imele 
predvidoma težave s plačilno sposobnostjo zaradi nesorazmerno veliko prevzetih obveznosti, 
itd., kar bi lahko ogrozilo poslovanje EDI družb; 

o ker se s tem povzroča velika davčna tveganja, saj ne razdeljujemo obratov kot 
pravnoorganizacijskih enot; to lahko pomeni obdavčitev skritih rezerv na prenesenem 
premoženju; 

• Izračun pokaže, da tudi v primeru, da bi se na EDI družbah obdržalo zgolj premoženje EDI, ostale 
dejavnosti in premoženje, vezano na GJS SODO (tudi vzdrževanje in novogradnja) pa bi se preneslo na 
Tržne družbe, delitev brez ohranjanja lastniških razmerij ne privede do ciljne lastniške strukture, kjer bi 
RS na EDI družbah imela posredno 100% lastništvo. Razlog je v tem, da je delež premoženja v lasti RS 
preko njenega 79,5%-nega lastništva manjši, kot pa je neto vrednost premoženja, ki se nanaša na EDI 
in ki jo želimo ločiti od ostalega premoženja.  

• Oddelitve (z ohranitvijo ali neohranitvijo kapitalskih razmerij) ni moč zasnovati na način, da bi 
prenosna družba ali njen večinski delničar določenim delničarjem ali skupini delničarjev (npr. 
lastnikom zasebnega kapitala) ponudil poleg deležev v novih družbah (za manjkajoči del) še denarno 
kompenzacijo (denarno odpravnino). Primeri, ko pride do plačila denarne odpravnine pri oddelitvi so 
strogo omejeni samo na določene situacije (633. člen ZGD-1), katerim vsem je skupno, da je v izključni 
pristojnosti »prikrajšanega« delničarja odločitev, ali bo sprejel ponujene deleže v novih (prevzemnih) 
družbah, ali pa bo namesto njih zahteval denarno odpravnino.  

• Pri oddelitvi, ki ne ohranja kapitalskih razmerij, zakon za veljavnost soglasja skupščine prenosne družbe 
zahteva večino 9/10 osnovnega kapitala družbe (2. odstavek 630. člena ZGD-1). Da bi bila 
reorganizacija sploh izvedena, bi tako morala RS v tem primeru v vseh petih Elektro podjetjih 
»prepričati« med 7 in 9 % delničarjev – lastnikov zasebnega kapitala, da bi na skupščini podprli 
soglasje k oddelitvi. To seveda po eni strani pomeni izjemno negotovost (vse do izvedbe vseh petih 



Študija: »Zagotovitev učinkovite ureditve izvajanja GJS SODO«  ZAUPNO 

 

JERMAN & BAJUK svetovanje in izobraževanje d.o.o. Stran 10 

 

skupščin Elektro podjetij), ali bo oddelitev sploh lahko izvedena
7
, po drugi strani pa se odpira široko 

polje možnih pritiskov na RS kot večinskega delničarja s strani lastnikov zasebnega kapitala, s katerimi 
bi ti lahko pogojevali svoje soglasje k oddelitvi (primeroma – kaj in po kakšni vrednosti bo predmet 
prenosa na Tržna Elektro podjetja; kdaj in po kakšni ceni bodo deleži v Tržnih Elektro podjetjih 
predmet odkupa, itd.).  

• Tisti delničarji – lastniki zasebnega kapitala, ki se takšno oddelitvijo ne bi strinjali in ki bi na skupščini 
prenosne družbe na zapisnik ugovarjali sklepu o soglasju za delitev, bi imeli pravico do primerne 
denarne odpravnine v zameno za (ponujene) deleže v novih družbah – Tržnih Elektro podjetjih. 
Denarna odpravnina bi morala biti izplačana v relativno kratkem času po vpisu oddelitve, njena višina 
bi morala biti določena že v delitvenem načrtu (ter bi bila sama po sebi predmet preverjanja v okviru 
delitvene revizije), manjšinski delničarji pa bi imeli tudi možnost sprožiti postopek sodnega preizkusa 
njene primernosti.  

Iz vseh navedenih razlogov reorganizacija izvajanja GJS SODO preko izvedbe oddelitve, ki ne ohranja kapitalskih 
razmerij (Model 2), po naši oceni ni niti izvedljiva, še manj pa smotrna.  

                                                 
7
 Upoštevajoč pomembnost reorganizacije in nemotenega izvajanja GJS SODO gre po naši oceni za nesprejemljivo tveganje.  
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I. UVOD 

I.1. OPREDELITEV PREDMETA ŠTUDIJE 

Družbo JERMAN & BAJUK svetovanje in izobraževanje d.o.o. (v nadaljevanju »izvajalec«) je Javna agencija 
Republika Slovenije za energijo (v nadaljevanju »Agencija«) izbrala za izvedbo projektne naloge (študije) z 
delovnim naslovom »Zagotovitev učinkovite ureditve izvajanja GJS SODO«.  

Izvajalec mora pri izdelavi študije upoštevati naslednja izhodišča in cilje: 

1. V skladu z Energetskim zakonom (Ur.l. RS, št. 79/1999 in nasl., v nadaljevanju »EZ«) je dejavnost 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja obvezna republiška gospodarska javna služba (v 
nadaljevanju »GJS SODO«). V Direktivi 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.6.2003 o 
skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 96/92/ES (v 
nadaljevanju »Direktiva«) je določeno, da mora biti upravljavec distribucijskega omrežja neodvisen od 
drugih energetskih dejavnosti, ki niso povezane z distribucijo, in sicer mora biti z ločeno pravno obliko 
in z dejansko razmejitvijo zagotovljen nepristranski postopek sprejemanja odločitev. Skladno z 
Direktivo so morale države članice zagotoviti ustrezno organiziranost najkasneje s 1. julijem 2007.  

2. RS je zaradi navedene zahteve ustanovila SODO d.o.o., ki ji je bila na podlagi Uredbe o koncesiji 
gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne 
energije (Uradni list RS, št. 39/2007, v nadaljevanju »Uredba o koncesiji«), odločbe o izbiri 
koncesionarja št. 36001-4/2007/5 z dne 14.6.2007 in Koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske 
javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije (v 
nadaljevanju »Koncesijska pogodba«), podeljena koncesija za izvajanje GJS SODO. Družba SODO d.o.o. 
formalno izvaja republiško GJS SODO od 1. julija 2007 dalje. 

3. Ker družba SODO d.o.o. nima v lasti elektroenergetske infrastrukture za izvajanje GJS SODO, niti 
ustreznih kadrovskih virov za izvajanje GJS, je sklenila s petimi Elektro podjetji

8
, ki so lastniki 

elektroenergetske infrastrukture na določenih območjih RS, pogodbe o najemu elektrodistribucijske 
infrastrukture in izvajanju storitev za SODO d.o.o. (v nadaljevanju »lastniki infrastrukture« oziroma 
»Elektro podjetja«). 

4. Računsko sodišče RS je revidiralo ureditev izvajanja GJS SODO v letu 2007 in je svoje ugotovitve 
predstavilo v poročilu št. 1206-5/2008-29 z dne 24. marca 2009. Glavne ugotovitve računskega sodišča 
so: 

• izvajanje GJS SODO v letu 2007 ni bilo učinkovito, ker Vlada RS ni zagotovila potrebnega 
zakonskega okvira, na podlagi katerega bi bilo mogoče elektroenergetsko infrastrukturo, potrebno 
za izvajanje GJS SODO, izločiti iz lastništva pravnih oseb zasebnega prava, 

• Vlada in Ministrstvo za gospodarstvo (v nadaljevanju tudi »MG«) nista zagotovila pogojev za 
neodvisno izvajanje GJS SODO v družbi upravljavca omrežja od interesov v zvezi s proizvodnjo in 
prodajo električne energije,  

• pogodba o najemu ne vsebuje le najema infrastrukture, temveč prenaša vse naloge izvajanja GJS 
na lastnike infrastrukture, zato je  SODO popolnoma odvisen od lastnikov infrastrukture.  

5. Računsko sodišče je v roku 90 dni od prejema revizijskega poročila od MG zahtevalo odzivno poročilo, 
ki mora vsebovati popravljalne ukrepe, s katerimi mora biti zagotovljena učinkovita ureditev izvajanja 
GJS SODO. 

                                                 
8
 Pod katerimi razumemo za potrebe tega dokumenta: Elektro Ljubljana, d.d., Elektro Maribor d.d., Elektro Gorenjska, d.d., 

Elektro Primorska d.d. in Elektro Celje, d.d. 
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Cilji te študije so glede na zahteve Agencije iz povabila k oddaji ponudbe za projektno nalogo št. 534-I-
0006/2009 z dne 08.05.2009 sledeči: 

a) Na podlagi zahtev Direktive in EZ proučiti možne oblike organiziranosti izvajalca GJS SODO tako, da bo 
zagotovljena učinkovita ureditev izvajanja GJS SODO. Ker je izvajanje GJS SODO direktno povezano z 
Elektro podjetji kot lastniki infrastrukture in izvajalci storitev za SODO d.o.o., je potrebno proučiti vse 
možne načine statusnega preoblikovanja Elektro podjetij (lastnikov infrastrukture) in SODO  d.o.o. z 
vidika: 

• ustrezne pravne organiziranosti, 

• načina izločitve javne infrastrukture oziroma distribucijskega omrežja, ki mora v skladu s 
sklepom Vlade RS postati last države oziroma SODO d.o.o., 

• izvedene direktne podelitve koncesije SODO d.o.o., 

• rokov, v okviru katerih je spremembo mogoče čim prej uveljaviti. 

b) Izmed možnih oblik organiziranosti, glede na obravnavane vidike, predlagati tiste variante za ustrezno 
in optimalno obliko organiziranosti, ki jih je možno realizirati v najkrajšem možnem času. 

c) Pri predlagani obliki izpostaviti sinergijske učinke, nakazati področja, kjer je možno doseči zniževanje 
stroškov, opredeliti možnosti in vrednosti dezinvestiranja v povezavi s poslovno nepotrebnimi sredstvi 
za učinkovito izvajanje GJS SODO, omeniti vpliv spremembe organiziranosti na potreben obseg 
sredstev za razvoj in delovanje ter vpliv na omrežnino kot vir za financiranje GJS SODO.  

d) Pri predlagani obliki mora biti upoštevano tudi dejstvo, da so distribucijska podjetja lastniki hčerinskih 
družb (male HE) in skupnih hčerinskih družb (Stelkom, Informatika). Podan mora biti predlog ureditve 
razmerij do hčerinskih družb. Pri tem je posebej pomembno dejstvo, da je za izvajanje GJS SODO 
družba Informatika nujno potrebna.  

e) Potrebno je upoštevati obstoječe stanje zaračunavanja povprečnih stroškov priključevanja. Ti stroški so 
vir SODO d.o.o. za investiranje in jih SODO d.o.o. vlaga v OOS Elektro podjetij kot vlaganja v tuja OOS. 
Glede na predlagano obliko organiziranosti je potrebno opredeliti optimalno rešitev tega segmenta 
(dokapitalizacija, kredit, …). 

f) Opredeliti za katere organizacijske oblike znotraj predlagane variante še nadalje ostaja obveza 
izvajanja javnih naročil. 

g) Predlagano obliko organiziranosti podrobno opredeliti po posameznih fazah z navedbo rokov izvedbe 
faz ter opredeliti nujno potrebne funkcije, ki naj bi jih SODO d.o.o. izvajal takoj ob uvedbi 
reorganizacije. 
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I.2. ZASNOVA ŠTUDIJE 

Izhajajoč iz gornjih ciljev študije ter zasledujoč preglednost ter notranjo konsistentnost dokumenta je izvajalec 
študije le-to zasnoval na sledeč način: 

• Na začetku so predstavljeni povzetek in zaključki študije. 

• V II. poglavju celovito predstavljamo sistemsko pravno ureditev organiziranosti in izvajanja GJS SODO, 
tako z vidika predpisov EU, kakor tudi z vidika zakonodaje ter podzakonskih aktov RS. Izpostavljamo 
ključne točke te ureditve, ki istočasno predstavljajo izhodišča in okvire naših predlogov možnih 
modelov reorganiziranja izvajanja GJS SODO, obdelanih v IV. poglavju te študije. 

• III. poglavje se nanaša na analizo obstoječe pravne, premoženjske in funkcijske ureditve izvajanja GJS 
SODO v Sloveniji. Razkrita in analizirana je statusna organiziranost SODO d.o.o., Elektro podjetij – 
lastnikov infrastrukture, njihova medsebojna pogodbena razmerja, ki so ključna za to študijo, 
obravnavan in komentiran je način podelitve koncesije za izvajanje GJS SODO, izvedena je analiza 
premoženja Elektro podjetij, še posebej razmejitev sredstev in dolgov, ki pripadajo elektrodistribucijski 
infrastrukturi (v nadaljevanju »EDI«) in izvajanju ostalih storitev GJS za SODO d.o.o. od ostalih sredstev 
in dolgov, izvedena je analiza in razmejitev poslovnih funkcij Elektro podjetij in z njimi povezanih 
prihodkov in odhodkov, ki se pripisujejo dejavnosti EDI in dejavnosti GJS SODO od ostalih (tržnih) 
dejavnosti Elektro podjetij, pregled števila zaposlenih po posameznih dejavnostih Elektro podjetij, 
razkrit je način določanja omrežnine za GJS SODO, razkrit je davčni položaj SODO d.o.o. ter Elektro 
podjetij. 

• IV. poglavje predstavlja konkretne predloge – modele reorganizacije izvajanja GJS SODO, pri čemer 
modeli temeljijo na ključnih ugotovitvah (povzetkih) prejšnjih poglavij študije. Modeli reorganizacije so 
vsebinsko in časovno opredeljeni, medsebojno primerjani (prednosti in slabosti posameznega modela 
v razmerju do ostalih), podan pa je tudi predlog najoptimalnejšega modela.  

• V V. poglavju odgovarjamo na posamezna vprašanja iz projektne naloge Agencije, ki niso zajeta kot 
integralni del predlaganih modelov in ki zaradi specifike zahtevajo ločeno obravnavo, in sicer: 

o izvajanje javnih naročil v predlagani novi pravno-organizacijski strukturi ter 

o problematika posebnih stroškov priključevanja, ki so namenski vir SODO d.o.o. za širitev EDI. 
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I.3. OMEJITVE ŠTUDIJE 

Študija je pripravljena ob naslednjih omejitvah: 

1. Ne posega v obstoječo pravno in organizacijsko ločitev upravljavca prenosnega in distribucijskega 
omrežja

9
. Pravna ločitev obeh upravljavcev je po Direktivi obvezna, čeprav se načeloma dopušča 

njihova vertikalna povezanost. Oba upravljavca v Sloveniji sta sicer povezani osebi – njun 100% lastnik 
je RS, vendar za potrebe študije privzemamo, da sta medsebojno neodvisna kar se tiče izvajanja GJS 
SOPO in SODO, zato študija ne posega v obstoječo sistemsko ločitev upravljavcev SOPO in SODO. 

2. Temelji na veljavni zakonodaji RS ter področni Direktivi Sveta Evropske skupnosti, podzakonskih aktih 
ter sklenjenih in veljavnih pogodbenih podlagah za izvajanje GJS SODO. Posledično študija izhaja iz 
zatečene ureditve izvajanja GJS SODO in iz zatečene lastniške strukture Elektro podjetij. 

3. Študija nadalje temelji na javno objavljenih podatkih iz letnih poročil Elektro podjetij ter SODO d.o.o., v 
katerih so podjetja po veljavnem EZ in Direktivi dolžna ločeno razkriti premoženje (sredstva in dolgove) 
ter prihodke, odhodke in poslovni izid iz posameznih energetskih dejavnosti. V študiji so dodatno 
upoštevani podatki, prejeti s strani Agencije, ki so podrobnejši od tistih, ki so razkriti v letnih poročilih 
Elektro podjetij, zato smo, poleg podatkov iz letnih poročil Elektro podjetij, za namene te študije 
uporabili tudi podatke, s katerimi razpolaga Agencija

10
. Uporabo podatkov iz letnih poročil Elektro 

podjetij za namene te študije utemeljujemo z naslednjim: 

a. gre za edine javno dostopne podatke, ki jih objavljajo Elektro podjetja, 

b. za sestavo objavljenih računovodskih izkazov in letnih poročil je odgovorno poslovodstvo 
Elektro podjetij, 

c. računovodski izkazi so revidirani in letna poročila pregledana s strani pooblaščenega revizorja, 

d. podatki so podlaga za ugotovitev upravičenih stroškov in določitev omrežnine, ki se v končni 
fazi steka v korist Elektro podjetij, omrežnina pa je cena za uporabo omrežja, ki jo poleg cene 
za dobavo električne energije (v nadaljevanju tudi »EE«) dobavitelji zaračunavajo odjemalcem 
EE. 

4. Opozarjamo, da bo za namene izvedbe reorganizacije izvajanja GJS SODO in s tem povezane 
razdelitve premoženja, dejavnosti in zaposlenih, obstoječih Elektro podjetij na del, ki je namenjen 
izvajanju GJS SODO in ostali del, potrebno pri vsakem od Elektro podjetij opraviti dodatni skrbni 
pregled EDI in ostalega premoženja Elektro podjetij, vključno s funkcijsko analizo, ter na tej podlagi 
določiti kriterije za razdelitev in za pripravo delitvenega načrta oziroma delitvene premoženjske 
bilance.  

 

                                                 
9
 V Sloveniji delujeta pravno ločeni pravni osebi za upravljanje s prenosnim in distribucijskim omrežjem. Prenosno omrežje 

upravlja Elektro – Slovenija d.o.o., ki je tudi pravni lastnik prenosnega omrežja, distribucijsko omrežje pa upravlja SODO 
d.o.o., pri čemer je EDI v lasti Elektro podjetij. 
10

 Agencija primeroma razpolaga s podatki o tem, kolikšna je vrednost infrastrukturnih OOS (aktiviranih in v izgradnji) v 
celotni vrednosti OOS za dejavnost oddajanja EDI v najem in dejavnost storitev GJS SODO.  
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II. SISTEMSKA PRAVNA UREDITEV ORGANIZIRANOSTI IN IZVAJANJA GJS SODO 

II.1. UREDITEV GJS SODO PO DIREKTIVI 2003/54/ES 

II.1.1. CILJI DIREKTIVE 

Direktiva 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.6.2003 o skupnih pravilih za notranji trg z 
električno energijo in o razveljavitvi Direktive 96/92/ES določa skupna pravila za proizvodnjo, prenos, 
distribucijo in dobavo električne energije. Določa tudi pravila glede organiziranja in delovanja 
elektroenergetskega sektorja, dostop do trga, merila in postopke, ki se uporabljajo pri javnih razpisih in izdaji 
energetskih dovoljenj ter obratovanju sistemov (člen 1 Direktive).  

Zaradi boljšega vsebinskega razumevanja posameznih določb Direktive ter njihove umeščenosti v celotni sistem 
ureditve elektroenergetskega sektorja v nadaljevanju citiramo nekatere točke ali dele točk uvoda k Direktivi 
(odebeljene dele teksta je označil izvajalec te študije). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(2) Izkušnje pri izvajanju te Direktive kažejo prednosti, ki so lahko rezultat notranjega trga z električno 
energijo, kot so večja učinkovitost, znižanje cen, višji standardi storitev in večja konkurenčnost. Kljub temu 
pa še ostajajo večje pomanjkljivosti in možnosti za izboljšanje delovanja trga, zlasti so potrebne konkretne 
določbe, s katerimi bi zagotovili enake konkurenčne pogoje pri proizvodnji in zmanjšali tveganje glede 
prevladujočega položaja na trgu ter plenilskega obnašanja, zagotovili nediskriminatorne tarife za prenos 
in distribucijo z dostopom do omrežja na osnovi tarif, ki so objavljene pred začetkom njihove veljavnosti, 
zaščitili pravice malih in ranljivih odjemalcev, zagotovili objavo informacij o virih energije za proizvodnjo 
električne energije ter pri sklicevanju na vire, kjer je to mogoče, navedli podatke o njihovem vplivu na 
okolje. 

… 

(4) Svoboščine, ki jih Pogodba zagotavlja evropskim državljanom – prosti pretok blaga, prosti pretok 
storitev in svoboda ustanavljanja – so možne le na popolnoma odprtem trgu, ki vsem odjemalcem 
omogoča svobodno izbiro dobaviteljev in vsem dobaviteljem, da svoje proizvode svobodno dobavijo 
svojim odjemalcem. 

(5) Glavne ovire na poti k popolnoma operativnemu in konkurenčnemu notranjemu trgu med drugim 
zadevajo vprašanje dostopa do omrežja, vprašanje postavitve cen in razlik med državami članicami v 
stopnji odprtosti trgov. 

(6) Za dobro delovanje konkurence je nujen nediskriminatoren in pregleden dostop do omrežja, ki bo na 
voljo za primerno ceno. 

(7) Za vzpostavitev notranjega trga z električno energijo je bistvenega pomena nediskriminatoren dostop 
do omrežja upravljavcev prenosnega in distribucijskega omrežja. Upravljavec prenosnega ali 
distribucijskega omrežja je lahko eno ali več podjetij. 

(8) Primerno je, da v primeru vertikalno integriranih podjetij prenosne in distribucijske sisteme upravljajo 
pravno ločene pravne osebe, da se zagotovi učinkovit in nediskriminatoren dostop do omrežja. Komisija 
bi morala oceniti ukrepe z enakovrednim učinkom, ki jih pripravijo države članice za uresničitev cilja te 
zahteve, in pripraviti predloge za spremembo te Direktive. Primerno je tudi, da imajo upravljavci 
prenosnega in distribucijskega sistema dejansko pravico soodločanja o sredstvih, ki so potrebna za 
vzdrževanje, obratovanje in razvoj omrežja, če so lastniki in upravljavci omenjenih sredstev vertikalno 
integrirana podjetja. Treba je zagotoviti neodvisnost upravljavcev distribucijskega omrežja in 
upravljavcev prenosnega omrežja zlasti glede interesov v zvezi s proizvodnjo in dobavo. Zato je treba 
vzpostaviti ločene upravne strukture, da ne bo odvisnosti med upravljavci distribucijskega in upravljavci 
prenosnega omrežja ter med podjetji za proizvodnjo/dobavo. 
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Kljub temu je treba razlikovati med takim pravnim ločevanjem in ločevanjem lastništva. Pravno ločevanje 
ne pomeni spremembe lastništva nad sredstvi in nikakor ne preprečuje uporabe podobnih ali enakih 
pogojev zaposlovanja v celotnem vertikalno integriranem podjetju. Vendar je treba z organizacijskimi 
ukrepi glede neodvisnosti tistih, ki so odgovorni za sprejemanje odločitev, zagotoviti nediskriminatoren 
postopek sprejemanja odločitev. 

…  

(10) Čeprav ta Direktiva ne obravnava vprašanj o lastništvu, je treba opozoriti, da so v primeru, ko je 
podjetje, ki opravlja prenos ali distribucijo, po svoji pravni obliki ločeno od podjetij, ki izvajajo dejavnosti 
proizvodnje in/ali dobave, imenovani upravljavci omrežij lahko ista podjetja, ki so lastniki infrastrukture. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zaradi zagotovitve temeljnih svoboščin iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (prost pretok blaga, prost 
pretok storitev, svoboda ustanavljanja) Direktiva torej v prvi vrsti želi vzpostaviti pogoje za popolnoma odprt 
notranji elektroenergetski trg.  

Direktiva kot glavno oviro na poti k popolnoma operativnemu in konkurenčnemu notranjemu trgu med drugim 
izpostavlja vprašanje dostopa do omrežja in vprašanje postavitve cen za dostop do omrežja. Za vzpostavitev 
notranjega trga in dobro delovanje konkurence je nujen nediskriminatoren in pregleden dostop do omrežja, ki 
bo na voljo za primerno ceno. 

Za zagotovitev učinkovitega in nediskriminatornega dostopa do omrežja je primerno, da prenosno in 
distribucijsko omrežje upravljajo pravno ločene pravne osebe (upravljavci prenosnega in distribucijskega 
omrežja), ki so neodvisni zlasti od interesov v zvezi s proizvodnjo in dobavo električne energije. Neodvisnost 
interesov ter nediskriminatoren postopek sprejemanja odločitev se zagotovi z ločenimi upravnimi (vodstvenimi) 
strukturami ter s primernimi organizacijskimi ukrepi.  

Zagotovitev neodvisnosti upravljavcev omrežij pa nima neposredne povezave z lastništvom nad sredstvi 
prenosne ali distribucijske infrastrukture – le-ta je lahko v lasti upravljavcev omrežij ali pa ne. V kolikor 
lastništvo nad sredstvi infrastrukture ni v lasti upravljavcev je ključno in nujno, da se zagotovi neodvisnost 
odločanja in neodvisnost interesov.  

 

II.1.2. REŠITVE DIREKTIVE 

Direktiva zgoraj navedena izhodišča iz uvoda glede obratovanja distribucijskega omrežja uzakonja na sledeč 
način (v nadaljevanju citiramo tista določila Direktive, ki so pomembna z vidika predmetne študije; odebeljene 
dele teksta je označil izvajalec te študije).   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POGLAVJE II 

SPLOŠNA PRAVILA ZA ORGANIZACIJO SEKTORJA 

Člen 3 

Obveznosti javnih storitev in varstvo potrošnikov 

1. Države članice zagotavljajo na podlagi svoje institucionalne organiziranosti in z obveznim 
upoštevanjem načela subsidiarnosti, da bodo elektroenergetska podjetja brez poseganja v odstavek 2 
delovala skladno s pravili te direktive za dosego konkurenčnega, zanesljivega in trajno okolju ustreznega 
trga z električno energijo in da ne bodo razlikovale med temi podjetji glede pravic ali obveznosti. 

… 
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POGLAVJE V 

OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA 

Člen 13 

Imenovanje upravljavcev distribucijskega omrežja
11

 

Države članice imenujejo ali zahtevajo od podjetij, ki imajo v lasti distribucijska omrežja ali so zanje 
odgovorna, da imenujejo enega ali več upravljavcev distribucijskega omrežja za čas, ki ga morajo določiti 
države članice ob upoštevanju učinkovitosti in gospodarskega ravnotežja. Države članice zagotovijo, da 
upravljavci distribucijskega omrežja delujejo v skladu s členi 14 do 16. 

Člen 14 

Naloge upravljavcev distribucijskega omrežja 

1. Upravljavec distribucijskega omrežja vzdržuje varno, zanesljivo in učinkovito razdeljevanje električne 
energije na svojem območju z obveznim upoštevanjem varovanja okolja. 

2. V nobenem primeru ne dela razlik med posameznimi uporabniki omrežja ali vrstami uporabnikov 
omrežja, zlasti ne v korist svojih povezanih podjetij. 

3. Upravljavec distribucijskega omrežja posreduje uporabnikom omrežja podatke, ki jih potrebujejo za 
učinkovit dostop do omrežja. 

… 

Člen 15 

Ločevanje upravljavcev distribucijskega omrežja 

1. Če je upravljavec distribucijskega omrežja sestavni del vertikalno integriranega podjetja
12

, mora biti 
neodvisen od drugih dejavnosti, ki niso povezane z distribucijo, vsaj glede pravne oblike, organizacije in 
sprejemanja odločitev. Ta pravila ne predstavljajo obveznosti po ločevanju lastništva nad sredstvi 
distribucijskega omrežja od vertikalno integriranega podjetja. 

2. Poleg zahtev v odstavku 1, kjer je upravljavec distribucijskega omrežja sestavni del vertikalno 
integriranega podjetja, mora biti le-ta neodvisen od drugih dejavnosti, ki niso povezane z distribucijo, 
glede svoje organizacije in sprejemanja odločitev. Da bi to zagotovili, veljajo naslednja minimalna merila: 

(a) osebe, ki so odgovorne za vodenje upravljavca distribucijskega omrežja, ne smejo sodelovati v organih 
integriranega elektroenergetskega podjetja, ki so posredno ali neposredno odgovorni za tekoče operacije 
proizvodnje, distribucije in dobave električne energije

13
; 

(b) sprejmejo se ustrezni ukrepi, s katerimi se zagotovi, da se poklicni interesi oseb, pristojnih za vodenje 
upravljavca distribucijskega omrežja, upoštevajo na način, ki zagotavlja njihovo sposobnost za neodvisno 
delovanje; 

(c) upravljavec distribucijskega omrežja ima, neodvisno od integriranega elektroenergetskega podjetja, 
dejanske pravice sprejemanja odločitev glede sredstev, ki so potrebna za obratovanje, vzdrževanje in 

                                                 
11

 Upravljavec distribucijskega omrežja po Direktivi je v terminologiji EZ sistemski operater distribucijskega omrežja oz. 
konkretno družba SODO d.o.o. 
12

 Skladno z opredelitvami pojmov iz 2. člena Direktive pomeni »vertikalno integrirano podjetje« podjetje ali skupino 
podjetij, katerih vzajemno povezavo določa člen 3(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 4064/89 z dne 21. decembra 1989 o nadzoru 
koncentracij podjetij in kjer zadevno podjetje/skupina izvaja vsaj eno od dejavnosti prenosa ali distribucije in vsaj eno od 
dejavnosti proizvodnje ali dobave električne energije. 
13

 Zaradi jasnosti zahteve navajamo tudi originalno angleško besedilo Direktive: those person, responsible for the 
management of the distribution system operator, may not participate in company structures of the integrated electricity 
undertaking, directly or indirectly for the day-to-day operation of generation, transmission or supply of electricity. 
Prepovedano je torej, da bi vodstvo upravljavca omrežja sodelovalo v odločevalskih strukturah glede dnevnih poslov pri 
proizvajalcih in dobaviteljih električne energije.  Ne gre torej zgolj za formalno ločitev vodstev upravljavca omrežij od 
vodstev proizvajalcev in dobaviteljev električne energije. 
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razvoj omrežja. To ne bi smelo preprečevati ustreznih usklajevalnih mehanizmov, s katerimi se matičnemu 
podjetju zagotovi zaščita pravice do ekonomskega nadzora in nadzora upravljanja v zvezi z donosom 
sredstev v hčerinskem podjetju, ki ga posredno ureja člen 23(2). To bi moralo matičnemu podjetju zlasti 
omogočati potrditev letnega finančnega načrta ali katerega koli drugega enakovrednega instrumenta 
upravljavca distribucijskega omrežja in določitev skupnih omejitev stopnje zadolževanja njegovega 
hčerinskega podjetja. Matičnemu podjetju ne daje pravice izdajanja navodil v zvezi s tekočimi operacijami 
in ne v zvezi s posameznimi odločitvami o gradnji ali nadgradnji distribucijskih daljnovodov, ki ne presegajo 
omejitev v potrjenem finančnem načrtu ali v katerem koli drugem enakovrednem instrumentu; 

(d) upravljavec distribucijskega omrežja oblikuje program za doseganje skladnosti, ki določa ukrepe za 
preprečevanje diskriminatornega obnašanja in zagotavlja ustrezen nadzor nad izvajanjem programa. 
Program določa posebne obveznosti, ki jih morajo zaposleni izpolniti za uresničitev tega cilja. Oseba ali 
organ, ki je odgovoren za nadzor izvajanja programa za doseganje skladnosti, pošlje regulatornemu organu 
iz člena 23(1) letno poročilo o sprejetih ukrepih in ga objavi. 

Države članice se lahko odločijo, da odstavka 1 in 2 ne bodo uporabile za integrirana elektroenergetska 
podjetja, ki oskrbujejo manj kot 100.000 priključenih odjemalcev ali majhno izdvojeno omrežje. 

Člen 16 

Zahteve glede zaupnosti za upravljavce distribucijskega omrežja 

Brez poseganja v člen 18 ali druge pravne obveznosti razkritja podatkov vsak upravljavec distribucijskega 
omrežja varuje zaupnost poslovno občutljivih podatkov

14
, ki jih dobi med izvajanjem svoje poslovne 

dejavnosti, in prepreči razkritje poslovno koristnih podatkov o svojih dejavnostih na diskriminatoren 
način. 

… 

POGLAVJE VI 

LOČEVANJE IN PREGLEDNOST RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

… 

Člen 19 

Ločevanje računovodskih izkazov 

… 

3. Elektroenergetska podjetja v svojih internih računovodstvih vodijo ločene računovodske izkaze za 
svoje prenosne in distribucijske dejavnosti, kot bi se to od njih zahtevalo, če bi te dejavnosti opravljala 
ločena podjetja, da se prepreči diskriminacija, notranje subvencioniranje in izkrivljanje konkurence. 
Vodijo tudi računovodske izkaze, ki so lahko konsolidirani, za druge elektroenergetske dejavnosti, ki niso 
povezane s prenosom in distribucijo. Do 1. julija 2007 vodijo ločene računovodske izkaze za dejavnost 
dobave upravičenim odjemalcem in dejavnost dobave neupravičenim odjemalcem. V računovodskih 
izkazih določijo prihodek iz lastništva prenosnega/distribucijskega omrežja. Kjer to ustreza, vodijo 
konsolidirane računovodske izkaze za neelektroenergetske dejavnosti. Notranji računovodski izkazi morajo 
za vsako dejavnost vključiti bilanco stanja in izkaz poslovnega izida. 

4. Z revizijo, navedeno v odstavku 2, se zlasti preveri upoštevanje zahteve glede izogibanja diskriminaciji 
in notranjemu subvencioniranju iz odstavka 3. 

 

 

                                                 
14

 Poslovno občutljiv podatek je posamezen podatek ali sklop povezanih podatkov, ki kaže na značilnost ali okoliščino 
gospodarskega poslovanja pravne ali fizične osebe, kot so podatki o cenah, sklenjenih pogodbah in njihovi vsebini, obsegu 
poslovanja, poslovnih rezultatih, in podobno (2. člen Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije 
tarifnim odjemalcem).  
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POGLAVJE VII 

ORGANIZIRANJE DOSTOPA DO OMREŽJA 

… 

Člen 23 

Regulatorni organi 

1. Države članice določijo eno ali več pristojnih organov s funkcijo regulatornega organa. Ti organi so 
popolnoma neodvisni od interesov elektrogospodarskih podjetij. S pomočjo izvajanja tega člena so pristojni 
najmanj za zagotavljanje nediskriminacije, dejanske konkurence in učinkovitega delovanja trga. Spremljajo 
zlasti: 

… 

(e) dejansko ločevanje računovodskih izkazov, navedenih v členu 19, s čimer preprečijo navzkrižno 
subvencioniranje med dejavnostmi proizvodnje, prenosa, distribucije in dobave; 

… 

2. Regulatorni organi so pristojni za to, da pred začetkom njihove veljavnosti določijo ali potrdijo vsaj 
metodologije za izračun ali določijo pogoje, ki se uporabljajo za: 

(a) priključitev in dostop do nacionalnega omrežja, skupaj s tarifami za prenos in distribucijo. Te tarife ali 
metodologije za njihov izračun morajo omogočati izvajanje naložb v omrežje tako, da bo zagotovljeno 
pozitivno poslovanje omrežja; 

(b) zagotavljanje izravnave in z njo povezanih storitev. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skladno z Direktivo ima torej država članica obveznost, da imenuje enega ali več upravljavcev distribucijskega 
omrežja, ki imajo omrežje bodisi v lasti, bodisi so zanj odgovorni (ga upravljajo).  

Upravljavec omrežja mora poskrbeti za varno, zanesljivo in učinkovito razdeljevanje električne energije na 
svojem območju z obveznim upoštevanjem varovanja okolja. Pri tem ne sme povzročati razlik (prepoved 
diskriminatornega obravnavanja) med posameznimi uporabniki ali vrstami uporabnikov omrežja.  

Država članica je zavezana uveljaviti primerne sistemske ukrepe, ki zagotavljajo neodvisnost upravljavca 
omrežja od drugih dejavnosti, ki niso povezana z distribucijo. Namen takšnih sistemskih ukrepov je ravno v 
preprečitvi diskriminatornega obravnavanja uporabnikov omrežja ter v preprečitvi notranjega 
subvencioniranja ter s tem izkrivljanja konkurence (člen 15, 19/3, 19/4, točka (e) člena 23/1 Direktive). 
Sistemski ukrepi države članice morajo zagotoviti neodvisnost upravljavcev omrežja v dvojnem smislu: 

• neodvisnost (ločenost) pravne oblike upravljavca omrežja od elektroenergetskih podjetij, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo/dobavo. Z drugimi besedami: dejavnost upravljavca distribucijskega omrežja 
se organizira v samostojni pravni osebi; 

• neodvisnost upravljavca omrežja glede organizacije in sprejemanja odločitev (ekonomska oziroma 
vsebinska neodvisnost izvajanja dejavnosti upravljavca omrežja), ki se zagotovi preko treh 
mehanizmov: 

o vodstvene osebe upravljavca omrežja ne smejo sodelovati v vodstvenih strukturah  
integriranega elektroenergetskega podjetja (podjetja, ki se npr. ukvarja s 
proizvodnjo/dobavo), ki so odgovorne za tekoče posle o proizvodnji ali dobavi električne 
energije, 

o sprejmejo se ukrepi za zagotovitev neodvisnosti poklicnih interesov vodstvenih oseb 
upravljavca omrežja, 
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o upravljavec omrežja mora imeti dejanske pravice sprejemanja odločitev glede sredstev, ki so 
potrebna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja

15
.   

Nadaljnji sistemski ukrep, ki ima za namen preprečiti diskriminacijo, notranje subvencioniranje in izkrivljanje 
konkurence, je tudi v zahtevi po zagotavljanju ločenih podatkov v računovodskih izkazih elektroenergetskih 
podjetij za njihove distribucijske dejavnosti, kot bi se zahtevalo, če bi to dejavnost opravljala ločena pravna 
oseba. V njih med ostalim ločeno razkrijejo prihodek iz lastništva distribucijskega omrežja.  

Upravljavec distribucijskega omrežja tudi varuje zaupnost poslovno občutljivih podatkov oz. mora preprečiti 
njihovo razkritje na način, ki bi bil diskriminatoren (ker bi s tem primeroma svojim povezanim podjetjem za 
dobavo električne energije povzročil konkurenčno prednost na elektro-energetskem trgu).  

Direktiva ponovno poudarja, da ta pravila ne predstavljajo obveznosti po ločevanju lastništva nad sredstvi 
distribucijskega omrežja od vertikalno integriranega podjetja (drugi stavek člena 15/1 Direktive).  

Če povzamemo ključne zahteve Direktive, ki se nanašajo na upravljavca distribucijskega omrežja: 

• upravljavec omrežja mora biti poleg pravne neodvisnosti tudi ekonomsko oziroma vsebinsko 
neodvisen pri izvajanju svoje dejavnosti od ostalih elektroenergetskih podjetij (npr. proizvodnje in 
dobave električne energije); 

• organizacija njegovega delovanja mora preprečiti diskriminacijo, notranje subvencioniranje in 
izkrivljanje konkurence, kar med ostalim vključuje tudi varstvo in nediskriminatorno obravnavo 
poslovno koristnih podatkov; 

• te zahteve ne posegajo avtomatično v vprašanje pravnega lastništva samih sredstev distribucijskega 
omrežja; 

• financiranje dejavnosti upravljavca distribucijskega omrežja (preko določitve metodologij za izračun 
tarif, za kar so pristojni regulatorni organi) mora omogočiti izvajanje naložb v omrežje tako, da bo 
zagotovljeno pozitivno poslovanje omrežja.  

 

 

II.2. UREDITEV GJS SODO V EZ 

EZ v 4. členu med opredelitvami pojmov opredeljuje tudi dejavnost sistemskega operaterja, ki je prenos 
oziroma distribucija električne energije ali zemeljskega plina ter upravljanje, vzdrževanje, obratovanje in razvoj 
prenosnega oziroma distribucijskega omrežja, skladišča zemeljskega plina ali terminala za utekočinjen zemeljski 
plin.  

Distribucija je transport goriv ali električne energije po distribucijskem omrežju, pri čemer je distribucijsko 
omrežje energetsko omrežje od prenosnega omrežja do končnega odjemalca.  

Sistemski operater je pravna ali fizična oseba, ki je v skladu z EZ določena za opravljanje dejavnosti sistemskega 
operaterja na posameznem omrežju. 

Določbe EZ se, kolikor ni v posameznih členih drugače določeno, uporabljajo za pravne in fizične osebe, ki 
opravljajo dejavnosti (izvajalci energetskih dejavnosti) na naslednjih področjih energetskih dejavnosti (5. člen 
EZ): 
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 V angleški verziji Direktive se zadevni del točke c) člena 15/2 glasi: »… the distribution system operator shall have 
effective decision-making rights, independent from the integrated electricity undertaking, with respect to assets necessary 
to operate, maintain or develop the network.« 
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• proizvodnja električne energije in toplote za daljinsko ogrevanje, 

• predelava nafte ali naftnih derivatov, 

• transport energije in goriv po omrežjih, 

• dejavnost sistemskega operaterja, 

• skladiščenje plinskih, tekočih in trdih goriv, 

• dobava električne energije, plina ali toplote, 

• organiziranje trga z električno energijo oziroma zemeljskim plinom, 

• trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo ali zemeljskim plinom, proizvodnja, 
trgovanje in distribucija tekočih goriv. 

Dejavnosti iz prejšnjega odstavka so tržne dejavnosti, kolikor EZ ne določa drugače. Med ostalim odstop od 
»tržnega načela« EZ določa ravno za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, za 
katero določa, da je obvezna republiška gospodarska javna služba (20. člen EZ). Organizacijo in način izvajanja 
gospodarske javne službe uredi vlada v skladu z EZ in z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe. Za 
opravljanje energetskih dejavnosti je potrebno pridobiti licence, ki jih izda Agencija. 

Dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja opravlja bodisi javno podjetje, ustanovljeno za 
opravljanje te gospodarske javne službe, bodisi pravna oseba zasebnega prava ali samostojni podjetnik 
posameznik, ki na določenem območju pridobi koncesijo za opravljanje te gospodarske javne službe. Izvajalca 
za dejavnost sistemskega operaterja določi Vlada za obdobje največ 50 let (23. člen EZ). 

Dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja mora izvajalec te gospodarske javne službe 
opravljati v samostojni pravni osebi, ki ne opravlja druge dejavnosti (23b. člen EZ

16
). Pri tem mora izvajalec 

dejavnosti sistemskega operaterja zagotoviti izvajanje naslednjih upravljavskih in organizacijskih ukrepov: 

• osebe, pooblaščene za vodenje poslov in upravljanje sistemskega operaterja ne smejo sodelovati pri 
vodenju poslov, upravljanju ali kot člani nadzornih svetov oziroma drugih organov tistih pravnih oseb, 
ki opravljajo drugo energetsko dejavnost na področju električne energije; 

• zagotovljeno mora biti, da lahko osebe, ki so pooblaščene za vodenje poslov in upravljanje 
sistemskega operaterja neodvisno sprejemajo odločitve; 

• sistemski operater mora imeti pravico neodvisno in učinkovito odločati o sredstvih in premoženju, 
potrebnem za upravljanje, vzdrževanje in razvoj omrežja. 

S 23. b. členom EZ implementira določbe 15. člena Direktive.  

Izvajalci gospodarske javne službe v energetskih dejavnostih, ki so v lasti ali pretežni lasti države, morajo imeti v 
svojih ustanovnih aktih določila, ki omogočajo povečanje osnovnega kapitala s finančnimi vložki le s soglasjem 
vlade (54. člen EZ). 

Izvajalci gospodarske javne službe v energetskih dejavnostih morajo imeti v svojih ustanovnih aktih določila, ki 
dopuščajo pridobitev kontrolnega deleža v osnovnem kapitalu družbe posameznemu vlagatelju neposredno ali 
skupaj z obvladovanimi (povezanimi) družbami z nakupom ali z dokapitalizacijo le s soglasjem Vlade (56. člen 
EZ). 

Sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO) je odgovoren za (23a. člen EZ): 
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 Določba 23b. člena je bila vnesena v besedilo EZ z novelo EZ-A (Ur.l. RS, št. 51/2004) kot posledica sprejete Direktive. Rok 
za njeno uveljavitev je bil 1.7.2007 (2. odstavek 78. člen EZ-A), kar je bil istočasno tudi skrajni rok implementacije takšne 
ureditve po Direktivi.  
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• izvajanje distribucije električne energije; 

• vzdrževanje in razvoj omrežja za distribucijo električne energije; 

• zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop 
do omrežja; 

• zanesljivost oskrbe z električno energijo s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost 
omrežja; 

• upravljanje pretokov električne energije v omrežju in zagotavljanje sistemskih storitev; 

• nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja; 

• zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemalcem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do 
omrežja;  

• napoved porabe električne energije ter potrebnih energetskih virov z uporabo metode celovitega 
načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih. 

Sistemski operater distribucijskega omrežja lahko po predhodnem soglasju Vlade s pogodbo prenese izvajanje 
nekaterih od svojih nalog na tretjo pravno osebo, ki razpolaga z ustreznimi kadri in tehnično opremo, ki je 
potrebna za izvajanje dejavnosti, ki se prenaša. V primeru prenosa nalog na tretjo pravno osebo lahko vodijo 
in odločajo v postopku iz drugega odstavka 71. člena EZ osebe, ki so zaposlene pri tej pravni osebi in 
izpolnjujejo pogoje za vodenje in odločanje v upravnem postopku

17
. 

Če sistemski operater ni lastnik omrežja ali njegovega dela, mora z lastnikom skleniti pogodbo, s katero uredi 
vsa vprašanja uporabe tega omrežja za opravljanje nalog sistemskega operaterja po EZ (4. odstavek 23b. 
člena EZ). V tej pogodbi se uredi obseg in namen uporabe omrežja, višino najemnine oziroma drugega plačila 
sistemskega operaterja, pogoje in način tekočega in investicijskega vzdrževanja omrežja in druga vprašanja, ki 
sistemskemu operaterju omogočajo, da učinkovito opravlja svoje naloge po EZ. Vsebino pogodbe in način 
njenega izvrševanja nadzira v okviru zakonskih pooblastil Agencija z vidika skladnosti z metodologijami s 
področja omrežnin.  

Pravne osebe, ki opravljajo več kot eno energetsko dejavnost na področju oskrbe z električno energijo ali z 
zemeljskim plinom, ali ki poleg energetske dejavnosti na teh dveh področjih opravljajo še drugo dejavnost, 
morajo zagotoviti ločeno računovodsko spremljanje vsake izmed energetskih dejavnosti, ki jo opravljajo, v 
skladu s slovenskimi računovodskimi standardi (38. člen EZ).  

Država je dolžna spodbujati tržna pravila in konkurenco pri oskrbi z energijo. Država in samoupravne lokalne 
skupnosti so odgovorne za učinkovitost izvajanja javnih služb. Pri tem je potrebno posamezne proizvajalce ali 
dobavitelje obravnavati nepristransko v okviru pogojev obratovanja omrežij, določenih z EZ (11. člen EZ).  

Odjemalci energije iz omrežij imajo pravico do oskrbe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, 
določenimi z EZ in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi ter s splošnim aktom, izdanim po javnem pooblastilu 
(12. člen EZ). 

Sistemski operater distribucijskega omrežja je dolžan uporabnikom omrežja omogočiti dostop do omrežij na 
pregleden in nepristranski način po načelu reguliranega dostopa tretje strani. Podatki o zasedenosti 
prenosnega in distribucijskega omrežja so javni (27. člen EZ). Metodologijo za obračunavanje in določitev 
omrežnine, na katero mora pred objavo pridobiti soglasje Vlade, določa v okviru svojih pristojnosti Agencija na 
način, ki vzpodbuja učinkovitost izvajalcev in uporabnikov, ločeno za prenosno omrežje, distribucijska omrežja, 
povezovalne vode in za posamezne sistemske storitve, razen za tiste storitve, za katere se organizira 
konkurenčni trg.  
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 Dopolnitev EZ, s katero sistemski operater lahko prenese izvajanje nekaterih nalog na tretjo osebo in odloča v postopkih, 
je stopila v veljavo šele 28. junija 2008 (Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona – EZ-C, Uradni list RS, št. 
70/2008).  
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Sistemska obratovalna navodila, s katerimi se ureja obratovanje in način vodenja distribucijskih omrežij za 
električno energijo morajo biti pregledna, objektivna in nediskriminatorna (40. člen EZ). 

Splošne pogoje za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja sprejme po javnem 
pooblastilu sistemski operater po pridobitvi soglasja Vlade. Vlada izda soglasje po predhodni pridobitvi mnenja 
Agencije (70. člen EZ). 

Izvajalci gospodarskih javnih služb na področju energetike morajo svojo organiziranost in delovanje opravljati 
tako, da lahko ves čas sprejemajo informacije odjemalcev o motnjah pri dobavi energije in da na zahtevo 
odjemalca motnjo, ki mu onemogoča odjem energije v ustrezni količini in kakovosti, odpravijo takoj, ko je to 
mogoče, oziroma najkasneje v roku, ki ga določajo splošni pogoji dobave (69. člen EZ). 

Sistemski operater distribucijskega omrežja električne energije izdela vsaki dve leti načrt razvoja omrežij. Načrt 
razvoja mora biti sestavljen za najmanj 10 let in usklajen z nacionalnim energetskim programom (18. člen EZ). 
Objekti, naprave in omrežja za distribucijo električne energije so infrastruktura v smislu EZ. Podrobneje določi 
to infrastrukturo Vlada, na predlog ministra, pristojnega za energijo (57. člen EZ).                 

Izvajalci energetskih dejavnosti so dolžni infrastrukturo tekoče in investicijsko vzdrževati in ustrezno škodno 
zavarovati. Vlada lahko prenese v last ali upravljanje posamezne stvari iz infrastrukture, ki so v lasti države, 
izvajalcem energetskih dejavnosti. Za izločitev posameznega objekta, naprave ali omrežja iz infrastrukture ali 
vključitev v infrastrukturo, mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje Vlade na predlog ministra, 
pristojnega za energijo, oziroma pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti (58. člen EZ). 

Gradnja in prevzem objektov in zemljišč, ki so potrebni za distribucijo električne energije, sta v javno korist in se 
zanju uporabljajo določbe prvega odstavka 93. člena Zakona o urejanju prostora (59. člen EZ)

18
. 

Za obveznosti izvajalca gospodarske javne službe v lasti države oziroma samoupravne lokalne skupnosti 
odgovarjata subsidiarno RS oziroma samoupravna lokalna skupnost (62. člen EZ). 

Ključne rešitve EZ glede organizacije in delovanja izvajalca GJS SODO so torej sledeče: 

• opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja je obvezna republiška 
gospodarska javna služba; 

• dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja opravlja bodisi javno podjetje, 
ustanovljeno za opravljanje te gospodarske javne službe, bodisi pravna oseba zasebnega prava ali 
samostojni podjetnik posameznik, ki na določenem območju pridobi koncesijo za opravljanje te 
gospodarske javne službe (koncesija se lahko podeli za dobo največ 50 let); 

• v izvajalcu GJS SODO, ki je v lasti ali pretežni lasti države, je mogoče povečanje osnovnega kapitala s 
finančnimi vložki ali pridobitev kontrolnega deleža z nakupom ali dokapitalizacijo le s soglasjem 
vlade (54. člen EZ); 

• dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja mora izvajalec te gospodarske javne 
službe opravljati v samostojni pravni osebi, ki ne opravlja druge dejavnosti, pri tem pa mora 
izvajalec zagotoviti izvajanje upravljavskih in organizacijskih ukrepov iz člena 15/2 Direktive; 

• sistemski operater distribucijskega omrežja lahko po predhodnem soglasju vlade s pogodbo prenese 
izvajanje nekaterih nalog GJS SODO na tretjo pravno osebo, ki razpolaga z ustreznimi kadri in 
tehnično opremo, ki je potrebna za izvajanje dejavnosti, ki se prenaša; 

• če sistemski operater ni lastnik omrežja ali njegovega dela, mora z lastnikom skleniti pogodbo, s 
katero uredi vsa vprašanja uporabe tega omrežja za opravljanje nalog sistemskega operaterja po 
EZ;  
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 Kar omogoča razlastitev ali omejitve lastninske pravice.  
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• pravne osebe, ki opravljajo več kot eno energetsko dejavnost na področju oskrbe z električno 
energijo, ali ki poleg energetske dejavnosti na teh dveh področjih opravljajo še drugo dejavnost, 
morajo zagotoviti ločeno računovodsko spremljanje vsake izmed energetskih dejavnosti, ki jo 
opravljajo, v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi; 

• izvajalec GJS SODO mora posamezne proizvajalce ali dobavitelje obravnavati nepristransko v okviru 
pogojev obratovanja omrežij, ravno tako pa imajo odjemalci energije iz omrežij pravico do oskrbe na 
pregleden in nepristranski način; sistemski operater distribucijskega omrežja je dolžan vsem 
uporabnikom omrežja omogočiti dostop do omrežij na pregleden in nepristranski način. 

 

 

II.3. UREDITEV GJS SODO V PODZAKONSKIH AKTIH 

II.3.1. UREDBA O NAČINU IZVAJANJA GJS SODO  

Z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem (Ur.l. 
RS, št. 117/2004 in 23/2007, v nadaljevanju »Uredba GJS SODO«) je Vlada RS uredila način izvajanja GJS SODO, 
zlasti pa pravice in obveznosti izvajalcev javne službe, organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja teh 
javnih služb, način in pogoje zagotavljanja storitev, ki sestavljajo javno službo, pravice in obveznosti 
uporabnikov ter način financiranja javne službe.  

Glede na namen te študije v nadaljevanju povzemamo predvsem tista določila Uredbe GJS SODO, ki se nanašajo 
na organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajalca GJS SODO, s tem povezana razmerja do lastnikov EDI ter 
financiranje GJS SODO.  

GJS SODO lahko na določenem območju opravlja bodisi javno podjetje, ustanovljeno za opravljanje te 
gospodarske javne službe, ali koncesionar, ki pridobi koncesijo za opravljanje te javne službe na tem območju. 
Javno podjetje ali koncesionar pridobita izključno pravico izvajanja te javne službe na območju, za katero je 
javno podjetje ustanovljeno oziroma na katerem je podeljena koncesija (6. člen Uredbe GJS SODO). Izvajalec 
GJS SODO ne sme opravljati nobene druge dejavnosti, razen kolikor ni to nujno potrebno za izvrševanje nalog 
GJS. Pri tem mora zagotoviti izvedbo upravljavskih in organizacijskih ukrepov iz drugega odstavka 23b. člena EZ 
(člen 15/2 Direktive). Kaj obsega GJS SODO je podrobno opredeljeno v 5. členu Uredbe GJS SODO

19
. 

Kljub nesporni ugotovitvi, da je bistveni element izvajanja GJS SODO infrastrukturno omrežje, pa niti  Direktiva, 
niti EZ ne zahtevata, da je izvajalec GJS SODO tudi pravnoformalni lastnik EDI. Nasprotno – tako Direktiva kot EZ 
obravnavata situacijo, v kateri izvajalec GJS SODO ni lastnik omrežja in navezno na to situacijo zahtevata pravno 
in dejansko neodvisnost izvajalca GSJ SODO od proizvodnje in dobave električne energije. Upravljavec omrežja 
mora biti namreč poleg pravne neodvisnosti tudi ekonomsko oziroma vsebinsko neodvisen pri izvajanju 
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 GJS SODO po citirani določbi Uredbe GJS SODO obsega: izvajanje distribucije električne energije; upravljanje, vodenje in 
obratovanje distribucijskega omrežja; zagotavljanje dostopa do omrežja; zagotavljanje vzdrževanja in razvoja omrežja; 
odgovornost za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije in proizvajalcev, ki proizvajajo 
električno energijo na podlagi 52.a člena Energetskega zakona, ki so priključeni na distribucijsko omrežje; napoved porabe 
električne energije ter potrebnih energetskih virov z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih 
ukrepov pri porabnikih za potrebe načrtovanja razvoja distribucijskega omrežja; izvajanje sistemskih obratovalnih navodil; 
upravljanje pretoka električne energije po distribucijskem omrežju, upoštevaje tudi izmenjave energije z ostalimi 
povezanimi omrežji; odgovornost za varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega omrežja; izvajanje optimalnega 
ponovnega vzpostavljanja sistema po motnjah; usklajeno delovanje distribucijskega omrežja s povezanimi omrežji; izvajanje 
sistemske zaščite distribucijskega omrežja; izvajanje števčnih in obratovalnih meritev v distribucijskem omrežju; izvajanje 
meritev in analiz na področju kakovosti oskrbe z električno energijo; oblikovanje obratovalne statistike; obvezo priprave 
splošnih dobavnih pogojev; obvezo izdaje sistemskih obratovalnih navodil; izvajanje sistemskih storitev; nediskriminacijsko 
obravnavanje uporabnikov omrežja; zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemalcem, da lahko učinkovito 
uveljavljajo dostop do omrežja; izvajanje zasilne oskrbe. 
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svoje dejavnosti od ostalih elektroenergetskih dejavnosti (npr. proizvodnje in dobave električne energije), 
organizacija njegovega delovanja pa mora preprečiti diskriminacijo uporabnikov omrežja, notranje 
subvencioniranje in izkrivljanje konkurence. Če izvajalec GJS SODO ni lastnik distribucijskega omrežja ali 
njegovega dela na območju, na katerem izvaja GJS SODO, mora skleniti z vsakim lastnikom distribucijskega 
omrežja pogodbo, s katero uredi vsa vprašanja uporabe tega omrežja za izvajanje nalog GJS SODO. Sklenjeno 
pogodbo morajo pogodbene stranke poslati Agenciji. 

Če do sklenitve takšne pogodbe ne pride v roku iz Uredbe GJS SODO, distribucijsko omrežje pa je neogibno 
potrebno za izvajanje GJS SODO, izvajalec GJS SODO predlaga državi kot razlastitvenemu upravičencu, da vloži 
predlog za razlastitev oziroma omejitev lastninske pravice na tem omrežju v skladu s prvim odstavkom 59. 
člena Energetskega zakona (17. člen Uredbe GJS SODO). 

V pogodbi izvajalec GJS SODO in lastnik infrastrukture uredita vse medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z 
zagotavljanjem uporabe distribucijskega omrežja, zlasti pa (18. člen Uredbe): 

• način prevzema distribucijskega omrežja v upravljanje in ugotovitve stanja ob njegovem prevzemu; 

• obveznosti lastnika omrežja v zvezi z vzdrževanjem distribucijskega omrežja in zagotavljanjem 
odprave napak v omrežju; 

• obveznosti lastnika omrežja v zvezi z možnostjo SODO d.o.o., da sam izvaja posege in dela na omrežju, 
ki so potreba za odpravo napak in za vzdrževanje omrežja; 

• druge obveznosti lastnika omrežja v zvezi z zagotavljanjem takega stanja distribucijskega omrežja, ki 
omogoča varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje tega omrežja; 

• pravice in obveznosti lastnika omrežja v zvezi s priključitvijo uporabnikov omrežja na distribucijsko 
omrežje; 

• način usklajevanja vzdrževalnih posegov v distribucijsko omrežje ter izvajanja poskusov in kontrolnih 
meritev; 

• ureditev medsebojnih razmerij glede širitve distribucijskega omrežja; 

• pravice in obveznosti strank v zvezi z medsebojnim obveščanjem; 

• razmerja med strankama v zvezi s prekinitvijo obratovanja distribucijskega omrežja; 

• najemnino in druga plačila izvajalca GJS SODO lastniku omrežja za njegovo uporabo, ki jo izvajalec GJS 
SODO plačuje iz omrežnine, kar pa ne sme presegati višine omrežnine, ki se zaračuna uporabnikom 
omrežja tega lastnika. 

Lastnik infrastrukture je dolžan dopustiti in omogočiti SODO izvedbo vseh ukrepov, na in v zvezi z 
distribucijskim omrežjem, ki omogočajo varno, zanesljivo in učinkovito vodenje ter obratovanje tega omrežja 
(19. člen Uredbe GJS SODO). 

Izvajalec GJS SODO je dolžan zagotoviti vzdrževanje distribucijskega omrežja, na katerem izvaja to javno službo 
tako, da je ves čas ohranjena njegova nezmanjšana funkcionalnost, obratovalna usposobljenost in varnost 
delovanja – preko ustreznih pogodbenih določil v pogodbi z lastnikom infrastrukture (20. člen Uredbe GJS 
SODO).  

Izvajalec GJS SODO mora organizirati stalno službo, ki mora razpolagati z ustreznim številom usposobljenih ljudi 
in opremo za takojšnje posege v zvezi z odpravljanjem poškodb in okvar na distribucijskem omrežju in 
priključkih uporabnikov omrežja, ali na drug način zagotoviti izvajanje te službe (21. člen Uredbe GJS SODO). 

Izvajalec GJS SODO je dolžan vsaki dve leti pripraviti načrt razvoja distribucijskega omrežja za naslednjih deset 
let na območju, na katerem izvaja to javno službo, upoštevaje podatke o zasedenosti omrežja oziroma njihove 
analize (22. člen Uredbe GJS SODO). 
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Izvajalec GJS SODO mora storiti vse, da izvede ukrepe, ki jih predvideva načrt razvoja distribucijskega omrežja 
(gradnja novih delov omrežja, izboljšava ali nadomestitev delov obstoječega omrežja in podobno), ali da te 
ukrepe izvede lastnik infrastrukture, s katerim ima SODO sklenjeno pogodbo o uporabi teh sredstev (23. člen 
Uredbe GJS SODO). 

Izvajalec GJS SODO mora spremljati in ugotavljati kakovost oskrbe z električno energijo (25. člen Uredbe GJS 
SODO).  

Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo GJS SODO, se financirajo iz omrežnine, ki jo plačujejo uporabniki 
omrežja, in drugih virov (40. člen Uredbe GJS SODO). 

Uredba GJS SODO v razmerju do EZ glede infrastrukturnega omrežja podrobneje opredeljuje predvsem 
odnose med izvajalcem GJS SODO in lastniki infrastrukture ter s tem v zvezi določa: 

• obveznost sklenitve pogodbe, s katero se podrobneje uredijo vprašanja uporabe omrežja za namene 
izvajanja GJS SODO, 

• bistvene sestavine pogodbe, ki mora predvsem zagotoviti vzdrževanje, odpravo napak in razvoj 
omrežja, 

• določa možnost razlastitve ali omejitve lastninske pravice lastnikov infrastrukture. 

 

II.3.2. UREDBA O KONCESIJI  

Z uredbo o koncesiji gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
električne energije (Uradni list RS, št. 39/2007, v nadaljevanju »Uredba o koncesiji«)) je Vlada RS dejansko 
izbrala način izvajanja GJS SODO.  

GJS SODO se skladno z Uredbo o koncesiji izvaja v ločeni pravni osebi zasebnega prava – koncesionarju, ki ima 
pravno-organizacijsko obliko družbe z omejeno odgovornostjo (ki ni javno podjetje), katere edini lastnik (edini 
ustanovitelj) je RS. RS svojega poslovnega deleža v koncesionarju ne sme prenesti na druge osebe (6. člen 
Uredbe o koncesiji). Pri tem morajo biti zagotovljeni še najmanj naslednji ukrepi (povzeti po 23b. členu EZ 
oziroma členu 15/2 Direktive): 

• osebe, pooblaščene za vodenje poslov in upravljanje koncesionarja, ne smejo sodelovati pri vodenju 
poslov, upravljanju ali kot člani nadzornih svetov oziroma drugih organov tistih pravnih oseb, ki 
opravljajo drugo energetsko dejavnost na področju električne energije, 

• zagotovljeno mora biti, da lahko osebe, ki so pooblaščene za vodenje poslov in upravljanje 
koncesionarja, sprejemajo odločitve neodvisno od oseb, ki opravljajo drugo energetsko dejavnost na 
področju električne energije (osebe iz prve alineje). 

Uredba o koncesiji istočasno predstavlja koncesijski akt (1. člen Uredbe o koncesiji), na podlagi katerega se 
podeli koncesija za izvajanje GJS SODO brez javnega razpisa v upravnem postopku (5. člen Uredbe o koncesiji), 
to pa je podlaga za sklenitev Koncesijske pogodbe. Koncesija traja 50 let od sklenitve koncesijske pogodbe 
(drugi odstavek 10. člena Uredbe o koncesiji). Koncesionar ne sme opravljati nobene druge dejavnosti.  

Koncesija se podeli za celotno območje RS, pri čemer koncesionar pridobi izključno pravico opravljanja te 
javne službe (4. člen Uredbe o koncesiji).  

Obseg GJS SODO je podrobneje določen v 3. členu Uredbe o koncesiji, koncesionar pa mora dejavnost GJS 
SODO opravljati v svojem imenu. Koncesionar ima: 

• izključno pravico opravljati GJS SODO, 

• izključno pravico vodenja obratovanja distribucijskega omrežja,  
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• izključno dolžnost zagotavljati uporabnikom nepretrgano in kakovostno opravljanje gospodarske javne 
službe v skladu s predpisi in v javnem interesu.  

Poleg tega, da mora imeti koncesionar ves čas trajanja koncesijskega razmerja veljavno licenco za dejavnost 
SODO, mora v istem obdobju imeti tudi sklenjeno pogodbo po četrtem odstavku 23b. člena EZ z lastniki 
infrastrukture (s katero se koncesionarju dovoljuje uporaba distribucijskega omrežja). Okvirna vsebina 
pogodbe in njene pomembnejše določbe se uredijo v Koncesijski pogodbi (36. člen Uredbe o koncesiji). S to 
pogodbo se lastniku infrastrukture poverijo tudi neposredna dejanja v zvezi s postopkom izvajanja javnih 
pooblastil

20
, ki ne pomenijo samega izvajanja javnih pooblastil, in se obenem določijo tudi druga vprašanja 

opravljanja teh nalog (8. člen Uredbe o koncesiji).  

Za izvajanje gospodarske javne službe je odgovoren koncesionar. Koncesionar je v skladu z zakonom 
odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z upravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri 
njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci RS, uporabnikom ali tretjim osebam. 

Koncesionar ne sme prenesti koncesije za GJS SODO na drugo osebo (21. člen Uredbe o koncesiji). Vendar pa 
velja poudariti, da koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z zakonom in Koncesijsko pogodbo 
določeni pogoji za obvezen prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali ob prenosu koncesije 
na koncesionarjeve univerzalne pravne naslednike (npr. pripojitev, spojitev, prenos premoženja, 
preoblikovanje). V tem primeru ima koncedent možnost razdreti ali odstopiti od Koncesijske pogodbe (32. člen 
Uredbe o koncesiji).  

Uredba o koncesiji vsebuje tudi posebna določila o oddaji pravnih poslov tretjim osebam (13. člen). Tako mora 
koncesionar pri oddaji pravnih poslov tretjim osebam, ne glede na izpolnjevanje pogojev za javnega naročnika 
po zakonu, ki ureja javna naročila, ravnati skladno z načelom nediskriminacije na podlagi nacionalnosti. Pri 
naročilih na infrastrukturnem področju in pri oddaji pravnih poslov, ki izpolnjujejo predpostavke javnih 
naročil, tretjim osebam, mora koncesionar ne glede na druge predpise, ravnati skladno z zakonom, ki ureja 
oddajo naročil na energetskem sektorju oziroma zakonom, ki ureja oddajo javnih naročil. K temu pa ni 
zavezan pri oddaji pravnih poslov povezanim osebam skladno z zakonom, ki ureja oddajo naročil na 
energetskem sektorju. Pri oddaji pravnih poslov tretjim osebam, ki opravljajo energetske dejavnosti na 
področju oskrbe z električno energijo, mora koncesionar zagotoviti, da bo tretja oseba za te pravne posle 
izpolnjevala zahteve 38. člena Energetskega zakona o ločenem računovodskem spremljanju. 

Ključni poudarki in rešitve Uredbe o koncesiji (vezano na temo te študije) so tako: 

• GJS SODO na celotnem območju Slovenije izvaja pravna oseba zasebnega prava (d.o.o.) na podlagi 
koncesije, podeljene za obdobje 50 let, 

• koncesija se podeli brez javnega razpisa v upravnem postopku, zaradi česar obstojijo naslednje 
zahteve: 

o RS je edini ustanovitelj koncesionarja, in mora ostati edini lastnik koncesionarja; 

o RS svojega poslovnega deleža v koncesionarju ne sme prenesti na druge osebe; 

o koncesionar GJS SODO izvaja kot izključno dejavnost (že zahteva po EZ in Uredbi GJS SODO); 

• koncesionar ima izključno pravico izvajanja GJS SODO in izključno pravico vodenja obratovanja 
distribucijskega omrežja, kar vse opravlja v svojem imenu

21
, 
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 Gre predvsem za javna pooblastila, ki se nanašajo na izdajanje sistemskih obratovalnih navodil, splošnih pogojev za 
dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja, odločanje v upravnem postopku o izdaji in zavrnitvi soglasja 
za priključitev na distribucijsko omrežje.  
21

 Pri tem avtorji te študije hkrati ugotavljajo, da je bila s spremembo 23. a.čl. EZ (junij 2008) dana podlaga za dejanski 
prenos dela GJS SODO na tretje osebe, s čimer je zakonodaja uskladila zatečeno dejansko stanje izvajanja GJS SODO preko 
Elektro podjetij. 
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• koncesionar mora imeti ves čas koncesijskega razmerja sklenjeno pogodbo z lastniki infrastrukture, s 
katero se koncesionarju dovoljuje uporaba distribucijskega omrežja; okvirna vsebina pogodbe in 
njene pomembnejše določbe se uredijo v Koncesijski pogodbi, z njo pa se lastniku infrastrukture 
poverijo tudi neposredna dejanja v zvezi s postopkom izvajanja javnih pooblastil, ki ne pomenijo 
samega izvajanja javnih pooblastil, in se obenem določijo tudi druga vprašanja opravljanja teh 
nalog

22
; 

• pri naročilih na infrastrukturnem področju in pri oddaji pravnih poslov, ki izpolnjujejo predpostavke 
javnih naročil, tretjim osebam, mora koncesionar ne glede na druge predpise, ravnati skladno z 
zakonom, ki ureja oddajo naročil na energetskem sektorju oziroma zakonom, ki ureja oddajo javnih 
naročil; k temu pa ni zavezan pri oddaji pravnih poslov povezanim osebam

23
.  

 

                                                 
22

 V povezavi z 71. čl. EZ ter problematiko javnih pooblastil kot dela GJS SODO, opozarjamo na enake ugotovitve, kot v 
predhodni opombi. Po spremembi 23.a. čl. EZ je vlada v oktobru 2008 izdala tudi sklep, po katerem Elektro podjetja lahko 
izvajajo storitve v okviru javnih pooblastil SODO d.o.o. 
23

 Pri tem pa pogoji za opustitev javnega naročanja po zakonu, ki ureja oddajo naročil na energetskem sektorju, v 
obstoječem razmerji SODO d.o.o. in Elektro podjetja niso izpolnjeni, zaradi česar se SODO d.o.o. pri naročanju storitev pri 
Elektro podjetjih na ta del Uredbe ne more sklicevati. Podrobneje o problematiki javnih naročil glejte poglavje V.1. te 
študije.   
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III. ORGANIZIRANOST IN IZVAJANJE GJS SODO – DEJANSKO STANJE 

 

III.1. PRAVNE ZNAČILNOSTI 

III.1.1. STATUSNE REŠITVE IN ORGANIZIRANOST SODO D.O.O.  

Izhajajoč iz Uredbe o koncesiji, in zaradi zahtev Direktive po pravni ločitvi upravljavca distribucijskega omrežja, 
je Vlada RS z Aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO, sistemski operater distribucijskega 
omrežja z električno energijo, d.o.o. (Ur.l. RS, št. 27/2007) kot edini lastnik in ustanovitelj ustanovila SODO 
d.o.o.   

Upoštevajoč določila Uredbe o koncesiji RS svojega poslovnega deleža v SODO d.o.o. ne sme prenesti na druge 
osebe. Ta omejitev ima povezavo z načinom podelitve koncesije, ki je bila skladno s t.i. in-house doktrino

24
 

podeljena SODO d.o.o. neposredno v upravnem postopku, brez izvedenega javnega razpisa. Gre za eno izmed 
ključnih izhodišč (omejitev), ki so upoštevana tudi pri predlaganih modelih reorganizacije izvajanja GJS SODO v 
IV. poglavju te študije.  

Družba je ustanovljena za nedoločen čas in ima minimalni osnovni kapital 7.500,00 EUR, ki je bil vplačan v 
denarju. Družba je bila v sodni register vpisana dne 25.4.2007. RS družbe SODO d.o.o. ni nikdar dokapitalizirala, 
niti vplačala naknadnih vplačil oziroma na drug način zagotovila primeren obseg sredstev, s katerimi bi družba 
SODO d.o.o. lahko dejansko prevzela izvajanje GJS SODO. 

Družba ima enotirni sistem upravljanja, ima le dva organa, to sta skupščina, ki jo predstavlja Vlada RS in 
direktor kot poslovodni organ. Razmejitve pristojnosti med obema organoma so skladna z določili ZGD-1, glede 
tega posebnosti ni. Edina posebnost, izhajajoča tudi iz določb EZ, je, da potrebuje direktor SODO d.o.o. soglasje 
Vlade RS k pogodbam o najemu EDI in izvajanje storitev za sistemskega operaterja, ki je bilo ob sklepanju 
najemnih pogodb tudi dejansko pridobljeno.  

 

III.1.2. KONCESIJSKA POGODBA 

Po ustanovitvi SODO d.o.o. sta na podlagi določil EZ, 5. člena Uredbe o koncesiji, odločbe o izbiri koncesionarja 
št. 36001-4/2007/5 z dne 14.6.2007 ter sklepa Vlade RS št. 36001-5/2007/4 z dne 14.6.2007 o podelitvi 
koncesije za izvajanje GJS SODO, RS kot koncedent ter SODO d.o.o. kot koncesionar dne 21.6.2007 sklenila 
Koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja električne energije z dne 21.6.2007 (v nadaljevanju »Koncesijska pogodba«). 

S Koncesijsko pogodbo je koncedent podelil, koncesionar (SODO d.o.o.) pa sprejel izključno pravico in dolžnost 
opravljati GJS SODO v obsegu, na način in pod pogoji, določenimi z EZ in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter 
koncesijsko pogodbo.  

Koncesijska pogodba ureja predmet koncesije (opredelitev javne službe), območje koncesije (RS), izključnost 
koncesije, trajanje koncesije, financiranje koncesionarja, razmerja glede infrastrukture in drugih naprav ter 
opreme, razmerja med koncesionarjem in lastniki infrastrukture, dolžnosti koncesionarja v zvezi z opravljanjem 
javne službe, nadzor koncedenta nad zakonitostjo, prenehanje koncesijskega razmerja ter prenos koncesije 
oziroma prenos izključne pravice javnega podjetja iz dotedanjih izvajalcev gospodarske javne službe na 
koncesionarja.  
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 Kot jo je izoblikovalo Sodišče Evropske skupnosti v: Teckal Case (C-107/98), Stadt Halle (C 26/03), Parking Brixen GmbH 
(C-458/03). Smiselno tozadevna razmerja ureja 3. odstavek 36. člena ZGJS v povezavi s 153. členom ZJZP.  
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III.1.3. STATUSNE REŠITVE IN ORGANIZIRANOST LASTNIKOV INFRASTRUKTURE  

Lastniki EDI (Elektro podjetja: Elektro Celje, d.d., Elektro Primorska d.d., Elektro Gorenjska, d.d., Elektro 
Ljubljana, d.d. in Elektro Maribor d.d.) so do vključno 30.6.2007 delovala v statusno pravni obliki javnih podjetij, 
za katere so veljala pravila ZGJS in ZGD-1. Status javnih podjetij so lastniki infrastrukture izgubili s 1.7.2007 na 
podlagi Uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o preoblikovanju podjetij Elektrogospodarstva v javna 
podjetja (Ur.l. RS, št. 57/07).  

Vseh pet lastnikov EDI ima tako sedaj naravo družb zasebnega prava s pravno organizacijsko obliko delniške 
družbe.  

Iz javno dostopnih zadnjih verzij (čistopisov) statutov izhaja, da so statuti vseh petih družb praktično vsebinsko 
identični. Njihovi glavni poudarki so: 

• osnovni kapital je razdeljen na prosto prenosljive navadne kosovne delnice, pri čemer gre za delnice 
enega razreda; 

• družbe imajo upravo (eno do tri člansko), 6-članski nadzorni svet (4 predstavniki kapitala, dva 
predstavnika zaposlenih) ter seveda skupščino; 

• razmerja pristojnosti organov družb so skladna z določili ZGD-1; 

• infrastrukturni objekti se lahko prodajo, kako drugače odsvojijo ali obremenijo le s predhodnim 
soglasjem Vlade RS; pogodba, ki bi bila sklenjena v nasprotju s to zapovedjo, je nična; 

• v ostalem določila statutov ne odstopajo od določil ZGD-1 ali redne poslovne prakse; 

Na osnovi podatkov iz delniških knjig na dan 30.4.2009 je RS posredno ali neposredno večinski lastnik 
distribucijskih podjetij – lastnikov infrastrukture  v deležih 

Neposredno je država lastnik v višini 79,5 % v vseh petih distribucijskih podjetij, v manjšem delu pa tudi 
posredno preko Kapitalske družbe d.d., Slovenske odškodninske družbe d.d. in Sklada za financiranje razgradnje 
NEK.  

Z organizacijskega vidika so Elektro podjetja lokacijsko razdeljena na posamezne območne oz. distribucijske 
enote, vsebinsko pa (poleg skupnih služb) na oddelke: 

• vezane na obratovanje in razvoj omrežja, storitve na omrežju, ter 

• nakup in prodajo električne energije.  

Elektro podjetja imajo naslednje hčerinske družbe (odvisne ali pridružene): 

• Elektro Ljubljana, d.d.: 100% delež v Male HE Elektro Ljubljana d.o.o., 28% delež v Informatika d.d., 
9,9% v Stelkom d.o.o.; 

• Elektro Maribor d.d.: 100% poslovni delež v HE Elektro Maribor d.o.o., 33,33% delež v Moja energija 
d.o.o., 25% v Eldom d.o.o., 22% v Informatika d.d., 9,9% v Stelkom d.o.o.; 

• Elektro Celje, d.d.: 100% delež v MHE-ELPRO d.o.o., 15% v Informatika d.d., 9,9% v Stelkom d.o.o.; 

• Elektro Gorenjska,d.d.: 100% delež v Gorenjske elektrarne d.o.o., 9,5% v Informatika d.d., 9,9% v 
Stelkom d.o.o.; 

• Elektro Primorska d.d.: 100% delež v E3 d.o.o. (ter preko nje 51% v Energy 3 d.o.o., 47% v Knešca 
d.o.o. in 50% v Energetika Majske poljane d.o.o.), 12% v Informatika d.d., 9,9% v Stelkom d.o.o. 

Z vidika obratovanja in razvoja EDI je pomembna predvsem dejavnost družbe Informatika d.d., v kateri imajo 
lastniki infrastrukture (5 distribucijskih podjetij) skupaj 86,5% delež v kapitalu. Družba Informatika d.d. na 
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podlagi pogodb izvaja informacijske storitve za distribucijska podjetja. Iz letnega poročila družbe Informatika 
d.d. izhaja, da se del teh storitev nanaša na nakup in prodajo električne energije, del pa na obratovanje 
distribucijskega omrežja.  

 

III.1.4. PRAVNA RAZMERJA MED SODO D.O.O. IN LASTNIKI INFRASTRUKTURE  

Izhodišča urejanja pravnih razmerij glede distribucijske infrastrukture ureja že Koncesijska pogodba za izvajanje 
gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije z dne 
21.6.2007, ki sama temelji na določilih EZ in Uredbe o koncesiji.  

Točka 3.2. Koncesijske pogodbe se tako nanaša na lastninska razmerja na obstoječi EDI. SODO d.o.o. kot 
koncesionarja zavezuje, ves čas od začetka trajanja koncesijskega razmerja po tej pogodbi, imeti v najemu in 
uporabi vso potrebno infrastrukturo za izvajanje javne službe v okviru te koncesije, ki je ob sklenitvi te 
pogodbe v lasti dotedanjih izvajalcev gospodarske javne službe ali drugih lastnikov infrastrukture. Koncesijska 
pogodba določa, da mora biti najemna ali druga pogodba, ki omogoča uporabo infrastrukture, v skladu s to 
Koncesijsko pogodbo. Z najemno pogodbo se lastnike infrastrukture zaveže, da imajo ves čas trajanja 
koncesijskega razmerja po tej pogodbi v lasti vso potrebno infrastrukturo za izvajanje javne službe, razen če 
ima posamezne dele te infrastrukture v lasti koncedent ali koncesionar.  

V točki 3.3. Koncesijske pogodbe je določeno, da se lastninska in najemna razmerja v zvezi z novo 
infrastrukturo uredijo s pogodbo med koncesionarjem in lastnikom obstoječe infrastrukture

25
.  

Ostale obveznosti koncesionarja v zvezi z EDI (ki jih mora urediti v razmerju do lastnikov EDI) so v Koncesijski 
pogodbi opredeljene na sledeč način: 

• koncesionar mora z lastniki EDI dogovoriti dolžnost sklenitve zavarovalne pogodbe za EDI (točka 3.4. 
Koncesijske pogodbe), 

• naloge vzdrževanja, nenačrtovanih vzdrževalnih del in priprave načrtov vzdrževanja EDI poveri 
koncesionar v najemni pogodbi lastniku EDI (točke 3.5.1., 3.5.2. in 3.5.4. Koncesijske pogodbe). 

Koncesijska pogodba nadalje določa okvirno vsebino najemne ali druge pogodbe o uporabi infrastrukture 
(točka 4.2.), in sicer mora le-ta vsebovati: 

• obseg in namen uporabe omrežja, višino najemnine in druga plačila koncesionarja, 

• pogoje in način vzdrževanja in druga vprašanja, ki koncesionarju omogočajo, da učinkovito opravlja 
svoje naloge po zakonu in tej pogodbi, 

• rok trajanja najemnega razmerja – za celoten čas koncesijskega razmerja, 

• lastnik infrastrukture zaradi kršitev pogodbenih obveznosti koncesionarja ne sme odstopiti od 
pogodbe, lahko pa zahteva plačilo odškodnine, 

• višina najemnine mora lastniku infrastrukture omogočiti povračilo vlaganj v infrastrukturo, njen 
razvoj, pokritje stroškov vzdrževanja, ter mu mora zagotavljati donos na vložena sredstva v višini 
največ 4,13%, 

• lastnik infrastrukture mora skrbeti za razvoj infrastrukture, njeno zavarovanje ter vzdrževanje 
(sodelovanje s koncesionarjem glede priprave načrta vzdrževanja, izvrševanje načrta vzdrževanja, 
odprava poškodb in okvar,…).  
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 Tozadevno 3. in 13. členi Aneksov št. 1 k pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za 
SODO med drugim določajo, da je vsa nova infrastruktura (vključno tista, ki je financirana iz povprečnih stroškov 
priključevanja) v lasti lastnika infrastrukture.  
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Koncesijska pogodba določa v povezavi z izvajanjem javnih pooblastil koncesionarja še, da neposredna dejanja 
v zvezi s postopkom izvrševanja javnih pooblastil izvršuje lastnik infrastrukture v imenu in za račun 
koncesionarja.  

Na podlagi določil Koncesijske pogodbe so bile med SODO d.o.o. in lastniki infrastrukture sklenjene Pogodbe o 
najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja ter aneksi k tem pogodbam (»Pogodbe o najemu«).  

Predmet pogodb o najemu lahko v grobem razdelimo na dva dela – najem elektrodistribucijske infrastrukture 
ter na opravljanje drugih storitev za SODO d.o.o..  

Najem zajema celotno elektroenergetsko infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje dejavnosti SODO d.o.o. 
Za najeto infrastrukturo plačuje SODO d.o.o. lastniku infrastrukture najemnino. Najemnina se ne plačuje od 
tistega dela infrastrukture, ki je financirana iz povprečnih stroškov priključevanja. Po drugi strani pogodbe o 
najemu izrecno predvidevajo, da vsa nova vlaganja v infrastrukturo (vključno z vlaganji iz povprečnih stroškov 
priključevanja) postanejo last lastnika infrastrukture.  

Druge storitve, ki jih lastniki infrastrukture izvajajo za SODO d.o.o., pa so: 

• vzdrževanje elektroenergetske infrastrukture in organiziranje dežurne službe, 

• vodenje in obratovanje elektrodistribucijskega omrežja, 

• razvoj, načrtovanje in vlaganja v elektroenergetsko infrastrukturo (priprava študij razvoja 
infrastrukture, dolgoročnih študij napovedi o obremenitvi in porabi električne energije, priprava 
desetletnih in letnih načrtov razvoja), 

• priprava in vodenje investicij, 

• spremljanje in ugotavljanje kakovosti oskrbe, 

• izvajanje merjenja električne energije, 

• izvajanje odkupa električne energije od kvalificiranih izvajalcev, 

• izvajanje storitev dostopa do distribucijskega omrežja in drugih storitev za uporabnike, 

• izvajanje zasilne in nujne oskrbe, 

• zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemalcem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do 
omrežja,  

• izvajanje drugih storitev za potrebe SODO d.o.o. (analize, ipd.) .Lastniki EDI na podlagi sklepa Vlade RS 
št. 36000-5/2008/2 z dne 30.10.2008 opravljajo za SODO d.o.o. tudi naslednje naloge: 

• izdajanje soglasij za priključitev na elektroenergetsko omrežje (prva alinea prvega odstavka 23. a člena 
EZ); 

• dajanje smernic in mnenj na načrtovane prostorske ureditve v postopku priprave prostorskih aktov 
skladno s predpisi o urejanju prostora (prva alinea prvega odstavka 48. člena EZ),  

• določanje projektnih pogojev pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja 
in dajanje soglasij k projektnim rešitvam za načrtovane posege v območje varovalnih pasov prenosnih 
in distribucijskih omrežij, skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov in tem zakonom (druga alinea 
prvega odstavka 48. člena EZ). 

Ni odveč poudariti, da tudi celotno informacijsko podporo zagotavljajo SODO-tu lastniki infrastrukture.  
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Na podlagi Pogodb o najemu ter upoštevajoč dejansko organiziranost ter kadrovsko zasedbo SODO d.o.o. je 
tako praktično celotna dejavnost GJS SODO, kot jo opredeljuje Uredba o GJS SODO v 5. členu oz. Uredba o 
koncesiji v prvem odstavku 3. člena, vsebinsko ostala v izvajanju lastnikov infrastrukture.  

Ugotavljamo, da to ni zgolj v nasprotju z določili Uredbe o koncesiji, ki govorijo o tem, da koncesionar pridobi 
izključno pravico opravljanja te javne službe ter da jo mora opravljati v svojem imenu

26
. Predvsem gre, 

upoštevajoč  »mešano« energetsko dejavnost lastnikov infrastrukture (izvajanje tudi tržne dejavnosti nakupa 
in prodaje EE, proizvodnje EE) za vsebinsko kršitev Direktive v tistem delu, ko ta zahteva, da mora biti 
upravljavec omrežja vsebinsko neodvisen pri izvajanju svoje dejavnosti od ostalih elektroenergetskih podjetij 
(dejavnosti) ter da mora organizacija njegovega delovanja preprečiti diskriminacijo, notranje 
subvencioniranje in izkrivljanje konkurence. 

 

 

III.2. ANALIZA POSLOVNIH FUKCIJ IN IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA 

III.2.1. ANALIZA POSLOVNIH FUNKCIJ SODO D.O.O. IN STRUKTURA ZAPOSLENIH  

SODO d.o.o. formalno opravlja zgolj eno poslovno funkcijo, to je GJS SODO (upravljanje z elektrodistribucijskim 
omrežjem). Ugotavljamo, da je zaradi kadrovskih, podatkovnih in premoženjskih omejitev, SODO d.o.o. s 
pogodbo prenesel izvajanje GJS na pet Elektro podjetij, ki delujejo vsako na svojem regionalnem območju 
Slovenije. 

 

SODO d.o.o. je imel na dan 31.12.2008 zaposlenih 15 oseb. Organiziran je v dveh sektorjih
27

:  

• Tehniški sektor, ki je odgovoren za izvajanje distribucije električne energije, vzdrževanje in razvoj 
omrežja za distribucijo električne energije, zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, zanesljivost 
oskrbe z električno energijo, upravljanje pretokov električne energije v omrežju, nediskriminatorno 
obravnavanje uporabnikov omrežja, zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemalcem ter 
napoved porabe električne energije in potrebnih energetskih virov.  

• Finančni sektor, ki je odgovoren za področje financ, računovodstva ter planiranja in analiziranja 
poslovanja. 

SODO d.o.o. ima zaradi izpolnjevanja zahtev, ki jih narekuje zakonodaja in Koncesijska pogodba, z lastniki 
infrastrukture sklenjene pogodbe o najemu in izvajanju storitev GJS SODO. V pogodbi o najemu SODO d.o.o. 
prepušča Elektro podjetjem v izvajanje vse storitve, vključno z izvajanjem javnih pooblastil, ki so opredeljene v 
EZ, Uredbi GJS SODO in Uredbi o koncesiji in Koncesijski pogodbi podeljene družbi SODO d.o.o. kot storitve GJS 
SODO. Primeroma predmet pogodbe  obsega

28
:  

• naložbe v gradnjo in obnovo EDI,  

• vzdrževanje EDI, 

• razvoj EDI (izdelava predlogov razvoja EDI, tipizacije, študije umestitve objektov v prostor, prognoza 
obremenitev in porabe električne energije);  

• spremljanje in ugotavljanje kakovosti oskrbe z električno energijo (meritve in analize kakovosti, stalni 
monitoring kakovosti, pritožbe uporabnikov na kakovost napetosti);  

                                                 
26

 Kot smo že navedli, je sicer pravna ureditev po 1.7.2008 bila prilagojena dejanskemu stanju z dopolnitvijo 23.a. člena EZ, 
prenos storitev GJS, vključno javnih pooblastil ureja tudi Koncesijska pogodba. 
27

 Vir: javno objavljeno revidirano letno poročilo SODO d.o.o. za 2008.  
28

 Vir: javno objavljeno revidirano letno poročilo SODO d.o.o. za 2008. 
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• izvajanje merjenja električne energije (evidenca merilnih naprav, zamenjava merilnih naprav, 
odbiranje merilnih naprav, upravljanje s podatki);  

• izvajanje storitev dostopa in drugih storitev za uporabnika (pogodbe o dostopu do omrežja, 
izdelovanje in odpošiljanje računov za omrežnino, priprava in izdaja vseh vrst dokumentov za 
priključitev uporabnikov na omrežje, nadzor nad izgradnjo EDI, pogodbe o priključitvi, pogodbe o 
nadstandardni in podstandardni kakovosti);  

• izvajanje drugih storitev za potrebe SODO d.o.o. (analize in posredovanje podatkov, izvajanje pravnih 
poslov, izvajanje odklopov, …).  

Zaradi takšnega načina izvajanja GJS SODO je že sam SODO d.o.o. v letnem poročilu za leto 2008 identificiral 
med ostalim naslednja tveganja

29
: 

•  »Tveganja v zvezi z zaposlenimi. Kadrovsko tveganje se pojavlja zaradi številčno majhne kadrovske 
zasedbe, kjer že izpad posameznega delavca (bolniška, prenehanje delovnega razmerja, ipd.) na krajši 
rok lahko pomeni močno okrnjeno delovanje in težave pri izvajanju naše dejavnosti. Tveganje SODO 
d.o.o. obvladuje z ustreznim usposabljanjem delavcev, zaposlovanjem in oddajo izvajanja storitev 
lastnikom infrastrukture. 

• Tveganja delovanja so povezana z zmožnostjo zagotavljanja ustrezne informacijske podpore, saj SODO 
d.o.o. nima lastnega informacijskega sistema za podporo izvajanja GJS, temveč informacijske storitve v 
okviru storitev, definiranih z najemno pogodbo, nudijo lastniki infrastrukture. SODO d.o.o. tveganje 
ocenjuje kot visoko, saj je vpliv na pravočasno zagotavljanje ustrezne podpore minimalen.« 

Ugotavljamo, da kadrovska zasedba SODO d.o.o. nesporno ne omogoča izvajanje GJS SODO, niti formalno niti 
vsebinsko. Zato ocenjujemo, da je ocenjevanje tveganja v zvezi z zaposlenimi na SODO d.o.o. brezpredmetno, 
oziroma je zgolj posredno, izhajajoče iz morebitne neustrezne zaposlitvene strukture v Elektro podjetjih, na 
katera je bilo pogodbeno preneseno ekonomsko bistvo izvajanja GJS SODO. Brezpredmetno je tudi 
izpostavljanje tveganj iz delovanja, če se ta povezujejo zgolj z nerazpolaganjem z informacijsko podporo. 
Tveganja pri delovanju SODO d.o.o. so izključno in zgolj zrcalna slika tveganj v zvezi z delovanjem Elektro 
podjetij, v delu, ko ta izvajajo celotne storitve GJS SODO za SODO d.o.o.  

Nedvoumno pa je na SODO d.o.o. izrazito izraženo tveganje v sposobnosti in zmožnosti obvladovanja 
pogodbenih tveganj, ki izhajajo iz izvajanja pogodbe o najemu in opravljanju storitev z Elektro podjetji. 

Sklepno zaključujemo, da SODO d.o.o. zaradi premoženjskih, kadrovskih in informacijskih omejitev ne izvaja GJS 
SODO. Po pogodbi o najemu in izvajanju storitev GJS je SODO d.o.o. storitve GJS SODO v celoti prepustil Elektro 
podjetjem, ki so istočasno tudi lastniki EDI. Elektro podjetja z vidika poslovnih funkcij slednje dejansko  izvajajo 
v nezmanjšanem obsegu po vrsti, strukturi in vrednosti primerjalno z obdobjem pred 1.7.2007. 

 

III.2.2. ANALIZA IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA SODO D.O.O.   

Poslovni prihodki: 

Pretežni del poslovnih prihodkov (98%) SODO d.o.o. realizira iz dela omrežnine oziroma iz nadomestila za 
uporabo distribucijskega omrežja, ki ga plačujejo uporabniki omrežja. Ugotavljamo, da SODO med svojimi 
prihodki izkazuje celotni znesek omrežnine in dodatkov k omrežnini, oziroma da med prihodki neupravičeno 
izkazuje tudi tisti del omrežnine, ki jo Elektro podjetja kot dobavitelji električne energije odjemalcem 
zaračunavajo za SOPO, za Borzen d.o.o. in za Agencijo. Čeprav SODO d.o.o. v letnem poročilu tega izrecno ne 
razkriva, je ugotovitev utemeljena iz razkrite strukture poslovnih odhodkov SODO d.o.o. (glejte nadaljevanje 
tega poglavja), kjer SODO d.o.o. kot svoje stroške obravnava tudi stroške za omrežnino, ki je namenjena za 
SOPO, vključno z dodatki, dodatek k omrežnini za Borzen  d.o.o. in dodatek k omrežnini za Agencijo.  

                                                 
29

 Vir: javno objavljeno revidirano letno poročilo SODO d.o.o. za 2008. 
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Elektro podjetja omrežnino in dodatke k omrežnini zaračunavajo v svojem imenu
30

 (glejte tudi poglavje III.4.1. v 
nadaljevanju o davčnem položaju SODO d.o.o.) in za račun upravičenih prejemnikov omrežnine. Skladno z 
veljavno ureditvijo v EZ (27. člen), Uredbi GJS SODO (9. do 15. člen) ter Splošnih pogojih za dobavo in odjem 
električne energije, pogodbo o dostopu do omrežja sklepata SODO d.o.o. in odjemalec

31
.  Pri tem je dostop do 

omrežja pravica do uporabe omrežja z namenom, da se izpolnijo pogodbe o dobavi električne energije ali 
zemeljskega plina ob upoštevanju dejanskega stanja v omrežju, cena za uporabo omrežja pa je cena, ki jo 
odjemalec električne energije plača za dostop do omrežij in je sestavljena iz omrežnine ter dodatkov k 
omrežnini .  

Omrežnina je del cene za uporabo omrežij, ki je namenjena plačevanju izvajanja gospodarske javne službe 
dejavnosti sistemskih operaterjev distribucijskih in prenosnih omrežij in pokrivanju stroškov sistemskih storitev. 
Posamezni deli omrežnine so ločeno določeni in tudi namenski. Z Aktom o omrežnini je ločeno določena 
omrežnina za pokrivanje stroškov prenosnega omrežja, za pokrivanje stroškov distribucijskega omrežja, za 
povprečni strošek priključevanja, za sistemske storitve, in čezmejne prenosne zmogljivosti (9. do 16. člen Akta o 
omrežnini). Čeprav naj bi SODO d.o.o. po veljavni ureditvi sklepal pogodbo o dostopu do omrežja z odjemalci, 
ni dvoma, da je zgolj v enem delu upravičen do omrežnine za svoj račun.  

SODO d.o.o. zaračunava in prejema za svoj račun in v svojo korist zgolj tisti del omrežnine, ki je namenjen za 
pokrivanje stroškov GJS SODO in ne tudi ostalih delov omrežnine ter dodatkov. Dele omrežnine in dodatke, ki 
jih SODO d.o.o. prejme za račun ELESa, Borzen d.o.o. in Agencijo, SODO d.o.o. ne prejema v svojo korist. Iz tega 
dela omrežnine se ne povečujejo gospodarske koristi za SODO d.o.o., zato ta del omrežnine ne izpolnjuje 
pogojev za izkazovanje prihodkov pri SODO d.o.o. (SRS 18 in Uvod v SRS 2006). Deli omrežnine, ki pripadajo 
drugim upravičenim prejemnikom, SODO d.o.o. prejema izključno v svojem imenu in v celoti za tuj račun. To 
izrecno izhaja tudi iz spodaj citiranih določb Akta o omrežnini.

32
 Enako vsebinsko zaključujemo tudi za prihodke 

iz premij za kvalificirane proizvajalce. 

                                                 
30

 Zaračunavanje omrežnine odjemalcem tako, da jo Elektro podjetja zaračunavajo v svojem imenu ni prosto, temveč 
pogojeno s postopanjem po Splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne 
energije, kar ima vpliv tudi na davčni položaj SODO d.o.o.  
31

 Kot nam je poznano, ne glede na določbe veljavne pravne ureditve, in v nasprotju z njimi, pogodbe o dostopu do omrežja 
z odjemalci sklepajo kar Elektro podjetja. Po Uredbi GJS SODO in Splošnih pogojih za dobavo EE lahko dobavitelj prevzame 
le zaračunavanje omrežnine v svojem imenu, ne more pa sklepati pogodb o dostopu v svojem imenu. 
32

 69. člen (Prihodek GJS sistemskega operaterja distribucijskega omrežja) 
»Prihodek iz omrežnine, ki ga v skladu s 67. členom tega akta pridobiva sistemski operater distribucijskega omrežja, je 
namenjen za: 
– izvajanje njegove dejavnosti (dejavnost GJS sistemskega operaterja distribucijskega omrežja), za kar mu pripada prihodek:  
a) iz omrežnine za distribucijsko omrežje, ki se zaradi izravnave poveča ali zmanjša za razliko, izhajajočo iz upoštevanja 
korekcijskega faktorja na omrežnini za prenosno omrežje;  
b) iz omrežnine za posebno sistemsko storitev;  
c) iz povprečnih stroškov priključevanja;  
– izvajanje dejavnosti GJS sistemskega operaterja prenosnega omrežja, za kar mu pripada prihodek:  
a) iz omrežnine za prenosno omrežje, korigirane s korekcijskim faktorjem;  
b) iz omrežnine za sistemske storitve.« 
 
72. člen (Prihodek GJS sistemskega operaterja prenosnega omrežja) 
Sistemski operater prenosnega omrežja pridobiva prihodek iz:  
– omrežnine za prenosno omrežje, povečano ali zmanjšano za razliko, nastalo zaradi upoštevanja korekcijskih faktorjev, ki jo 
zaračuna posameznim sistemskim operaterjem distribucijskih omrežij;  
– omrežnine za prenosno omrežje, ki jo zaračuna končnim odjemalcem, priključenim na prenosno omrežje;  
– omrežnine za sistemske storitve, ki jo zaračunajo končnim odjemalcem posamezni sistemski operaterji distribucijskih 
omrežij, in omrežnine za sistemske storitve, ki jo sistemski operater prenosnega omrežja zaračuna končnim odjemalcem, 
priključenim na prenosno omrežje;  
– omrežnine za posebno sistemsko storitev;  
– omrežnine za uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti povezovalnih vodov;  
–prihodka iz povprečnih stroškov priključevanja;  
– ostalih prihodkov. 
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Stroški, povezani z dejavnostjo SODO: 

SODO d.o.o. v letnem poročilu celotne stroške izkazuje kot eno vrsto stroška. V revidiranem letnem poročilu za 
leto 2008 na strani 25 navaja, da vzdrževanje obsega procese oz. storitve, ki so opredeljene kot vzdrževanje 
vodov in naprav, pa tudi, vodenje in obratovanje elektroenergetskega distribucijskega omrežja ter organiziranje 
in izvajanje dežurne službe in da vzdrževanje EDI predstavlja del stroškov za najemnino EDI, ki vsebuje tudi delež 
za amortizacijo EDI, zavarovalne premije in donos.  

Ugotavljamo, da izkazovanje stroškov najemnine, vzdrževanja in nekaterih ostalih storitev v skupnem znesku, 
kot strošek najema ni dovolj transparentno. Ocenjujemo, da bi bilo z vidika obvladovanja in nadzora stroškov 
infrastrukture nujno, da se določajo najemnina, vzdrževanje in povezane storitve GJS ločeno.  Vzdrževanje 
namreč z vidika nastanka stroškov ni v neposredni soodvisnosti s stroški amortizacije, ki je podlaga za določitev 
upravičene najemnine. Smiselno in ekonomsko potrebno bi bilo, da se vrsta in plačilo za vzdrževanje razkriva 
ločeno (seveda tudi pogodbeno ločeno dogovori). Prav tako ugotavljamo, da stroški vodenja in obratovanja EDI 
ter zavarovalne premije sploh niso najemnina z vidika vrste stroška. Ker gre z vidika izvajanja GJS SODO za 
storitve, ki jih po koncesijski pogodbi izvaja SODO d.o.o., ta pa jih je po pogodbi prenesel na Elektro podjetja, je 
z vidika razkritij po naši oceni potrebno njihovo ločeno pogodbeno dogovarjanje in nadzor nad obsegom in 
vrednostjo dejansko nastalih stroškov po njihovih vrstah. Prav tako tudi primeroma z vidika vodenja poslovnih 
knjig računovodski standardi zahtevajo ločeno izkazovanje prej navedenih stroškov po posameznih vrstah. 
SODO d.o.o. je Elektro podjetjem pokril stroške za nakup električne energije za pokrivanje izgub v omrežju.  

 

III.2.3. ANALIZA POSLOVNIH FUNKCIJ  ELEKTRO PODJETIJ IN STRUKTURA ZAPOSLENIH  

Za namene te študije smo analizo poslovnih funkcij Elektro podjetij podrobneje analizirali le za Elektro 
Ljubljana, d.d. in Elektro Maribor d.d., za ostala Elektro podjetja pa smo privzeli, da opravljajo enakovrstne 
oziroma primerljive dejavnosti, saj so zaradi izvajanja GJS SODO vključno do 30.6.2007 Elektro podjetja razvila 
in izoblikovala precej enotno notranjo organizacijsko strukturo ter strukturo dejavnosti. Prav tako ima vseh pet 
Elektro podjetij finančne naložbe v družbo Stelkom d.o.o. in družbo Informatika d.d. Vseh pet Elektro podjetij 
ima tudi naložbe v družbe za proizvodnjo električne energije (manjše proizvodne enote). Posledično Elektro 
podjetja tudi preko odvisnih ali pridruženih družb opravljajo primerljivo dejavnost. 

Pri analizi poslovnih funkcij smo uporabili javno dostopne podatke Elektro podjetij na njihovih spletnih straneh, 
podatke iz revidiranih letnih poročil za leto 2008 ter podatke, ki nam jih je posredovala Agencija. 

 

 

 

Sklepne ugotovitve 

Splošno: Uporabniki letnih poročil SODO d.o.o. in Elektro podjetij lahko nedvoumno ugotovijo, da po vsebini in 
po obsegu GJS SODO še vedno izvajajo Elektro podjetja. Iz poslovnih poročil Elektro podjetij je mogoče razbrati 
konkretna podrobna razkritja o aktivnostih s področja upravljanja z EDI in zagotavljanjem zanesljive oskrbe z EE, 
vključno z razvojem in strategijo prihodnjega delovanja omrežja.    

Ugotavljamo, da so Elektro podjetja z eno pogodbo od SODO d.o.o. prevzela – natančneje ohranila -vse 
dejavnosti GJS SODO. Nabor storitev, ki so pogodbeno prepuščene Elektro podjetjem v celoti ustreza vsem 
storitvam, ki se izvajalcu GJS SODO po Aktu o omrežnini pokrivajo iz omrežnine za distribucijsko omrežje (12. 
člen Akta o omrežnini) oziroma storitvam, ki po Uredbi o izvajanju GJS SODO sodijo med storitve GJS SODO. 
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III.2.4.    ANALIZA IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ELEKTRO PODJETIJ 

Izhajajoč iz predhodne analize poslovnih funkcij, podatkov iz revidiranih letnih poročil Elektro podjetij za leto 
2008 in dodatnih podatkov Elektro podjetij, ki jih je za namene študije  posredovala Agencija, podajamo Izkaze 
poslovnega izida posameznih Elektro podjetij po njihovih dejavnostih. Prikazani izkazi poslovnega izida temeljijo 
na podatkih Elektro podjetjih. Za podatke, ki so po dejavnostih izkazani v izkazih poslovnega izida je odgovorno 
poslovodstvo posameznega Elektro podjetja, podatki so revidirani s strani pooblaščenega revizorja, prav tako 
pa poudarjamo, da gre za podatke in razmejitev prihodkov in stroškov, ki so podlaga za ugotovitev 
upravičenih stroškov po Aktu o omrežnini za namene določitve omrežnine za izvajalca GJS SODO, ki pa je del 
cene za uporabo omrežja, ki jo plačujejo odjemalci poleg cene za električno energijo. Na tej podlagi 
utemeljujemo upravičeno uporabo podatkov iz letnih poročil za namene te študije, istočasno pa OPOZARJAMO 
in PRIPOROČAMO, da se v postopku izvedbe reorganizacije opravi dodatni skrbni pregled poslovnih funkcij in z 
njimi povezanega premoženja, ter se na tej podlagi sestavi delitvena premoženjska bilanca. 

Struktura poslovnega izida po Elektro podjetjih kaže, da so izgubo iz tržnih dejavnosti realizirala tri Elektro 
podjetja  Taka situacija je lahko posledica še vedno trgu neprilagojene dejavnosti trgovanja z električno 
energijo, deloma pa je po naši oceni na izgubo vplivala tudi globa Urada za varstvo konkurence v letu 2008. 

Taka situacija povečuje tveganje notranjega subvencioniranja dejavnosti znotraj Elektro podjetij, ki poleg 
dejavnosti GJS za SODO d.o.o. izvajajo še dve energetski dejavnosti, zlasti prodajo EE in deloma tudi 
proizvodnjo. Ocenjujemo, da bi pravo dejansko stanje razkrila šele ločitev dejavnosti v samostojne pravne 
osebe, kot je predlagana v poglavju IV. te študije, kjer bi se tržne dejavnosti pravno, ekonomsko in 
organizacijsko oddelile in osamosvojile. 

 

III.3. PREMOŽENJSKA ANALIZA  

III.3.1. PREMOŽENJSKA ANALIZA SODO D.O.O.   

Neopredmetena sredstva - vlaganja v infrastrukturo Elektro podjetij: 

SODO nima infrastrukturnega omrežje v lasti. Za vlaganja v infrastrukturno omrežje, ki je v lasti Elektro podjetij, 
ki jih SODO d.o.o. financira iz posebnega prispevka (stroškov) za priključevanje, SODO d.o.o. izkazuje 
neopredmetena sredstva (kot vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva). Z vlaganji v infrastrukturo so v 
celoti povezani tudi dolgoročno razmejeni prihodki (PČR). SODO d.o.o. je dobo koristnosti vlaganj v 
infrastrukturo v lasti Elektro podjetij ocenil na 30 let, zato preko amortizacije vsako leto odpiše 3,33% nabavne 
vrednosti vlaganj v infrastrukturo. 

Posebni prispevek za priključevanje je namenski vir, ki ga plačujejo ob priključitvi uporabniki omrežja za 
financiranje naložb v širitev omrežja.  

Kratkoročne poslovne terjatve in poslovne obveznosti 

V celoti izvirajo iz poslovnih razmerij z Elektro podjetij, kot posledica prepustitve izvajanja GJS SODO Elektro 
podjetjem in najema infrastrukture. Poslovne terjatve so terjatve do Elektro podjetij za omrežnino, ter za 
povprečni strošek priključevanja. Tako omrežnino, ko povprečni strošek priključevanja, namenjen za razvoj 
omrežja, Elektro podjetja uporabnikom zaračunavajo v svojem imenu in za račun SODO d.o.o. Istočasno s 
terjatvami SODO d.o.o. povečuje poslovne prihodke. Poslovne obveznosti so obveznosti do Elektro podjetij za 
najemnino, vzdrževanje in ostale storitve GJS, obveznosti do ELESa za omrežnino za prenosno omrežje, 
sistemske storitve in dodatek za prednostno dispečiranje, ter obveznosti do Borzena d.o.o. in Agencije za 
pobran dodatek k omrežnini, ki jima pripada. Istočasno z obveznostmi SODO d.o.o. povečuje poslovne 
odhodke. 
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III.3.2. LIKVIDNOST  SODO D.O.O.   

SODO d.o.o. v letnem poročilu za leto 2008 navaja, da je imel likvidnostne težave zaradi neusklajenosti pri 
plačevanju DDV. Težave so po naši oceni posledica sistema zaračunavanja omrežnine in tudi s tem povezanim 
DDV, kar pojasnjujemo  v nadaljevanju te študije (poglavje III.4.1. – Davčni položaj SODO d.o.o.). 
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III.3.3. PREMOŽENJSKA ANALIZA ELEKTRO PODJETIJ   

Zaradi celovitosti vsebine, je komentar k strukturi sredstev, dolgov, rezervacij, PČR in neto premoženju podan v 
okviru poglavja IV.2. te študije, kjer opredeljujemo in komentiramo predlagan Model 1 reorganizacije obstoječe 
ureditve GJS SODO. 

 

III.4. DAVČNI POLOŽAJ 

III.4.1. DAVČNI POLOŽAJ  SODO D.O.O.   

Davek na dodano vrednost: 

SODO d.o.o. je kot oseba, ki samostojno opravlja dejavnost davčni zavezanec za davek na dodano vrednost (v 
nadaljevanju DDV). Pravice in obveznosti iz naslova plačevanja DDV uresničuje pod davčno številko SI45603057. 

SODO d.o.o. z zaračunavanjem omrežnine opravlja obdavčeno dejavnost z DDV, zato ima na splošno tudi 
pravico do odbitka vstopnega DDV, ki mu je zaračunan pri nabavah blaga ali storitev. Ugotavljamo, da SODO 
d.o.o. z Elektro podjetji še vedno ni v celoti rešil vprašanja zaračunavanja omrežnine glede tega, ali Elektro 
podjetje sme zaračunavati omrežnino v svojem imenu in za račun SODO d.o.o., ali bi moralo Elektro podjetje 
(četudi na istem računu) zaračunavati omrežnino v imenu in za račun SODO d.o.o. Izbira zaračunavanja 
omrežnine v imenu in za račun SODO d.o.o. bi imela tudi ugodne davčne posledice z vidika DDV, saj ne bi prišlo 
do dvakratnega neto plačevanja DDV državi

33
. Ker so roki po ZDDV-1 za plačilo obračunanega DDV krajši kot 

roki za izvršitev pravice do odbitka vstopnega DDV, ocenjujemo, da gre za nepotrebno financiranje države. 
Nepotrebno financiranje države je zgolj posledica obstoječega sistema prefakturiranja omrežnine. SODO d.o.o. 
mora DDV od omrežnine, ki jo zaračuna Elektro podjetjem plačati v proračun v tridesetih dneh po koncu 
meseca za katerega je omrežnina zaračunana. Nadalje ELES, Borzen d.o.o. in Agencija zavezancu SODO d.o.o. 
izdajo račun za njim pripadajoči del omrežnine oziroma dodatek k omrežnini, SODO d.o.o. pa pridobi pravico do 
odbitka vstopnega DDV šele z enomesečnim zamikom primerjalno z nastalo obveznostjo za plačilo 
obračunanega DDV. 

Priporočamo, da SODO d.o.o. in Elektro podjetja razrešita problematiko načina zaračunavanja omrežnine, 
vključno v delu posebnega prispevka za priključevanje

34
.  

                                                 
33

 Z dvakratnim plačilom ne razumemo dvakratnega efektivnega plačila, temveč dvakratni obračun in plačilo ter dvakratni 
odbitek vstopnega DDV (prvič pri Elektro podjetjih in drugič pri SODO d.o.o.) 
34

 Uredba GJS SODO v 13.a členu v povezavi s 33. členom Akta o omrežnini, določa, da mora SODO d.o.o. na zahtevo 
dobavitelja le-temu omogočiti, da odjemalci plačujejo uporabo omrežja skupaj z računom za dobavljeno EE dobavitelju. V 
tem primeru dobavitelj prevzame tveganje neplačanih računov in mora SODO-tu plačati ceno za uporabo 
elektroenergetskih omrežij v 15 dneh po tem, ko mu SODO d.o.o. izda račun. Iz določil pravne ureditve po našem mnenju 
izhaja, da je Uredba GJS SODO uvedla ureditev, po kateri dobavitelji (zgolj v delu zaračunavanja omrežnine in obračuna 
DDV, ne pa glede ostalih pogodbenih pravic in obveznosti) lahko vstopijo v razmerje med SODO in končnim odjemalcem, če 
so dodatno izpolnjeni pogoji iz Splošnih pogojev (soglasje odjemalca, ki je imetnik soglasja za priključitev). Dokler Elektro 
podjetja zaračunavajo omrežnino v svojem imenu in za račun SODO d.o.o., morajo tako SODO d.o.o., kot Elektro podjetja 
DDV obračunavati, kot da storitve opravlja vsak sam, s tem pa se DDV obračunava in odbija dvakrat (sledeč določilom 16. 
člena ZDDV-1). Računi SODO-ta, na katerih je obračunan DDV, ki ga mora SODO d.o.o. plačati v 30 dneh se tako glasijo na 
ime Elektro podjetij, ki jih sicer prevzamejo za račun končnih odjemalcev. Elektro podjetja si po teh računih tudi lahko 
odbijajo vstopni DDV (16. člen ZDDV-1), vendar šele z enomesečnim zamikom primerjalno z obveznostjo SODO d.o.o. za 
plačilo obračunanega DDV. Elektro podjetje pa naprej isto omrežnino v svojem imenu zaračuna končnemu odjemalcu in 
plača DDV prav tako v 30 dneh. S tem je veriga SODO d.o.o. – Elektro podjetja – odjemalci z vidika financiranja DDV 
nepotrebno obremenjena. To se na SODO d.o.o. lahko odrazi tudi v večjih stroških zadolževanja oziroma likvidnostnih 
težavah.  
Za takšno ravnanje nimajo po naši oceni temelja v veljavni zakonodaji – na ta način bi lahko (ob izpolnjevanju pogojev iz 
Uredbe GJS SODO in Splošnih pogojev EE) zgolj izvajali zaračunavanje omrežnine in obračunavali DDV, nikakor pa ne morejo 
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Ker se problematika zaračunavanja omrežnine ne bo spremenila niti po reorganizaciji ureditve GJS SODO, je to 
vprašanje potrebno sistemsko urediti za vse dobavitelje EE na enoten način, ker ocenjujemo, da je to element 
enake obravnave odjemalcev EE in proste konkurence. 

Družbi SODO d.o.o. je s strani Elektro podjetij zaračunana najemnina, vključno s storitvami vzdrževanja, ter 
druge storitve izvajanja GJS. SODO d.o.o. sme DDV odbiti šele z enomesečnim zamikom, primerjalno z 
obveznostjo Elektro podjetij za plačilo DDV.  

Zaradi omejenega namena te študije in omejitev glede podatkov ne moremo in ne podajamo bolj podrobnih 
ugotovitev glede davčnega položaja SODO d.o.o. ali pravilnosti obračunavanja in plačevanja DDV. V tretjem 
delu te študije dodatno pojasnjujemo davčne posledice za DDV glede na predvidene modele reorganizacije GJS 
SODO. 

 

Davek od dohodkov pravnih oseb: 

SODO d.o.o. je kot pravna oseba davčni zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju DDPO). 
Zaradi omejenega namena te študije in omejitev glede podatkov ne moremo in ne podajamo bolj podrobnih 
ugotovitev glede pravilnosti in zakonitosti davčnega obračuna SODO d.o.o. V tretjem delu te študije dodatno 
pojasnjujemo davčne posledice za davek od dohodkov pravnih oseb glede na predvidene modele reorganizacije 
GJS SODO. 

 

III.4.2. DAVČNI POLOŽAJ ELEKTRO PODJETIJ   

Vsa Elektro podjetja so zavezanci za DDV in opravljajo po ZDDV-1 obdavčljivo dejavnost.  

Reorganizacija dejavnosti s prenosom premoženja ima lahko davčne posledice za DDV, zato je pomembno, da 
je reorganizacija in prenos premoženja opravljen na način, ki omogoča davčno nevtralno reorganizacijo. 

Še posebej je davčni vidik reorganizacije za Elektro podjetja pomemben v povezavi z davkom od dohodkov 
pravnih oseb. Več o davčnih vidikih reorganizacije glejte v poglavju IV.2.6. te študije. 

 

                                                                                                                                                         
tako postopati pri sklepanju pogodbo o dostopu. Le-te bi morali vedno sklepati zgolj kot pooblaščenci (neposredno 
zastopanje) – torej v imenu in za račun SODO d.o.o., kar pa konkretno pomeni, da bi moral biti SODO d.o.o. naveden v 
besedilu pogodbe kot pogodbena stranka z vsemi identifikacijskimi znaki (firma, sedež, matična številka, DDV številka).  
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IV. MODELI REORGANIZACIJE GJS SODO  

IV.1. IZHODIŠČA PREDLAGANIH MODELOV 

IV.1.1. KLJUČNE ZAHTEVE SISTEMSKE UREDITVE IN OMEJITVE IZ TRENUTNE ORGANIZIRANOSTI GJS 
SODO 

Pri predlogih možnih modelov reorganizacije GJS SODO smo izhajali predvsem iz naslednjih načelnih izhodišč: 

• nova organizacija izvajanja GJS SODO mora zagotoviti čimprejšnjo skladnost organiziranosti in 
izvajanja GJS SODO z zahtevami Direktive, EZ in podzakonskih predpisov (pri čemer ima v primeru 
morebitnih notranjih neskladij večjo težo predpis višjega hierarhičnega reda – torej ima Direktiva 
prednost pred EZ in EZ prednost pred podzakonskimi predpisi); 

• nova organizacija izvajanja GJS SODO mora dopuščati nadaljnjo pravno ali funkcionalno preureditev 
izvajanja GJS SODO, ki bo izvajalcu GJS SODO omogočala prevzemanje vseh tistih sredstev in/ali 
funkcij, ki so potrebne zaradi doseganja nadaljnje optimizacije sistema ali sistemskih zahtev, 
upoštevajoč tudi vsakokratne premoženjske zmožnosti SODO d.o.o. in/ali proračuna RS; 

• predlagani modeli morajo upoštevati zatečeno stanje organiziranosti in izvajanja GJS SODO in 
zagotoviti nemoten prehod v novo ureditev, saj so iz razloga zagotavljanja učinkovite in nemotene 
oskrbe z EE nenadni in preobsežni strukturni posegi tvegani; 

• ločitev dejavnosti GJS SODO od drugih tržnih energetskih dejavnosti, združenih v Elektro podjetjih, je 
potrebno razdelili in osamosvojiti takoj; 

Iz navedenih načelnih izhodišč izhajajo (upoštevajoč ugotovitve predhodnih dveh poglavij te študije) naslednja 
konkretna izhodišča: 

• SODO d.o.o. mora biti poleg pravne neodvisnosti tudi dejansko  neodvisen pri izvajanju GJS SODO od 
ostalih elektroenergetskih podjetij, ki izvajajo tržne dejavnosti. Glede na dejansko stanje mora biti torej 
izvajalec GJS SODO dejansko neodvisen od dejavnosti nakupa in prodaje električne energije (pretežni 
del dejavnosti v okviru obstoječih Elektro podjetij) in od proizvodnje (ta se pretežno izvaja v okviru 
odvisnih družb Elektro podjetij); 

• organizacija delovanja SODO d.o.o. mora preprečiti diskriminacijo, notranje subvencioniranje
35

 in 
izkrivljanje konkurence, kar med ostalim vključuje tudi varstvo in nediskriminatorno obravnavo 
poslovno koristnih podatkov; 

• SODO d.o.o. mora posamezne proizvajalce ali dobavitelje EE obravnavati nepristransko v okviru 
pogojev obratovanja omrežij, ravno tako pa imajo odjemalci energije iz omrežij pravico do oskrbe na 
pregleden in nepristranski način ter do proste izbire dobavitelja EE; SODO d.o.o. je dolžan vsem 
uporabnikom omrežja omogočiti dostop do omrežij na pregleden in nepristranski način; 

• opravljanje dejavnosti GJS SODO je obvezna republiška gospodarska javna služba, ki jo mora izvajalec 
te gospodarske javne službe (SODO d.o.o.) opravljati v samostojni pravni osebi ter v svojem imenu in ki 
ne opravlja druge dejavnosti; 

• ni nujno, da je SODO d.o.o. tudi pravni lastnik EDI; 

                                                 
35

 Pri čemer je mišljeno notranje subvencioniranje pri elekto podjetjih (tudi lastnikih EDI), ki poleg storitev po Pogodbah o 
najemu iz izvajanju storitev za SODO d.o.o., izvajajo tudi povsem tržne dejavnosti (nakup in dobava električne energije, 
proizvodnja električne energije).  
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• če SODO d.o.o. ni lastnik omrežja ali njegovega dela, mora imeti z lastnikom EDI sklenjeno pogodbo, s 
katero uredi vsa vprašanja uporabe tega omrežja za opravljanje nalog GJS SODO;  

• SODO d.o.o. trenutno ne razpolaga niti s sredstvi, niti s kadri, ki bi mu omogočili takojšen prevzem 
izvajanja vseh nalog GJS SODO; 

• SODO d.o.o. lahko po predhodnem soglasju vlade s pogodbo prenese izvajanje nekaterih nalog GJS 
SODO na tretjo pravno osebo, ki razpolaga z ustreznimi kadri in tehnično opremo, ki je potrebna za 
izvajanje dejavnosti, ki se prenaša; 

• SODO d.o.o. je oseba zasebnega prava, kateri je bila koncesija za izvajanje GJS SODO podeljena brez 
javnega razpisa v upravnem postopku, zaradi česar obstojijo naslednje zahteve: 

o RS mora ostati edini lastnik SODO d.o.o., 

o RS svojega poslovnega deleža v SODO d.o.o. ne sme prenesti na druge osebe, 

o SODO d.o.o. izvaja GJS SODO kot izključno dejavnost. 

• v družbah, ki so lastnice EDI (pet Elektro podjetij) ima RS neposredno 79,5 % delež v kapitalu (posredno 
med 81,11 % in 83 %), ostalo so deleži »zasebnega kapitala«; 

• pri oddaji naročil SODO d.o.o. na infrastrukturnem področju in pri oddaji pravnih poslov, ki izpolnjujejo 
predpostavke javnih naročil tretjim osebam, je potrebno zagotoviti skladnost z zakonom, ki ureja 
oddajo naročil na energetskem sektorju oziroma zakonom, ki ureja oddajo javnih naročil.  

 

IV.1.2. MNENJE RAČUNSKEGA SODIŠČA RS  

Računsko sodišče je izvedlo revizijo smotrnosti ureditve izvajanja gospodarske javne službe sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja električne energije v letu 2007. Predmet revizije je bilo poslovanje Vlade RS, 
Ministrstva za gospodarstvo in družbe SODO d.o.o. pri izvajanju GJS SODO. V reviziji so bile obravnavane: 
možne oblike izvajanja GJS SODO (aktivnosti Vlade RS in Ministrstva za gospodarstvo pri vzpostavitvi uspešnega 
in učinkovitega izvajanja GJS SODO po 1. 7. 2007), izvajanje GJS SODO glede na lastništvo EDI,  financiranje 
naložb v širitev omrežja (pripadnost virov financiranja iz povprečnih stroškov priključevanja in delov omrežnine 
namenjenih širitvi omrežja) ter ustreznost prenosa izvajanja javnih pooblastil in drugih storitev.  

Ključno vprašanje, na katerega je želela odgovoriti revizija Računskega sodišča je bilo, ali je RS z ustanovitvijo 
družbe SODO d.o.o. zagotovila odjemalcem električne energije smotrno izvajanje GJS SODO.  

V nadaljevanju je povzeto mnenje Računskega sodišča v njegovih ključnih ugotovitvah.  

Računsko sodišče je ocenilo, da izvajanje GJS SODO v drugi polovici leta 2007 ni bilo uspešno, saj  Ministrstvo za 
gospodarstvo pred odločitvijo, da namerava družba SODO d.o.o. izvajati GJS SODO, ni imelo oblikovane 
strategije, ki bi opredeljevala predvideno ureditev in način njenega izvajanja, določala usmeritve in cilje, ukrepe 
za dosego ciljev ter nadzor nad izvajanjem GJS SODO. Ministrstvo za gospodarstvo ni izdelalo študij oziroma 
analiz možnih oblik organiziranosti izvajanja GJS SODO, temveč je prepustilo izdelavo študij Elektro podjetjem. 
Kljub opozorilom Agencije in projektne skupine na ministrstvu, da rešitev, ki so jo predlagala Elektro podjetja, ni 
primerna in lahko vpliva  na višino omrežnine, je Ministrstvo za gospodarstvo uveljavilo predlagano rešitev. 

Vlada RS je dala soglasje k pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, ki omogoča prenos vseh pravic in dolžnosti izvajanja GJS SODO 
na Elektro podjetja, čeprav, kot navaja Računsko sodišče, koncesijska pogodba za izvajanje GJS SODO 
prepoveduje nadaljnji prenos pravic in dolžnosti, ki izvirajo ali sestavljajo koncesijsko razmerje na tretjo osebo. 
Računsko sodišče meni, da s tem Vlada RS in Ministrstvo za gospodarstvo nista zagotovila pogojev, da bi 
družba SODO d.o.o. neodvisno od dobaviteljev električne energije (Elektro podjetij), ki so lastniki EDI, 
opravljala GJS SODO. S tem tudi nista izpolnila zahtev Direktive o skupnih pravilih za notranji trg z električno 
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energijo po zagotovitvi neodvisnosti upravljavca distribucijskega omrežja od interesov v zvezi s proizvodnjo in 
dobavo električne energije. 

Izvajanje GJS SODO v letu 2007 ni bilo učinkovito, saj Vlada RS ni zagotovila potrebnega zakonskega okvira, na 
podlagi katerega bi bilo mogoče elektroenergetsko infrastrukturo, potrebno za izvajanje gospodarske javne 
službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije, izločiti iz lastništva pravnih oseb 
zasebnega prava.  

Družba SODO d.o.o. je pri izvajanju GJS SODO popolnoma odvisna od Elektro podjetij, saj je iz pogodbe o 
najemu razvidno, da so vse obveznosti izvajanja te javne službe prenesene z družbe SODO d.o.o. na Elektro 
podjetja, odgovornost za njeno izvajanje pa je dodeljena družbi SODO d.o.o. Družba SODO d.o.o. z Elektro 
podjetji ni mogla urediti prenosa ali dostopa do evidenc elektroenergetske infrastrukture, pogodbe o najemu 
pa ne vsebujejo seznama elektroenergetske infrastrukture, ki je predmet najema po pogodbi o najemu, zato ni 
mogoče ugotoviti obsega in vrednosti elektroenergetske infrastrukture, vzete v najem. Nepoznavanje vrednosti 
v najem vzete infrastrukture družbi SODO d.o.o. ne omogoča preveritve ustreznosti obračuna najemnine, zato 
je družba SODO d.o.o. na Elektro podjetja prenesla vsa zbrana sredstva omrežnine razen provizije, ki pripada 
družbi SODO d.o.o. za izvajanje njenih nalog. Elektro podjetja so tako prejela sredstva, ki presegajo zneske 
povračil vlaganj v EDI, razvoj oziroma gradnjo EDI, zato je družba SODO d.o.o. v obdobju od 1. 7. do 31. 12. 
2007 plačala Elektro podjetjem najemnino v znesku, ki je Elektro podjetjem zagotovila višji donos od tistega, ki 
je v Koncesijski pogodbi dovoljen kot maksimalen. 

Vlada RS je soglašala s pogodbo o najemu, ki v nasprotju z EZ, ZGJS in pogodbo o koncesiji prenaša izvajanje 
javnih pooblastil izdaje in zavrnitve soglasij za priključitev na distribucijsko omrežje na lastnike EDI. S prenosom 
javnih pooblastil na Elektro podjetja družbi SODO d.o.o. ni bila določena jasna in nedvoumna vloga v razmerju z 
lastniki in uporabniki EDI. 

Izvajanje GJS SODO v letu 2007 tudi ni bilo gospodarno, saj družba SODO d.o.o. ni nadzirala popolnosti in 
točnosti podatkov petih Elektro podjetij o obsegu razširitev omrežij in višini pridobljenih sredstev za ta namen 
iz povprečnih stroškov priključevanja. Družba SODO d.o.o. nima takih podatkov, zato obstaja tveganje, da so 
napačno izkazani prihodki iz povprečnih stroškov priključevanja v poslovnih knjigah družbe SODO in tudi 
napačno izkazani usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva. 

Novozgrajena infrastruktura po 1. 7. 2007 je na podlagi pogodbe o najemu v lasti Elektro podjetij in ne družbe 
SODO d.o.o. Širitev infrastrukture se financira tudi iz povprečnih stroškov priključevanja, ki jo plačujejo 
odjemalci električne energije ob priklopu na distribucijsko omrežje, zato odjemalci električne energije tako 
financirajo Elektro podjetjem gradnjo infrastrukture v njihovi lasti, do česar Elektro podjetja niso upravičena. 

Računsko sodišče je za odpravo ugotovljenih nesmotrnosti od Ministrstva za gospodarstvo in družbe SODO 
d.o.o. zahtevalo izvedbo popravljalnih ukrepov in predložitev odzivnega poročila. Vladi RS, Ministrstvu za 
gospodarstvo in družbi SODO d.o.o. je podalo tudi več priporočil za izboljšanje izvajanja GJS SODO. Študija 
večinoma upošteva ta priporočila.  
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IV.2. MODEL 1 – VZPOSTAVITEV NEODVISNE EKONOMSKE CELOTE GJS SODO Z 

OHRANITVIJO OBSTOJEČIH LASTNIŠKIH RAZMERIJ NA EDI 

IV.2.1. RAZDELITEV DEJAVNOSTI GJS SODO OD DRUGIH ENERGETSKIH DEJAVNOSTI 

Če povzamemo, je po mnenju avtorjev te študije bistvena pomanjkljivost, ki jo je moč pripisati  trenutni 
organiziranosti GJS SODO v Sloveniji v tem, da na sistemski ravni ne omogoča vsebinske neodvisnosti SODO 
d.o.o. pri izvajanju te GJS v razmerju do petih Elektro podjetij. SODO d.o.o. od petih Elektro podjetij na podlagi 
Pogodb o najemu najema celotno EDI in istočasno naroča praktično vse storitve, ki se nanašajo na izvajanje GJS 
SODO, kar povzroči, da se dejavnost GJS SODO dejansko ne izvaja v okviru SODO d.o.o., temveč v okviru Elektro 
podjetij (lastnikov infrastrukture).  

Takšna organiziranost GJS SODO je ne glede na formalno ustanovitev SODO d.o.o. po mnenju avtorjev študije v 
nasprotju z EZ v delu, ko ta določa, da izvajalec GJS SODO lahko izvaja zgolj to dejavnost

36
, in v nasprotju z 

določili Uredbe o koncesiji in Pogodbe o koncesiji, po kateri koncesionar dejavnosti GJS SODO ne sme prenašati 
na tretje osebe. 

Takšna organizacija delovanja nadalje ne preprečuje možnosti notranjega subvencioniranja Elektro podjetij
37

, 
kakor tudi ne preprečuje diskriminatorne obravnave poslovno koristnih podatkov

38
. Konflikt interesov, ki jih 

Elektro podjetja, kot izvajalci storitev GJS SODO in tržnih dejavnosti, opravljajo v eni osebi, je očiten. Elektro 
podjetja obvladujejo pretežni delež trga upravičenih odjemalcev z EE v Sloveniji, v isti vlogi pa izvajajo storitve 
dostopa in upravljanja z omrežjem, upravljajo s podatki itd. 

Končno obstoječe stanje tudi ne omogoča Agenciji kot regulatorju trga zadovoljivega nadzora namenske porabe 
omrežnine. Vse navedeno lahko vodi do izkrivljanja konkurence na trgu dobave električne energije ter do 
diskriminatornega obravnavanja uporabnikov omrežja, kar pa so kršitve ključnih zahtev Direktive.  

Razmejitev, pravna in ekonomska, upravljanja z omrežjem od ostalih energetskih dejavnosti je zato bistvena 
zahteva Direktive in tudi bistvena zahteva reorganizacije ureditve GJS SODO v tej študiji. 

Da bi na kratek rok vzpostavili takšen sistem izvajanja GJS SODO, ki bo skladen z zahtevami iz Direktive, po 
katerih je potrebno zagotoviti neodvisnost upravljavca z omrežjem od ostalih energetski dejavnosti, je po 
mnenju avtorjev te študije (ki pri tem izhajajo tudi iz zatečenega stanja, ki ga ni moč enostavno prezreti) 
potrebno najprej ločiti dejavnost Elektro podjetij (lastnikov infrastrukture) na dva dela, ki se vsak od njiju 
izvaja v ločeni (pravno in organizacijsko) samostojni pravni osebi.  

Vsebinsko podlago te delitve predstavlja razmejitev med poslovnimi funkcijami in njim pripadajočim 
premoženjem, ki se uporablja za EDI ter za ostale dejavnosti GJS SODO (ter s tem povezane obveznosti), in 
ostalimi poslovnimi funkcijami ter pripadajočim premoženjem v lasti »Elektro podjetij«, ki se uporablja za 
izvajanje tržnih dejavnosti (s pripadajočimi obveznostmi). 

Kot premoženje, ki se uporablja za distribucijo električne energije, je po naši oceni potrebno šteti vsaj: 

• celotno EDI; 

• nepremičnine, opremo in ostala delovna sredstva, ki so povezana z odpravljanjem napak na omrežju 
ter z vzdrževanjem EDI specifične narave (pod čemer mislimo tista vzdrževalna dela, ki so nujna za 

                                                 
36

 Če upoštevamo, da jo vsebinsko še vedno opravljajo Elektro podjetja. 
37

 Elektro podjetja imajo možnost svoje tržne dejavnosti vsaj v delu financirati iz prihodkov od uporabe omrežij in izvajanja s 
tem povezanih storitev.  
38

 Ker Elektro podjetja za SODO d.o.o. zagotavljajo celotno informacijsko podporo, imajo neposreden in takojšen vpogled v 
podatke, ki se med ostalim nanašajo na časovni in količinski obseg odjema električne energije, kar pa je z vidika 
potencialnega dobavitelja električne energije lahko ključen podatek za strukturiranje primerne ponudbe.   
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nemoteno in stalno delovanje omrežja in ki jih glede na njihovo specifičnost ni moč izvajati preko 
javnih razpisov), 

• nepremičnine, opremo in ostala delovna sredstva, ki so povezana s kadri, ki izvajajo ključne aktivnosti 
glede obratovanja in razvoja EDI (med ostalim vodenje obratovanja, razvoj, načrtovanje in vlaganja v 
EDI, ipd.), 

• finančne naložbe v hčerinske družbe, ki izvajajo z vodenjem in obratovanje EDI ključne podporne 
aktivnosti (npr. naložba v Informatika d.d.) 

• pripadajoče poslovne terjatve. 

Z izvedeno delitvijo vsakega od »Elektro podjetij« na dva dela (dve ločeni in samostojni gospodarski družbi) 
dobimo tako: 

• družbo, ki ima v lasti premoženje, vezano na distribucijo električne energije (v nadaljevanju: »EDI 
družba«) in izvajanje storitev GJS SODO; gre dejansko za sedanje »Elektro podjetje« kot celoto, brez 
dejavnosti in premoženja (sredstev, pravic in obveznosti), vezanega na nakup in dobavo električne 
energije, proizvodnjo električne energije in druge tržne dejavnosti; ta družba obdrži poslovne funkcije, 
kadre, procese, informacijsko podporo itd., potrebne za nadaljevanje izvajanja GJS SODO;  

• družbo, ki izvaja ostale dejavnosti (npr. nakup in dobavo električne energije, proizvodnjo EE 
neposredno ali preko hčerinskih podjetij, druge tržne dejavnosti, v nadaljevanju »Tržno Elektro 
podjetje«) in ima v lasti premoženje, povezano z ostalimi dejavnostmi; ta družba izvaja poslovne 
funkcije in prevzame kadre, procese, informacijsko podporo itd., potrebne za izvajanje dejavnosti, ki 
ne sodijo v GJS SODO; 

S tem se zagotovi pravna in vsebinska (organizacijska) ločenost izvajanja tržne in koncesionirane dejavnosti na 
ravni družb (Elektro podjetij), ki trenutno dejavnost GJS SODO (vključno z lastništvom na EDI) ter tržne 
energetske dejavnosti izvajajo znotraj (pravno in upravljavsko) enovite družbe.  

SODO d.o.o. ima tudi po oddelitvi z EDI družbami sklenjene najemne pogodbe, vključno za izvajanje ostalih 
storitev GJS za SODO d.o.o.. To je potrebno vsaj v začetni fazi, vendar pa ne more več prihajati do »prelivanja« 
prihodkov iz koncesionirane dejavnosti v tržno dejavnost, prav tako so tudi Tržna Elektro podjetja zaradi 
pravne, upravljavske in organizacijske osamosvojitve v enakem položaju z ostalimi dobavitelji (ali proizvajalci) 
električne energije na trgu glede dostopa do omrežja in izvajanja dejavnosti dobave.  

Da bi bila med SODO d.o.o. in EDI družbami vzpostavljena ekonomska celota, ki bi družbi SODO d.o.o. preko 
upravljavskih mehanizmov omogočala tudi dejanski vpliv na obratovanje in razvoj omrežja ter izvajanje 
storitev GJS SODO, pa je potrebno izvesti najmanj še drugi korak, v katerem bi RS svoje delnice, ki jih bo imela v 
EDI družbah, prenesla na SODO d.o.o.. S tem bi SODO d.o.o. postal delničar EDI družb v obsegu, kot ima RS 
trenutno delnic (lastniških upravičenj) v petih Elektro podjetjih.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Študija: »Zagotovitev učinkovite ureditve izvajanja GJS SODO«  ZAUPNO 

 

JERMAN & BAJUK svetovanje in izobraževanje d.o.o. Stran 50 

 

 

1. faza 

 

 

2. faza 

 

Predlagani Model 1 ima tako dve fazi, ki si sledita v takojšnjem časovnem zaporedju: 

 

 

 

 

 

• v prvi fazi se izvede oddelitev dela vsakega od petih Elektro podjetij na novoustanovljeno družbo (pri 
čemer se oddeli »tržni« del); oddelitev se izvede na način, ki ohranja kapitalska razmerja (obstoječi 
delničarji Elektro podjetij so po oddelitvi delničarji ali družbeniki EDI družb in Tržnih Elektro podjetij v 
enakih razmerjih/odstotkih, kot so trenutno razmerja v njihovem lastništvu Elektro podjetij); 

 

 

 

 

 

• v drugi fazi pa RS prenese svoje delnice EDI družb na SODO d.o.o., s čimer slednji postane 79,5 % 
delničar teh družb.  

 

Ocenjujemo, da bi neposredno po izvedbi obeh korakov moral SODO d.o.o. od EDI družb začeti prevzemati v 
izvajanje tudi nekatere ključne naloge, povezane z GJS SODO – s tem mislimo na tiste naloge, ki so neposredno 
povezane z vodenjem obratovanja in razvojem EDI, morda tudi dostopom do omrežja, itd., s čimer se zagotovi 
tudi dejansko izvajanje dejavnosti GJS SODO na ravni SODO d.o.o. Šele podrobna funkcijska analiza bo lahko 
pokazala, katere so te naloge in v kakšnem vsebinskem in časovnem obsegu jih je moč prenesti na SODO 
d.o.o., kar pa ni predmet te študije. Ravno tako bi se lahko v nadaljevanju na podlagi dodatnih študij izvajali 
ukrepi dodatne optimizacije poslovanja EDI družb in SODO d.o.o. 

Na podlagi Modela 1 ne pride do takojšnjega 100 % (posrednega) državnega lastništva nad EDI. Kljub temu 
SODO d.o.o. preko upravljavskih upravičenj, ki mu jih daje 79,5 % lastništvo nad EDI družbami, obvladuje te 
družbe ter ima s tem v celoti vpliv na obratovanje in razvoj samega EDI. Poleg tega niti Direktiva, niti EZ ne 
zahtevata, da ima izvajalec GJS SODO ali RS EDI v neposredni ali posredni 100 % lasti. Model 1 pušča odprte 
možnosti, da v prihodnosti na različne načine pride do odkupa deležev zasebnega kapitala v EDI družbah ter s 
tem tudi do 100 % (ne)posrednega državnega lastništva nad EDI, v kolikor se bo ocenilo kot nujno in smotrno.  

Model 1 tudi upošteva način podelitve koncesije za izvajanje GJS SODO ter s tem povezano zahtevo po 100 % 
poslovnem deležu RS v družbi SODO.  
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Podajamo še shematski prikaz kapitalske strukture pred in po izvedeni 1. fazi reorganizacije: 

 
 

a. Kapitalska struktura pred oddelitvijo tržnih dejavnosti: 
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b. Kapitalska struktura po oddelitvi tržnih dejavnosti: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

IV.2.2. PRAVNI VIDIKI ODDELITVE TRŽNE DEJAVNOSTI  

IV.2.2.1. Značilnosti oddelitve  

V tem podpoglavju bomo predstavili osnovne pravne značilnosti oddelitve, v naslednjem pa postopek oddelitve 
z rokovnim prikazom njegove izvedbe. 

Oddelitev je podvrsta delitve gospodarskih družb in kot takšna sodi med t.i. materialna (prenosna) statusna 
preoblikovanja.  

Za materialna statusna preoblikovanja je značilno, da so vse pojavne oblike te vrste statusnih preoblikovanj 
povezane s prehodom (prenosom) celotnega premoženja oziroma določenega sklopa premoženja družbe, ki se 
materialno statusno preoblikuje, na družbo ali družbe, ki to premoženje prevzamejo.

39
 V primeru oddelitve gre 

tako za prenos posameznih delov premoženja prenosne družbe, opredeljenih v delitvenem načrtu, na drugo 
(novoustanovljeno ali že obstoječo prevzemno) družbo, pri čemer prenosna družba  ne preneha.  

                                                 
39

 S. Prelič, Urejanje kapitalskih in premoženjskih razmerij pri statusnih preoblikovanjih (delitvah in združitvah), objavljeno v 
zborniku Gospodarski subjekti na trgu (IX. posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava, 17. do 19. 
maj 2001, Portorož – Maribor), Inštitut za gospodarsko pravo, 2001, stran 108.  
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Pod pojmom »del premoženja« prenosne družbe, ki se v okviru oddelitve prenaša iz prenosne na 
novoustanovljeno družbo

40
, je potrebno razumeti vse premoženjske pravice, katerih imetnik je prenosna 

družba v povezavi s prenesenim delom premoženja. Primeroma gre za: 

- lastninsko in druge stvarnopravne pravice na nepremičninah, 

- terjatve in druge pravice obligacijskega prava, 

- pravice korporacijsko-pravne narave, povezane z naložbami prenosne družbe v delnice ali deleže v 
druge družbe ali podobne oblike organiziranja.  

Istočasno s prevzemom dela premoženja prenosne družbe (t.j. s tem povezanih premoženjskih pravic) pa 
novoustanovljena družba v okviru oddelitve prevzame tudi vse s tem premoženjem povezane obveznosti 
(dolgove) prenosne družbe. Prevzem tovrstnih obveznosti je zakonska (ex lege) pravna posledica oddelitve.  

Končno novoustanovljena družba vstopi tudi v vsa procesnopravna razmerja, katerih subjekt je bila v povezavi 
s prenesenim delom premoženja pred izvedbo oddelitve prenosna družba. Posledica vstopa v procesnopravna 
razmerja je, da vsa procesna dejanja, ki jih je do izvedbe oddelitve v postopku opravila prenosna družba, 
učinkujejo tudi za novoustanovljeno družbo. Prav tako pa vsa procesna dejanja druge (nasprotne) stranke, ki jih 
je ta opravila do izvedbe oddelitve proti prenosni družbi, učinkujejo tudi proti novoustanovljeni družbi.

41
  

Prenos dela premoženja prenosne družbe na novoustanovljeno družbo, prevzem s tem premoženjem 
povezanih obveznosti ter vstop v vsa procesnopravna razmerja, katerih subjekt je bila v povezavi s tem 
premoženjem ali obveznostmi pred izvedbo oddelite prenosna družba, je posledica oziroma bistveni sestavni 
del uzakonjenega univerzalnega pravnega nasledstva novoustanovljene družbe po prenosni družbi (6. 
odstavek 623. člena ZGD-1). Na podlagi univerzalnega pravnega nasledstva vstopi novoustanovljena družba (kot 
pravni naslednik) v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim delom premoženja (materialnopravna kakor tudi 
procesnopravna), katerih subjekt je bila pred izvedbo oddelitve prenosna družba.  

Bistvena posebnost oddelitve (kot tudi vseh ostalih materialnih statusnih preoblikovanj) je, da pride do 
opisanih posledic prenosa premoženja ter prevzema obveznosti z enovitim korporacijskim pravnim poslom – v 
primeru oddelitve z ustanovitvijo nove družbe z delitvenim načrtom, ki pa začne učinkovati z vpisom 
korporacijskega dejanja (oddelitve) v sodni register

42
. Gre za učinkovito zakonsko urejeno poenostavitev 

prenosa premoženja in prevzema obveznosti, saj bi se v nasprotnem primeru morali opraviti poleg 
zavezovalnega pravnega posla (pogodbe o prenosu premoženjske celote) tudi ustrezni razpolagalni pravni posli 
v zvezi z vsakim posamičnim predmetom premoženja

43
 oziroma bi se glede prevzema dolgov prenosne družbe 

morala uporabiti pravila obligacijskega prava o pristopu k dolgu pri prevzemu kakšne premoženjske celote (1. 
odstavek 433. člena OZ) oz. pravila o prevzemu obveznosti (427. člen OZ)

44
.  

Zbirno so značilnosti in posledice oddelitve sledeče: 

- z dnem vpisa oddelitve v sodni register preide (v delitvenem načrtu določen) del premoženja in s 
tem povezane obveznosti prenosne družbe na novoustanovljeno družbo, pri čemer pa se šteje, da 

                                                 
40

 V nadaljevanju tega poglavja se vsa naša izvajanja nanašajo na t.i. »oddelitev z ustanovitvijo nove družbe«, ker po naši 
oceni ni realno, da bi se »tržni« deli obstoječih Elektro podjetij prenašali na neko že obstoječo prevzemno družbo.  
41

 Smiselno po N. Plavšak, Veliki komentar zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), M. Kocbek in ostali, GV založba, 
Ljubljana 2007, stran 451 in 452.  
42

 Vendar z učinkom »za nazaj« - za obdobje od dneva obračuna delitve dalje. Dan obračuna delitve je dan, od katerega 
dalje se šteje, da so dejanja prenosne družbe v povezavi s prenesenim delom premoženja opravljena za račun 
novoustanovljene družbe.  
43

 V povezavi s stvarnimi pravicami na nepremičninah bi se morala izdajati zemljiškoknjižna dovolila, v povezavi s 
premičninami bi se morale izvesti ustrezne oblike izročitve, v povezavi s obligacijskimi pravicami cesije, v povezavi z 
vrednostnimi papirji (v odvisnosti od vrste vrednostnega papirja) bi se morale izvesti cesije, indosamenti, nalogi za vpis v 
centralnem registru KDD, itd.   
44

 Pri čemer je za nastop pravnih učinkov prevzema obveznosti potrebno soglasje upnika (prvi in peti odstavek 427. člena 
OZ).  
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so dejanja prenosne družbe opravljena za račun novoustanovljene družbe že od dneva obračuna 
delitve dalje

45
;  

- z vpisom oddelitve v sodni register se ustanovi tudi novoustanovljena družba (prenosna obstaja 
naprej z zmanjšanim premoženjem), posledično pa 

- se vzpostavi novo korporacijskopravno razmerje med delničarji prenosne družbe in 
novoustanovljeno družbo (delničarjem prenosne družbe se namreč zagotovijo delnice ali poslovni 
deleži nove družbe).  

V kolikor bi se izbral Model 1 kot način reorganizacije izvajanja GJS SODO, je po naši oceni bolj smotrno, da se v 
prvem koraku izvede oddelitev tržnih dejavnosti ter s tem povezanega premoženja in obveznosti iz obstoječih 
petih Elektro podjetij, kot pa da bi se oddelilo premoženje (z obveznostmi), ki se nanaša na izvajanje GJS 
SODO.  

Razlog za takšen predlog je več ali manj dejanske narave, in sicer leži v večji razvejanosti oz. obsegu »dejavnosti 
distribucije« ter s tem povezanega premoženja, obveznosti in nenazadnje delavcev v primerjavi s »tržno 
dejavnostjo« (tržnimi dejavnostmi), ki se izvajajo trenutno znotraj enovitih Elektro podjetij. Posledično bi bila 
lažja in smotrnejša pravna izvedba oddelitve na način, da se iz enovitih Elektro podjetij na nove družbe izloči 
(oddeli) njihov tržni del, s čimer postanejo obstoječa Elektro podjetja zgolj lastniki premoženja, povezanega z 
distribucijo električne energije, obdržijo s tem povezane obveznosti ter delavce. Tudi iz razloga zagotovitve 
nemotene in zanesljive oskrbe z električno energijo je priporočljivo, da se ne posega s hitrimi in obsežnimi 
posegi v tisti del Elektro podjetij, ki dejansko skrbijo za izvajanje GJS SODO. Pomemben razlog je povezan tudi z 
davčnimi posledicami za davek od dohodkov pravnih oseb, ki spremljajo vsako delitev. Če se oddeli tržna 
dejavnost se skrite rezerve razkrivajo zgolj za tisti del premoženja (manjši del), ki se pripisuje tržnim 
dejavnostim (glejte poglavje IV.2.4. te študije). 

Poleg tega predlagamo, da imajo novoustanovljena »Tržna Elektro podjetja«, na katera se prenaša tržna 
dejavnost, pravnoorganizacijsko obliko delniške družbe. Če ima namreč nova družba drugačno 
pravnoorganizacijsko obliko kot prenosna družba (Elektro podjetja pa so d.d.), lahko vsak imetnik delnic 
prenosne družbe, ki je na skupščini prenosne družbe na zapisnik ugovarjal sklepu o soglasju za delitev, od te 
nove družbe zahteva, da proti plačilu primerne denarne odpravnine prevzame deleže, ki mu jih mora 
zagotoviti zaradi delitve.  

Na koncu prikaza značilnosti oddelitve naj opozorimo še na dva vidika s tem v zvezi, in sicer na spoštovanje t.i. 
vsotnega načela ter na posebno varstvo upnikov prenosne družbe.  

Vsotno načelo zahteva, da je skupna višina osnovnih kapitalov nove družbe in prenosne družbe po oddelitvi v 
seštevku najmanj enaka osnovnemu kapitalu prenosne družbe pred oddelitvijo. Ravno tako mora biti vsota 
drugih postavk lastnega kapitala, izkazanih v otvoritvenih bilancah nove družbe in prenosne družbe po oddelitvi 
najmanj enaka vsoti teh postavk, izkazanih v zaključnem poročilu prenosne družbe.  

V kolikor so predmet prenosa tisti deli premoženja prenosne družbe, ki nimajo kritja v prostih kategorijah 
kapitala (temveč se s tem poseže v osnovni kapital in druge vezane kapitalske kategorije prenosne družbe), 
mora prenosna družba ob oddelitvi svoj osnovni kapital zmanjšati. Zakon za ta primer (ob upoštevanju 
vsotnega načela) določa poenostavitve, in sicer lahko družba zmanjšuje osnovni kapital mimo splošnih pravil o 
zmanjšanju (2. odstavek 625. člena ZGD-1).  

Posebno varstvo upnikov prenosne družbe je zagotovljeno v dveh smereh. Za vse obveznosti prenosne družbe, 
ki so nastale do vpisa delitve v register, sta solidarno odgovorni tako prenosna družba, kakor tudi nova družba 
(slednja do višine neto premoženja, ki ji je dodeljeno v delitvenem načrtu). Poleg tega imajo upniki prenosne 
družbe v roku 6 mesecev po objavi vpisa oddelitve v register pravico zahtevati zavarovanje za svoje nezapadle, 
negotove in pogojne terjatve. Pogoj za takšno zavarovanje je, da je zaradi oddelitve ogrožena izpolnitev 

                                                 
45

 Zaradi poenostavitve postopka se kot dan obračuna delitve navadno določi bilančni presečni dan letnega poročila 
prenosne družbe, ki pri večini družb sovpada z zadnjim dnem koledarskega leta (glede na dejstvo, da ima večina družb 
poslovno leto enako koledarskemu).  
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upnikove terjatve, pri čemer je pri delitvi vzpostavljena zakonska domneva, da je temu tako (dokazno breme je 
torej na družbi, ki mora dokazati, da nevarnosti za poplačilo terjatev ni).  
 

IV.2.4.1. Pravni koraki za izvedbo oddelitve 

V tej točki bomo na kratko opredelili bistvene korake, potrebne za izvedbo oddelitve tržnega dela dejavnosti iz 
obstoječih enovitih Elektro podjetij, ter podali našo oceno njihove časovne izvedbe.  

Potrebni pravni koraki za izvedbo oddelitve so naslednji (povzeti po ZGD-1, pri čemer gre za navajanje zgolj 
ključnih korakov, brez detajlnega prikaza z njimi povezanih aktivnosti): 

a) Priprava zaključnega poročila prenosne družbe (posameznega Elektro podjetja) po stanju na dan 
obračuna delitve (kot delitvene bilance), ki je tudi predmet redne revizije

46
. V kolikor bi bil dan 

obračuna delitve enak bilančnemu presečnemu dnevu letnega poročila – t.j. 31.12. zadevnega leta, se 
uporabi kar revidirano letno poročilo posameznega Elektro podjetja. Pri tem opozarjamo še na 
določilo 1. odstavka 68. člena ZGD-1, po katerem je lahko dan obračuna delitve (bilančni presečni 
dan zaključnega poročila) največ devet mesecev pred vložitvijo predloga za vpis delitve v register. Z 
drugimi besedami, v kolikor se želi v postopku oddelitve uporabiti revidirana letna poročila (katerih 
bilančni presečni dan je 31.12. zadevnega leta) kot zaključnega poročila prenosne družbe, je potrebno 
vse postopke v povezavi z oddelitvijo (vključno z izvedenimi skupščinami prenosnih družb – Elektro 
podjetij) izvesti do konca septembra zadevnega leta. V nasprotnem primeru je potrebno izbrati dan 
obračuna delitve, ki je med letom (npr. na 30.6. zadevnega leta), na ta dan pripraviti vmesne izkaze 
kot zaključno bilanco prenosne družbe ter tudi te izkaze revidirati!   

b) Priprava otvoritvene bilance nove družbe ter otvoritvene bilance prenosne družbe, ki izkazuje stanje 
premoženja in obveznosti po oddelitvi (t.j. na dan, ki sledi dnevu obračuna delitve). 

c) Priprava delitvenega načrta (pripravi ga poslovodstvo prenosne družbe – Elektro podjetja), ki mora 
vsebovati (povzemamo tiste sestavine, ki bodo po naši oceni glede na trenutno stanje prenosnih družb 
prišle potencialno v poštev): 

- firmo in sedež prenosne družbe;  

- predlog akta o ustanovitvi nove družbe; 

- izjavo o prenosu delov premoženja prenosne družbe na novo družbo; 

- razmerja, v katerih se zamenjajo deleži prenosne družbe za deleže nove družbe (menjalno 
razmerje); 

- višino morebitnega denarnega doplačila (če menjalno razmerje ni enako en ali več deležev nove 
družbe za en delež prenosne družbe); 

- če bo prenosna družba zaradi oddelitve zmanjšala osnovni kapital – natančen opis postopkov v 
zvezi z zmanjševanjem zneska delnic prenosne družbe; 

- natančen opis postopkov v zvezi z zagotovitvijo deležev nove družbe; 

- dan, od katerega dalje zagotavljajo deleži, ki jih zagotovi nova družba, pravico do dela dobička; 

- dan obračuna delitve (dan, od katerega dalje se šteje, da so dejanja prenosne družbe opravljena 
za račun nove družbe); 

- vse posebne ugodnosti, ki bodo zagotovljene članom poslovodstva ali nadzornih svetov prenosne 
ali novih družb ali delitvenim revizorjem; 
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 Ker je vsako od Elektro podjetij zavezano k reviziji svojih računovodskih izkazov oz. letnih poročil.  
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- določen opis in dodelitev delov premoženja in obveznosti, ki se prenesejo na posamezno novo 
družbo; 

- zaključno poročilo prenosne družbe, otvoritveno bilanco nove družbe ter otvoritveno bilanco 
prenosne družbe, ki izkazuje stanje premoženja in obveznosti prenosne družbe po oddelitvi. 

d) Ustanovitvena revizija nove družbe, ki nastane v postopku oddelitve ter preveritev, ali je po oddelitvi 
skupna vrednost sredstev prenosne družbe, zmanjšanih za obveznosti, najmanj enaka višini osnovnega 
kapitala, povečani za vsoto rezerv, ki jih mora družba oblikovati. Revizorja na predlog poslovodstva 
prenosne družbe imenuje sodišče.  

e) Priprava delitvenega poročila (pripravi poslovodstvo prenosne družbe). 

f) Pregled delitve (delitvenega načrta) po revizorju, ki ga na predlog nadzornega sveta prenosne družbe 
imenuje sodišče. 

g) Pregled delitve po nadzornem svetu prenosne družbe. 

h) Dostava (osnutka) delitvenega načrta pristojnemu registrskemu sodišču (najmanj mesec dni pred 
sprejemanjem soglasja k delitvi na skupščini). 

i) Javna objava obvestila, da je bil delitveni načrt dostavljen registrskemu sodišču, skupaj z obvestilom 
upnikom, delničarjem in svetu delavcev prenosne družbe o njihovih pravicah po zakonu (za javno 
objavo poskrbi poslovodstvo prenosne družbe). 

j) Razgrnitev zakonsko predvidene dokumentacije na sedežu družbe in sklic skupščine. 

k) Sklepanje o soglasju za delitev (v pristojnosti skupščine prenosne družbe). 

l) Prijava delitve v sodni/poslovni register. Priglasitev je v pristojnosti poslovodstev prenosne družbe in 
nove družbe. 

m) Sočasni vpis oddelitve in ustanovitve novih družb v sodni/poslovni register po sedežu prenosne 
družbe. Ureditev izdaje delnic novih Tržnih Elektro podjetij pri KDD.  

n) Zagotovitev ustreznih zavarovanj v korist upnikov, ki so zahtevali zavarovanja svojih nezapadlih, 
negotovih in pogojnih terjatev.  

o) Zagotovitev ustreznih pojasnil o dodelitvi posameznih delov premoženja prenosne družbe vsakomur, 
ki to zahteva.   

V nadaljevanju shematsko predstavljamo okvirni terminski plan izvedbe gornjih korakov. Ob tem opozarjamo, 
da je časovna poraba vsakega posameznega koraka odvisna tudi od sodelovanja strokovnih služb prenosnih 
družb, od hitrosti odločanja sodišča ter sodelovanja zunanjih izvajalcev (revizorjev, notarjev, idr.). Poleg tega bo 
potrebno pred pristopom k pripravi delitvene bilance in delitvenega načrta izvesti detajlni skrbni pregled 
poslovanja Elektro podjetij (prenosnih družb), ki bo dal odgovore na vprašanje, kateri del premoženja je nujno 
in/ali smotrno obdržati na prenosnih »EDI družbah« in kateri del premoženja se prenaša na »Tržno Elektro 
podjetje« (več o tem v ostalih poglavjih te študije).  
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Preglednica 1 – »Terminski plan oddelitve« 

 
 

OPIS/potreben čas v mesecih oz. tednih 
1.  
mesec 

2.  
mesec 

3.  
mesec 

4.  
mesec 

5. 
mesec 

6. 
mesec 

7. 
mesec 

8. 
mesec 

    18.  
teden 

19.  
teden 

20.  
teden 

21. 
 teden 

22.  
teden 

23. 
teden 

24. 
teden 

25. 
teden 

 30. 
teden 

31. 
teden 

32. - 34. 
teden 

Skrbni pregled Elektro podjetij                 

Priprava zaključnega poročila prenosne 
družbe in otvoritvene bilance nove družbe 

                

Priprava delitvenega načrta in izvedba 
morebitne revizije zaključnega poročila  

                

Ustanovitvena revizija nove družbe                 

Priprava delitvenega poročila                 

Revizija delitve                 

Pregled delitve po nadzornem svetu 
prenosne družbe 

                

Predložitev osnutka delitvenega načrta 
registrskemu sodišč, javna objava obvestila 
o tem dejstvu, sklic skupščine, razgrnitev 
zakonsko predvidene dokumentacije 

                

Sklepanje skupščine o soglasju za delitev                 

Prijava delitve v sodni/poslovni register                 

Vpis oddelitve in ustanovitve novih družb v 
sodni/poslovni register. Izdaja delnic novih 
družb.  
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IV.2.3.  PRENOS DELNIC »EDI DRUŽB« NA SODO D.O.O. 

Po izvedeni oddelitvi tržne dejavnosti iz obstoječih Elektro podjetij bi v drugem koraku RS svoje delnice, ki bi jih 
obdržala v EDI družbah, prenesla na SODO d.o.o. v postopku njegove dokapitalizacije (dejansko gre za 
zamenjavo delnic EDI družb za nov poslovni delež v SODO d.o.o.).  

Kot je bilo že v predhodnih poglavjih navedeno, ima SODO pravno organizacijsko obliko družbe z omejeno 
odgovornostjo, katere edini družbenik (ustanovitelj) je RS.  

Družbenik družbe z omejeno odgovornostjo lahko vplača osnovni vložek bodisi v denarju, bodisi v 
premoženjskih pravicah. V slednjem primeru govorimo o stvarnem vložku.  

ZGD-1 določa, da se kot stvarni vložek lahko zagotovijo premičnine in nepremičnine, pravice in podjetje ali del 
podjetja. Opredelitev stvarnega vložka bi se sicer v ZGD-1 precizneje glasila

47
, da je kot stvarni vložek mogoče 

zagotoviti katerokoli premoženjsko pravico, ki je prosto prenosljiva v pravnem prometu.  

Niti v teoriji niti v sodni praksi ni sporno, da se kot stvarni vložek lahko zagotovijo tudi delnice, ki jih ima 
določena oseba. Delnica je vrednostni papir. Navadna delnica (vsa Elektro podjetja imajo izdane le navadne 
delnice) dajejo njegovemu imetniku pravico do udeležbe pri opravljanju družbe, pravico do dela dobička in 
pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.   

Delnice so načeloma prosto prenosljive, enako to izhaja za delnice Elektro podjetij iz njihovih statutov (statuti 
ne vsebujejo določb, ki bi omejevale prenosljivost delnic s soglasjem družbe). Zato so lahko seveda tudi 
predmet stvarnega vložka kot načina prenosa imetništva delnic iz RS na družbo SODO (novega delničarja), ki te 
delnice sprejme zaradi povečanja svojega osnovnega kapitala.  

Družbenik lahko s stvarnim vložkom vplača svoj osnovni vložek bodisi ob ustanovitvi družbe, bodisi v postopku 
povečanja osnovnega kapitala družbe (torej v situaciji, ko je družba že ustanovljena in le povečuje svoj osnovni 
kapital).  

Materialne in postopkovne zahteve, ki se nanašajo na vsebino in način izročitve stvarnega vložka, so v obeh 
primerih praktično enake (primerjaj 4. odstavek 517. člena, 518. člen in 474. do 478. člen ZGD-1). Poleg tega, da 
mora biti vsebina stvarnega vložka primerna (torej da gre za prosto prenosljivo premoženjsko pravico), gre še 
za naslednje zahteve kot predpogoj uspešnega vplačila osnovnega vložka s stvarnim vložkom: 

a) Stvarni vložki se morajo v celoti izročiti družbi pred prijavo za vpis družbe v sodni register (ob ustanovitvi) 
oz. pred prijavo vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register (v primeru dokapitalizacije družbe). 
Izročeni morajo biti tako, da lahko poslovodja družbe z njimi prosto razpolaga.  

V primeru, ko je predmet stvarnega vložka v delnicah druge d.d., je opisana zahteva izpolnjena tako, da 
se pred prijavo vpisa družbe ali vpisa povečanja osnovnega kapitala družbe med to družbo in (obstoječim 
ali bodočim) družbenikom, ki vlaga stvarni vložek, sklene pisna pogodba, s katero družbenik izroča 
družbi svoje delnice (v drugih družbah) kot stvarni vložek, na tej podlagi pa se nato izvede preknjižba 
lastništva istih delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD. Odmena 
za prenesene delnice ni v denarju, temveč v novem osnovnem vložku povečanega osnovnega kapitala 
družbe, ki stvarni vložek prevzame, ter na tej podlagi pridobljenem novem poslovnem deležu v isti družbi 
(gre dejansko za zamenjavo delnic za nov poslovni delež).  

b) Edini družbenik sestavi poročilo o stvarnem vložku, katerega sestavni del je tudi revizorjevo poročilo o 
vrednosti stvarnega vložka (v kolikor takšno poročilo glede na predmet in vrednost stvarnega vložka 
zahteva  ZGD-1). 
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 Ko ZGD-1 govori o premičninah in nepremičninah kot predmetu stvarnega vložka, je pod tem potrebno razumeti 
lastninsko pravico na premičnini oz. nepremičnini. Ko govori o podjetju ali delu podjetja kot stvarnem vložku, pa gre 
dejansko za raznorodne premoženjske pravice (stvarnopravne, obligacijskopravne, korporacijsko pravne, idr.), ki so del 
nekega gospodarskega podjema.  
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V konkretnem primeru bi bilo potrebno izvesti naslednja dejanja: 

a) RS bi kot edini družbenik SODO d.o.o. sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala te družbe in 
posledični spremembi akta o ustanovitvi iste družbe. Višina povečanja osnovnega kapitala je omejena 
navzgor z vrednostjo stvarnega vložka – 79,5 % vseh delnic petih »EDI družb« (= petih Elektro podjetij po 
oddelitvi tržne dejavnosti).  

b) RS in SODO d.o.o. bi sklenila pisno pogodbo, s katero bi RS, v izpolnitev obveznosti zagotoviti nov vložek 
povečanega osnovnega kapitala SODO d.o.o., nanjo prenesla lastništvo 79,5 % delnic v petih »EDI 
družbah«. Istočasno se sestavi listina o prevzemu novega vložka SODO d.o.o. v obliki notarskega zapisa, 
na KDD pa se preko člana KDD naslovi nalog za prenos 79,5 % delnic EDI družb na novega imetnika – 
SODO d.o.o.  

c) RS sprejme poročilo o stvarnem vložku, katerega sestavni del (glede na predmet in vrednost stvarnega 
vložka) je praviloma tudi poročilo pooblaščenega revizorja o vrednosti stvarnega vložka. V ta namen je 
praviloma potrebna cenitev vrednosti stvarnega vložka po pooblaščenem revizorju, razen če so 
izpolnjeni pogoji iz 476. člena ZGD-1, po katerem cenitev stvarnih vložkov in izdelava revizorjevega 
poročila nista potrebni

48
. 

d) Izbrani notar pošlje na sodni register predlog za vpis povečanja osnovnega kapitala SODO d.o.o.   

Z izvedenim postopkom dokapitalizacije bi SODO d.o.o. postal 79,5 % delničar EDI družb, RS pa bi prejela nov 
poslovni delež v SODO d.o.o. (glede na osnovni vložek povečanega osnovnega kapitala). EDI družbe bi obstajale 
še naprej, z nespremenjeno premoženjsko (bilančno) substanco.  

Zaradi jasnosti predstavljamo še shematski prikaz izročitve stvarnega vložka s strani družbenika (RS) na SODO 
d.o.o., ki je v 79,5 % vseh delnic EDI družb.  

Brez upoštevanja morebitne cenitve vrednosti stvarnega vložka (delnic EDI družb) bi se lahko celotni zgornji 
postopek pripravil in izvedel v roku 1 meseca.  

 

a) Situacija pred izročitvijo stvarnega vložka: 
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 Po noveli ZGD-1B iz leta 2008 cenitev stvarnih vložkov, ki jo opravi revizor, in izdelava revizorjevega poročila nista 
potrebni, če gre za stvarne vložke v obliki……ali stvarnih vložkov, ki se ocenijo po knjigovodskih vrednostih iz revidiranega 
letnega poročila ob smiselni uporabi določb tega zakona, ki se nanašajo na delniške družbe. 

Družbenik 
(RS) 

79,5 % delež 

EDI Ljubljana EDI Maribor EDI Celje EDI Gorenjska EDI Primorska 
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b) Situacija po izročitvi stvarnega vložka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2.4. DAVČNI VIDIKI MODELA 1 

IV.2.4.1. Oddelitev tržne dejavnosti 

Davek od dohodkov pravnih oseb: 

Načeloma ZDDPO-2 zagotavlja davčno nevtralnost transakcije, vendar zgolj pod pogojem, da se zagotovijo vsi v 
ZDDPO-2 in ZDavP-2 določeni pogoji. 

Davčno izjemno pomembna je določba 38. člena ZDDPO-2, po kateri mora zavezanec pri  združitvah in delitvah, 
v davčnem obračunu razkriti skrite rezerve, ki se nanašajo na preostalo oziroma preneseno premoženje, in jih 
vključiti v davčno osnovo, če zakon ne določa drugače. Pri delitvi torej pride do obdavčitve skritih rezerv, če 
zavezanec ne postopa po določbah ZDDPO-2, ki mu omogočajo davčno nevtralen prenos premoženja. Skrite 
rezerve se izračunajo kot razlika med pošteno vrednostjo

49
 in davčno vrednostjo

50
 sredstev in obveznosti po 

stanju na dan sestave davčnega obračuna. Skrite rezerve se izračunavajo za tisti del premoženja, ki se v 
postopku oddelitve prenaša na prevzemno ali novoustanovljeno družbo. 

                                                 
49

 Poštena vrednost je znesek, za katerega je mogoče prodati ali na drug način zamenjati sredstvo ali s katerim je mogoče 
poravnati obveznost ali za katerega je mogoče zamenjati podeljen kapitalski inštrument med dobro obveščenima in 
voljnima strankama v poslu, v katerem sta stranki medsebojno neodvisni in enakopravni. 
50

 Davčna vrednost posameznega sredstva ali obveznosti je znesek, ki se prisodi temu sredstvu ali obveznosti pri obračunu 
davka oziroma na podlagi katerega se izračunavajo prihodki, odhodki, dobički in izgube pri obračunu davka. 

Družbenik 
(RS) 

100 % poslovni 
delež 

SODO d.o.o. 

79,5 % delež 

EDI Ljubljana EDI Maribor EDI Celje EDI Gorenjska EDI Primorska 
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Da bi se za razdelitev ali oddelitev lahko uporabil ugoden davčni režim po določbah 49. do 53. člena ZDDPO-2 
morajo deli premoženja, ki se prenašajo iz prenosne družbe na prevzemne družbe, imeti lastnost obrata. Obrat 
je opredeljen kot premoženje, ki s poslovno-organizacijskega vidika lahko tvori neodvisno poslovanje in je 
subjekt, ki je zmožen poslovati z lastnim premoženjem. Pri presoji transakcije je zato odločilen odgovor na 
vprašanje, kaj je predmet prenosa. Če premoženje, ki se prenaša nima lastnosti obrata, se davčne ugodnosti ne 
priznajo. Posledično prenosna družba v davčnem obračunu, ki se sestavi zaradi delitve, poveča davčno osnovo 
za znesek skritih rezerv, ki se nanašajo na preneseno premoženje. V konkretnem primeru Modela 1 bi bilo 
torej nedopustno, da pri prenosu premoženja ne bi zasledovali funkcijske celote prenesenega premoženja, 
torej celote sredstev in tistih obveznosti, ki se sredstvom utemeljeno pripisujejo. 

Za postopek oddelitve (z ustanovitvijo ali s prevzemom) se dodatno zahteva, da po oddelitvi na prenosni družbi 
ostane vsaj en obrat. Če ta pogoj ni izpolnjen se ugoden davčni režim ne izvaja. Tako je potrebno da na družbah 
EDI ostaja premoženje, ki ima lastnost obrata. V konkretnem Modelu 1 bi na družbi EDI ostala funkcijska celota 
premoženja EDI ter premoženja, ki je potreben za izvajanje ostale dejavnosti GJS SODO, zato bi bilo davčno 
nevtralnost mogoče zagotoviti. 

Prenosna družba, prevzemna družba in družbeniki imajo omogočen davčno nevtralen prenos premoženja na 
podlagi priglasitve transakcije davčnemu organu. Davčni organ lahko na podlagi priglasitve transakcije v celoti 
ali delno zavrne davčna upravičenja, vendar le, če niso izpolnjeni prej navedeni zakonski pogoji glede obrata, ali 
če ugotovi, da je glavni namen ali eden od glavnih namenov transakcije manjše plačilo davka oziroma 
izogibanje davčnim obveznostim, kar pa v konkretni zadevi ni slučaj. Davčni organ lahko na podlagi priglasitve 
ugodnosti zavrne z odločbo v roku 90 dni po priglasitvi (peti odstavek 381. člena ZDavP-2).  

Priglasitev opravi prenosna družba pred predvidenim datumom delitve. Ob priglasitvi je potrebno davčnemu 
organu predložiti naslednjo dokumentacijo in podatke: 

• navedbo družb, ki se delijo; 

• dokazila, da se prenosna družba oziroma prevzemna družba štejeta za rezidenta države članice EU, ki 
ni RS, po 50. členu ZDDPO-2, če katera od njiju ali obe nista rezidenta RS; 

• dokazila o rezidentstvu družbenikov prenosne družbe, ki bodo pri delitvi zamenjali vrednostne papirje 
v prenosni družbi za vrednostne papirje v družbi prejemnici, in dokazilo o lastništvu vrednostnih 
papirjev v skladu s tretjim odstavkom 49. člena ZDDPO-2; 

• bilanco stanja prenosne družbe oziroma prenosnih družb, če jih je več, na obračunski dan  delitve, opis 
premoženja (obrat), ki se prenaša ter navedbo dejstev, ki dokazujejo, da s poslovno organizacijskega 
vidika obrat oziroma obrati, ki se prenašajo, predstavljajo neodvisno poslovanje; 

• zneske rezerv in rezervacij, v bilanci stanja na obračunski dan delitve, zneske davčnih izgub prenosne 
družbe, davčne oprostitve in pogoje v zvezi z njimi, ki bi veljali za prenosno družbo, če prenos ne bi bil 
izvršen, navedba udeležbe, če jo ima, prevzemna družba v prenosni družbi; 

• navedbo, če sta prenosna družba in prevzemna družba rezidenta RS, ali se obrat oziroma obrati 
prenosne družbe nahaja v RS ali v državi članici EU, ki ni RS, z navedbo te države; 

• izjavo prevzemne družbe, da po delitvi prenesena sredstva, obveznosti, rezervacije, rezerve in davčne 
izgube ne bodo pripadale poslovni enoti prevzemne družbe izven RS, oziroma, da bodo po združitvi ali 
delitvi prenesena sredstva, obveznosti, rezervacije, rezerve in izgube pripadale poslovni enoti 
prevzemne družbe v RS; 

• ocenjene zneske plačila v denarju, ki bo opravljen posameznim družbenikom ob odsvojitvi vrednostnih 
papirjev; 

• tržno in knjigovodsko vrednost vrednostnih papirjev prevzemne družbe na dan pred priglasitvijo iz 
drugega odstavka tega člena; 

• podroben opis in navedba davčnih, poslovnih in finančnih razlogov za izvedbo transakcije; 
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• izračun ocenjenih zneskov davčnih, poslovnih in finančnih posledic transakcije; 

• izjavo prenosne družbe ali prevzemne družbe, da se strinja s priglasitvijo in 

• druge dokumente in podatke, ki so pomembni za odločitev o stvari. 

 

Davek na dodano vrednost: 

Tudi z vidika DDV je, pod spodaj navedenim pogojem, transakcija davčno nevtralna. Po ZDDV-1 se namreč šteje, 
da pri prenosu podjetja ali dela podjetja na drugega davčnega zavezanca, ne glede na to, ali gre za odplačni ali 
neodplačni prenos ali kot vložek v podjetje, dobava blaga ni opravljena. Prevzemnik se za potrebe DDV šteje za 
pravnega naslednika prenosnika (10. člen ZDDV-1). 

Del podjetja je opredeljen kot celota sredstev in obveznosti do virov teh sredstev. Tudi z vidika DDV je torej 
potrebno, da zagotavljamo funkcijsko celoto premoženja in dolgov, ki se prenašata. 

Opozarjamo, da je pri prevzemnih družbah pomembno pravočasno zagotoviti vpis v davčni register DDV in 
pridobitev ID za DDV, saj je le pod temi pogoji omogočeno zakonito in kontinuirano odbijanje vstopnega DDV. 

 

Davek na promet nepremičnin: 

Po izrecni določbi 10. člena ZDPN-2 se DPN ne plačuje od prenosa nepremičnin v okviru materialnih statusnih 
preoblikovanj, kot jih ureja zakon o gospodarskih družbah. 

 

IV.2.4.2. Zamenjava kapitalskih deležev 

Prenos deležev v EDI družbah v lasti države na družbo SODO d.o.o. bo opravljen z dokapitalizacijo družbe SODO 
d.o.o., v kateri bo izvedena zamenjava kapitalskih deležev. 

Davčni vidik transakcije bi bil lahko relevanten zgolj za RS, ki pri zamenjavi kapitalskih deležev lahko (vsaj 
teoretično) iz razlike v vrednosti kapitalskih deležev realizira dobiček ali izgubo. Ker pa RS ni davčni zavezanec 
niti za davek od dohodkov pravnih oseb (določba 3. odstavka 3. člena ZDDPO-2), niti transakcija ne podleže 
davku na dodano vrednost (ne gre za transakcijo v smislu opravljanja ekonomske dejavnosti za plačilo), je 
zamenjava kapitalskih deležev v EDI družbah za povečanje deleža v SODO d.o.o. za RS davčno nevtralna. 

Davčni vidik za EDI družbe je brezpredmeten iz razlogov, ker se premoženjsko stanje EDI družb ne spremeni, 
zamenja se le njegov družbenik. Prav tako transakcija nima davčnih učinkov pri družbi SODO d.o.o., ki pridobi 
naložbo v kapital EDI družb.  

 

IV.2.5. BILANČNI VIDIKI MODELA 1 

IV.2.5.1. Oddelitev tržne dejavnosti 

Prenosna Elektro podjetja: 

Po določbah 68. člena ZGD-1 je prenosna družba dolžna sestaviti zaključno poročilo po stanju na dan obračuna 
delitve. Dan obračuna delitve je tisti dan, ki ga uprave družb določijo v delitvenem načrtu oziroma pogodbi o 
delitvi in prevzemu.  

Ta dan v ekonomskem smislu pomeni tisti dan, od katerega dalje se šteje, da so dejanja prevzete ali prenosne 
družbe opravljena za račun, čeprav še ne v imenu, prevzemne ali novoustanovljene družbe. V kolikor dan 
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obračuna delitve sovpada z zadnjim dnevom poslovnega leta prevzete oziroma prenosne družbe, ta dan 
predstavlja tako bilančni presečni dan, na katerega je treba sestaviti redno letno poročilo, kot tudi dan sestave 
zaključnega poročila zaradi združitve oziroma delitve. Kot že predhodno omenjeno, če zadnji dan poslovnega 
leta in dan obračuna delitve sovpadata, prenosna družba ni dolžna za potrebe delitve pripraviti posebnega 
zaključnega poročila po 68. členu ZGD-1 zaradi delitve, saj funkcijo slednjega prevzame redno letno poročilo.  

Dan obračuna delitve je dan, ki je časovno določen pred vpisom delitve v sodni register. Zaradi postopkov, ki jih 
je po obračunskem dnevu potrebno izpeljati, se dan obračuna delitve in dan dejanskega vpisa delitve v sodni 
register med seboj praviloma razlikujeta. Dan obračuna delitve je dan, od katerega dalje delitev ekonomsko 
učinkuje. Dan dejanskega vpisa delitve v sodni register pa je dan, od katerega dalje ima delitev tudi pravne 
posledice. 

Kot že zapisano, od dneva obračuna delitve dalje delitev ekonomsko učinkuje, oziroma se od dneva obračuna 
delitve, vsa dejanja prenosne družbe opravljajo že za račun prevzemne ali novoustanovljene družbe (7. točka 
drugega odstavka 581. člena in 9. točka drugega odstavka 624. člena ZGD-1). To pa pomeni, da se vsa dejanja v 
tem obdobju sklepajo v korist oziroma na tveganje prevzemne ali novoustanovljene družbe. Dobiček ali izguba, 
ki ga prenosna družba realizira v obdobju po dnevu obračuna delitve pripada premoženju prevzemne ali nove 
družbe, oziroma se ustvarja že za račun prevzemne ali nove družbe.  

Časovni razkorak med ekonomskimi in pravnimi posledicami delitve odpira v računovodskem smislu precejšnje 
število vprašanj, povezanih z vodenjem poslovnih knjig v obdobju med dnevom obračuna delitve in vpisom v 
sodni register. Vodenje poslovnih knjig mora namreč zagotoviti, da prevzemna ali novoustanovljena družba po 
vpisu delitve v sodni register, v svoje poslovne knjige lahko prevzame poslovne dogodke prevzete ali prenosne 
družbe po dnevu obračuna delitve.  Pri delitvah se vprašanja širijo še na ločeno spremljanje poslov, ki se 
ustvarjajo s posameznim delom premoženja. Zato se v obdobju od obračuna delitve do vpisa v sodni register 
šteje, da prenosna družba vodi poslovne knjige skladno s SRS 22 v svojem imenu in za račun prevzemne 
oziroma nove družbe (določbe MSRP 3, 10. točke Uvoda v SRS 2006 in Pojasnilo 1 k SRS 22). 

Prevzemne družbe: 

ZGD-1 računovodska vprašanja združitev in delitev v celoti prepušča računovodskim standardom, to je SRS 
(2006) in MSRP. Prevzeto premoženje zato prevzemne družbe ovrednotijo v skladu s slovenskimi 
računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. SRS(2006) od leta 2006 dalje 
to vprašanje urejajo skladno s pravili po MSRP. Pravila so v SRS (2006) urejena v 10. točki Uvoda, v MSRP pa v 
posebnem standardu MSRP3: Business Combinations.  

Računovodski standardi zahtevajo, da se poslovne delitve praviloma obračunavajo z uporabo nakupne metode 
(po pošteni vrednosti). Vendar uporabo poštene vrednosti MSRP 3 v 10. točki izključi pri transakcijah med 
družbami pod skupnim obvladovanjem. To so transakcije, pri katerih so podjetja ali družbe pred in po 
transakciji obvladovane s strani iste osebe ali iste skupine oseb. Določba MSRP 3 se v povezavi z 10. točko 
Uvoda v SRS 2006 uporablja neposredno tudi pri družbah, ki sestavljajo računovodske izkaze in letno poročilo 
po SRS 2006. 

Tako stanje pa ustreza prav dejanskemu stanju pri reorganizaciji Elektro podjetij. Ker se opravi oddelitev z 
ohranjanjem kapitalskih razmerij (vsi družbeniki Elektro podjetjih so po transakciji družbeniki z enakimi 
razmerji v kapitalu EDI družb in novih Tržnih družb), se poštena vrednost pri vrednotenju na novih družbah, 
kamor bo prenesena tržna dejavnost, ne uporabi. Novoustanovljena Tržna podjetja bodo zato prevzeto 
premoženje ovrednotila po knjigovodskih vrednostih, ki so bile izkazane pri prenosnih Elektro podjetjih.  

 

IV.2.5.2. Zamenjava kapitalskih deležev 

Kot že predhodno navedeno, je transakcija za EDI družbe nevtralna in se ne odrazi v računovodskih izkazih. Pri 
EDI družbah se zamenja zgolj lastništvo v kapitalu. 



Študija: »Zagotovitev učinkovite ureditve izvajanja GJS SODO« 
 

Jerman&Bajuk svetovanje in izobraževanje d.o.o. Stran 64 

 

V premoženjski bilanci RS se spremeni le struktura premoženja, ne pa vrednost. Namesto finančne naložbe v 
EDI družbe bo RS izkazovala povečano vrednost finančne naložbe v SODO d.o.o. 

Še največjo pozornost je potrebno nameniti vrednotenju pridobljene finančne naložbe pri družbi SODO d.o.o. 
Kot že navedeno se transakcija po MSRP 3, ki se uporablja neposredno v povezavi z 10. točko Uvoda v SRS 
2006, obravnava kot transakcija med družbami pod skupnim obvladovanjem. To je transakcija, pri kateri je 
podjetje ali družba pred in po transakciji obvladovana s strani iste skupine oseb.  

Konkretno bodo EDI družbe pred in po zamenjavi kapitalskih deležev obvladovane s strani iste osebe. Pred in 
po transakciji bodo namreč obvladovane s strani RS. Pred transakcijo je obvladovanje neposredno, po njej pa 
posredno, obakrat preko 79,5 odstotnega deleža. 

 

IV.2.6. SIMULACIJA RAZDELITVE PREMOŽENJA 

Na podlagi analize premoženja in podatkovnih podlag v prejšnjih poglavjih te študije podajamo simulacijo 
oddelitve premoženja obstoječih Elektro podjetij na način oddelitve premoženja, ki je povezan s tržnima 
energetskima dejavnostma nakupu in prodaja EE ter proizvodnja EE in ostalimi tržnimi dejavnostmi. Oddelitev 
se opravi na novoustanovljene Tržne družbe. 

Pri simulaciji razdelitve premoženja bomo izhajali tudi iz predhodne analize poslovnih funkcij Elektro podjetij. 
Razdelitev premoženja mora biti opravljena po predhodni odločitvi, katere poslovne funkcije bodo ostale na 
EDI družba, zatem pa tem poslovnim funkcijam pripisati premoženje za njihovo delovanje. Pri tem ni dvoma, da 
premoženje EDI odtaja na EDI družbah, prav tako ni dvoma, da se premoženje (vključno z naložbami v odvisne 
družbe), ki se pripisuje povsem tržnim poslovnim funkcijam, oddeli v Tržne družbe. Tehten strokoven premislek 
pa je potreben za tiste poslovne funkcije, ki so sicer povezane z GJS SODO, vendar bi se lahko opravljale tudi na 
povsem tržen način. 

V zvezi z vprašanjem, katere poslovne funkcije (in z njimi povezano premoženje) naj ostanejo na EDI družbah 
(poleg samega EDI premoženja), ocenjujemo, da je izvajanje posameznih storitev v okviru nabora storitev GJS 
SODO funkcionalno med seboj izjemno tesno povezano. Tehnični, informacijski, odločevalski in pravni postopki 
ter procesi so po naši oceni medsebojno izjemno tesno povezani in soodvisni. Izvajanje storitev GJS SODO je 
nedvomno funkcionalna in organizacijska celota, ki se je časovno izoblikovala znotraj Elektro podjetij v okviru 
notranjih organizacijskih, informacijskih odločevalskih in izvedbenih struktur.  

OPOZARJAMO, da je v okviru modelov reorganizacije NUJNO zagotoviti kontinuiteto obstoječega 
funkcionalnega delovanja GJS SODO do te mere, da se ohrani zanesljiva oskrba z električno energijo, ter da se 
ne deli medsebojno soodvisnih dejavnosti GJS SODO in tistih, ki so neposredno z njimi povezane. Zato 
ocenjujemo kot izjemno pomembno, da se pred izvedbo postopkov oddelitve tržnega premoženja in dejavnosti 
izvede dodatna funkcijska analiza dejavnosti znotraj Elektro podjetij, ki bo omogočila ekonomsko utemeljeno 
delitev obstoječih poslovnih funkcij znotraj Elektro podjetij in bo istočasno zagotovila nemoteno oskrbovanje z 
električno energijo v najširšem pomenu. 

Za potrebe te študije podajamo shemo in razdelitev poslovnih funkcij, ki jih izvajajo Elektro podjetja na podlagi 
podatkov, dostopnih za namene te študije: 
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1. STORITVE GJS SODO 

– oddajanje EDI v najem; 

– vodenje in obratovanje EDI; 

– razvoj, načrtovanje in vlaganja v EDI, izdelava študij 
in načrtov razvoja in vlaganj v EDI; 

– spremljanje in ugotavljanje kakovosti oskrbe z EE, 
izdelava poročil in analiz; 

– spremljanje in odprava okvar okvar; 

– izvajanje storitev dostopa do distribucijskega 
omrežja (projektni pogoji, soglasja za tehnične 
rešitve, soglasja za priključitev, sklepanje pogodb o 
priključitvi, smernice in mnenja); 

–  merjenje dobave EE, poročila, obdelave; 

– zaračunavanje omrežnine, spremljanje plačil, 
izterjava; 

– načrtovanje in nadzor investicij; 

– nakup EE za pokrivanje izgub v omrežju; 

– informacijske storitve (družba Informatika d.d.); 

 

2. TRŽNE DEJAVNOSTI 

– nakup in prodaja električne energije 
(upravljanje bilančne skupine, trženje, sklepanje 
pogodb o dobavi, zaračunavanje dobave EE, 
spremljanje kupcev, izterjava); 

– proizvodnja električne energije (vključno 
izgradnja proizvodnih obratov) – pretežno 
preko hčerinskih družb; 

– dejavnost z neinfrastrukturnimi 
nepremičninami ( počitniška dejavnost, 
stanovanja, poslovni prostori); 

– storitve za kupce EE, ki niso povezane z EDI, 
temveč z dobavo električne energije (razne e-
storitve, svetovanje itd.); 

– telekomunikacijske storitve (razumemo, da 
pretežno preko Stelkom d.o.o.); 

– ostale storitve, ki niso povezane z EDI in 
dejavnostjo GJS SODO; 

 

3. MEŠANE GJS / TRŽNE STORITVE 

 

– vzdrževanje elektroenergetske infrastrukture (VN, SN, NN, EDI opreme, priključkov); 

– vzdrževanje za zunanje naročnike; 

– izvedba investicij na EDI omrežju in EDI opremi; 

– izvedba gradbeno montažnih storitev za naročnike; 

– projektiranje za EDI; 

– projektiranje za zunanje naročnike; 

– inženiring za EDI; 

– inženiring za naročnike; 

– izvajanje storitev za odjemalce v okviru GJS; 

– izvajanje storitev za odjemalce izven GJS; 

 

 

Razdelitev poslovnih funkcij na izključno storitve GJS SODO in izključno tržne dejavnosti je izvedena na podlagi 
zakonsko zahtevane ločitve GJS SODO od ostalih energetskih dejavnosti.  

 

 

GJS  SODO TRG 
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Izključno za dejavnost GJS SODO: 

Tako so na primer storitve GJS SODO, ki se opravljajo v okviru javnih pooblastil, ali izven njih, in so nujni 
(neločljivi) sestavni del izvajanja storitev GJS SODO, brez katerih ni mogoče zagotoviti nemotene oskrbe z 
električno energijo (npr. storitve dostopa do omrežja, storitve meritev kakovosti EE, spremljanje in odprava 
okvar na omrežju itd.) pripisane izključno EDI družbam. Gre za tiste poslovne funkcije, ki jih po naši oceni ni 
mogoče prepustiti niti pravilom javnega naročanja. 

Izključno za tržne dejavnosti: 

Na drugi strani so tipično tržne dejavnosti, to so nabava in prodaja EE, storitve za odjemalce, povezane z 
nabavo in prodajo EE, proizvodnja EE (praviloma preko odvisnih družb), telekomunikacijske storitve (praviloma 
preko odvisnih družb) ter vse aktivnosti, ki so neposredno ali posredno povezane z njimi, opredeljene kot tržne 
dejavnosti. Med izključno tržne dejavnosti so vključene tudi tiste, ki niso povezane s premoženjem ali 
storitvami v okviru GJS SODO, npr. počitniška dejavnost, oddajanje ostalega premoženja v najem. 

Poslovne funkcije, ki so lahko »mešane«: 

Kot mešane poslovne funkcije smo opredelili tiste, ki se izvajajo na infrastrukturnem omrežju ali napravah in so 
potrebne za izvajanje GJS SODO, vendar Elektro podjetja zaradi polnega izkoriščanja zmogljivosti tržijo 
enakovrstne storitve tudi na trgu. Tipičen primer so storitve vzdrževanja EDI, ki so nujne za zanesljivo oskrbo z 
EE in so del GJS, Elektro podjetja pa presežne zmogljivosti tržijo tudi na trgu. Ker so storitve vzdrževanja EDI 
del GJS SODO in ker so nujne za nemoteno oskrbo z električno energijo ocenjujemo, da storitev vzdrževanja 
EDI ni mogoče v celoti prepustiti trgu in javnim naročilom. 

V drugi sklop mešanih poslovnih funkcij smo uvrstili tiste, ki za uporabnike pomenijo dodatno ponudbo, ki se 
lahko izvaja izključno z elektro energetskim omrežjem – npr. e-storitve v zvezi z dostopom do EDI, zahtevki za 
soglasje itd. 

V tretji sklop mešanih storitev smo uvrstili tiste, ki so povezane z novimi investicijami in rekonstrukcijami. Te so 
sicer nujno povezane z razvojem omrežja, vendar jih je mogoče naročati tudi preko javnih naročil na trgu. 

Zaposleni: 

Z vprašanjem razdelitve poslovnih funkcij, je izjemno tesno povezano vprašanje števila zaposlenih, ki ostajajo 
na EDI in zaposlenih, ki se bodo skupaj s tržnimi ali mešanimi dejavnostmi prezaposlili na Tržne družbe. 

Po podatkih Agencije, ki je le te pridobila od Elektro podjetij, v povprečju 70% zaposlenih opravlja storitve v 
dejavnosti oddajanja EDI v najem in v storitvah za SODO d.o.o. Vendar pa niti iz letnih poročil, niti iz podatkov 
Agencije, niti drugih javno dostopnih informacij ni mogoče ugotoviti koliko »mešanih« poslovnih funkcij (in v 
njih zaposlenih delavcev) je vključenih v dejavnost najema infrastrukture in storitve za SODO d.o.o.  
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Premoženjsko stanje po dejavnostih konec leta 2008 skupaj za vsa Elektro podjetja:  

 

SREDSTVA: 

Komentar: 

Jasne opredelitve in razkritja, katero premoženje Elektro podjetja uvrščajo med EDI in sredstva za opravljanje 
ostalih storitev GJS SODO v letnih poročilih Elektro podjetij ni. Ugotavljamo, da tudi Računsko sodišče RS v 
revizijskem poročilu opozarja, da Elektro podjetja niso predložila seznama EDI po vrstah, niti njihove vrednosti.  

Ne glede na to OPOZARJAMO, da Elektro podjetja razdelitev premoženja, kot je razvidno v letnih poročilih in v 
podatkih Agencije, uporabljajo za potrebe določitve višine najemnine za EDI in za potrebe določitve plačila za 
ostale storitve za GJS SODO. Obe postavki pa sta ključni za določitev omrežnine za izvajalca GJS SODO, zato za 
namene te študije vrednostno razdelitev sredstev privzemamo kot pravilno. Istočasno pa ugotavljamo, da je 
nivo razkritij v letnih poročilih premalo natančen, da bi bilo mogoče jasno ugotoviti, kakšna je resnično 
struktura sredstev, ki jih Elektro podjetja uvrščajo v EDI in v sredstva za opravljanje storitev za SODO. 

Še posebej problematiziramo sredstva za tiste dejavnosti, s katerimi Elektro podjetja opravljajo »mešane« 
dejavnosti, to je dejavnost za SODO in dejavnost za ostale – tržne dejavnosti. 

V strukturi vseh sredstev so za dejavnost GJS SODO zaradi kapitalsko intenzivne dejavnosti najpomembnejša 
opredmetena osnovna sredstva (OOS).  

 

Ob tem je nesporno, da vsa OOS za dejavnost najem in storitve za GJS SODO lahko razdelimo v dve veliki 
skupini: 

 

 

Dejavnost oddaje EDI v najem je izključno namenjena za izvajanje GJS SODO, saj zaradi funkcije teh OOS ni 
mogoče uporabljati za ostale tržne dejavnosti. Ta del OOS v letnih poročilih Elektro podjetij ni posebej razkrit 
(praviloma), je pa izjemno pomemben pri oceni možne reorganizacije obstoječe ureditve GJS SODO v zvezi s 
prenosi posameznih delov premoženja. 

OOS za izvajanje ostalih storitev GJS za SODO d.o.o. pa so povezana z:  

• vodenjem in obratovanjem EDI, 

• načrtovanjem in razvojem novih vlaganj EDI, 

• spremljanjem in ugotavljanjem kakovosti oskrbe z EE, 

 
 

ostale storitve za SODO 

 
 

dejavnost oddajanja EDI 
v najem 
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• spremljanjem in odpravo okvar, 

• izvajanjem storitev dostopa do distribucijskega omrežja (projektni pogoji, soglasja za tehnične rešitve, 
soglasja za priključitev, sklepanje pogodb o priključitvi, smernice in mnenja), 

•  merjenjem dobave EE, 

• vzdrževanjem EDI in 

• izvedbo investicij na EDI omrežju in EDI opremi. 

Postavlja se vprašanje, katere poslovne funkcije in z njimi povezano premoženje bo skupaj z EDI ostalo na EDI 
družbah in katero bo preneseno na Tržne družbe. 

Sklepno postavljamo, da naslednje funkcije, ki pomenijo GJS SODO, tvorijo funkcionalno in pogodbeno celoto, 
zato z vidika izvajanja GJS SODO ne morejo postati tržne dejavnosti. Gre za: 

• vodenje  in obratovanje EDI, 

• načrtovanje in razvoj novih vlaganj v EDI, 

• spremljanje in ugotavljanje kakovosti oskrbe z EE, 

• spremljanje in odprava okvar, 

• storitve dostopa do distribucijskega omrežja (projektni pogoji, soglasja za tehnične rešitve, soglasja za 
priključitev, sklepanje pogodb o priključitvi, smernice in mnenja) in 

•  merjenje dobave EE. 

Nadalje ocenjujemo, da je precejšen delež OOS povezan z vzdrževanjem EDI ter izvedbo investicij na EDI 
omrežju in EDI opremi (primerom delavnice in zemljišča na katerih so postavljena, specialna oprema in vozila 
itd.). Ker je v teh dveh dejavnostih zaposlenih tudi veliko ljudi, je prenos / ali ne dejavnosti in premoženja za 
vzdrževanje in razvoj EDI skupaj z infrastrukturo izjemno pomembno vprašanje. Z vidika funkcijske odvisnosti bi 
bilo mogoče dejavnost novogradenj in rekonstrukcij najlažje prepustiti tržni dejavnosti, saj se vlaganja v 
investicije vnaprej načrtujejo, medtem ko vzdrževanje EDI pomeni pomemben element zanesljive oskrbe z 
električno energijo, zato niti z vidika funkcijske odvisnosti delovanja omrežja, vzdrževanja v celoti ne kaže 
prepustiti trgu.  

Z vidika možnosti reorganizacije in prilagoditve tržnim razmeram ugotavljamo, da je zlasti dejavnost 
vzdrževanja v veliki meri povezana ravno z elektrodistribucijskim omrežjem, tako glede znanja, kadrov, kot tudi 
opremljenostjo z OOS. Prilagoditev na povsem tržne razmere je po naši oceni pomembno omejena s prej 
navedenimi dejavniki. 

Zato zaključujemo, da je z vidika varnosti zaposlenih najbolj optimalno, da se tudi celotna dejavnost 
vzdrževanja in novogradenj prenese skupaj z EDI (vsaj v začetni fazi), zatem pa se opravi analiza ekonomske 
učinkovitosti in možnosti, da se storitve v večji meri ponudijo in izvajajo tudi na trgu ali celo izločijo iz EDI 
družb. Pri predstavljeni delitvi premoženja izhajamo iz predpostavke, da se na EDI družbah poleg celotne EDI, 
obdrži tudi premoženje, ki je povezano z izvajanjem GJS, vključno z vzdrževanjem in novogradnjami (v Modelu 2 
v nadaljevanju pa zaradi opcije oddelitve brez ohranjanja kapitalskih razmerij obravnavamo tudi oddelitev, kjer 
bi bilo vzdrževanje in novogradnje preneseno na Tržne družbe). 

Med ostalimi sredstvi za dejavnost GJS SODO Elektro podjetja izkazujejo še: 

- naložbene nepremičnine, 

- dolgoročne finančne naložbe, med katerimi je pomembna zlasti naložba v kapital družbe 
Informatika d.d., ki je pomemben funkcionalni del izvajanja GJS SODO, 

- zaloge, od tega predvsem material za vzdrževanje EDI, 
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- kratkoročne poslovne terjatve, od tega predvsem terjatve do SODO d.o.o. za najem in za 
opravljene ostale storitve GJS za SODO d.o.o. ter terjatve do odjemalcev EE za omrežnino, ki 
jo zaračunavajo poleg EE Elektro podjetja. 

POUDARJAMO, da je razmejitev vrste in vrednosti sredstev za dejavnost EDI in storitve SODO v tej študiji 
omejena na podatke, ki so razvidni iz revidiranih letnih poročil. Za potrebo izvedbe prenosa posameznih delov 
premoženja bo potrebno izvesti skrbni pregled premoženja pri vsakem od Elektro podjetij in glede na tej 
podlagi izdelati delitveno premoženjsko bilanco na obračunski dan delitve. 

 

DOLGOVI, REZERVACIJE IN PČR: 

 

Komentar: 

Finančni dolgovi so povezani z najemanjem bančnih posojil za financiranje EDI. V letnem poročilu so razkriti kot 
dolgoročne finančne obveznosti (investicijska posojila bank, ki zapadejo v roku daljšem od leta dni) ter 
kratkoročni (del dolgoročnih posojil, ki zapadejo znotraj enoletnega roka in kratkoročna bančna posojila). 

Poslovne obveznosti so kratkoročne in se nanašajo na kratkoročne obveznosti do SODO d.o.o. za omrežnino, ki 
jo Elektro podjetja pobirajo za račun SODO d.o.o., obveznosti do dobaviteljev, obveznosti do zaposlenih in 
obveznosti do države. 

Rezervacije so rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi za zaposlene, ki se pripisujejo 
dejavnosti oddajanja EDI v najem in ostalim storitvam za SODO d.o.o. 

PČR so izkazane za brezplačno prevzeta OOS – del sredstev, ki se financira iz posebnega prispevka za 
priključevanje na omrežje.  

 

 

Z vidika prenosa premoženja je POMEMBNO, da se skupaj s sredstvi za GJS SODO obdržijo tudi dolgovi, ki se 
pripisujejo tej dejavnosti. Pri bančnih posojilih so to dolgoročna in kratkoročna posojila, ki so namenska za 
investicije v EDI ali za dejavnost GJS SODO. Prav tako je pomembno, da se obdrži tudi sorazmerni del rezervacij, 
dolgov in PČR. Delitev se opravi z neposrednim pripisovanjem dolgov, rezervacij in PČR, tisti del, ki ga ni 
mogoče pripisati neposredno, pa se izračuna na podlagi ključev (sodil). 

Zgornji prikaz privzemamo na podlagi letnih poročil Elektro podjetij, za potrebe izdelave delitvene 
premoženjske bilance pa bo potrebno opraviti predhodni skrbni pregled in seznam dolgov, rezervacij in PČR, ki 
se bodo prenašala skupaj s sredstvi. 

Opozarjamo, da je zagotovitev celote sredstev in sorazmernega dela obveznosti, ki se pripisuje dejavnosti GJS 
pomembna tudi iz davčnega vidika. Nevtralna transakcije po določbah ZDDPO-2 je namreč mogoča zgolj pod 
pogojem, da se zagotavlja prenos in ohranitev obrata kot funkcionalne pravno-organizacijske celote dela 
podjetja. 

 

IV.2.6.1. Oddelitev tržne dejavnosti brez oddelitve vzdrževanja in novogradenj ter rekonstrukcij 

Privzemamo, da so Elektro podjetja razdelila sredstva in obveznosti v letnih poročilih na EDI in storitve GJS za 
SODO ter na tržni del pravilno. Letna poročila so bila tudi revidirana, podatki pa so hkrati tudi podlaga za 
določitev omrežnine za GJS SODO, ki se je posredno stekla nazaj v korist Elektro podjetij. Zato upravičeno te 
podatke upoštevamo kot verodostojne za namene te študije. 
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IV.2.7. SKLEPNI KOMENTAR MODELA 1 

Kot je že bilo v uvodu tega poglavja poudarjeno Model 1: 

- upošteva način že izvedene neposredne podelitve koncesije družbi SODO d.o.o. in v njo ne 
posega; SODO d.o.o. v primeru izvedenega Modela 1 ostane v 100 % lasti RS; 

- na relativno enostaven, hiter in stroškovno učinkovit način vzpostavi takšno organiziranost GJS 
SODO, ki je skladna z Direktivo in EZ (pravna in dejanska ločitev GJS SODO od ostalih tržnih 
energetskih dejavnosti, s čimer se na sistemski ravni preprečuje notranje subvencioniranje tržnih 
energetskih dejavnosti, diskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja in poslovno koristnih 
podatkov); 

- (povezano s prejšnjo točko) omogoča postopno nadaljnjo reorganizacijo izvajanja GJS SODO, brez 
večjih in nenadnih posegov v sistem distribucije električne energije, kar je pomembno z vidika 
nemotene in zanesljive oskrbe z električno energijo; 

- na relativno enostaven, hiter in stroškovno učinkovit način vzpostavi takšno organiziranost GJS 
SODO, ki omogoča Agenciji lažji in učinkovitejši nadzor nad namensko porabo omrežnine in 
dodatkov k omrežnini (v okviru SODO in EDI družb namreč ostane samo premoženje in funkcije, 
povezane z distribucijo električne energije); 

- omogoča družbi SODO d.o.o., da preko upravljavskih mehanizmov obvladuje EDI družbe, s tem pa 
tudi razvoj in obratovanje samega omrežja (»EDI«); EDI sicer ni v 100 % lasti RS, vendar pa ta 
zahteva ne izhaja niti iz Direktive, niti iz EZ; z vidika nemotene in zanesljive oskrbe z električno 
energijo je po naši oceni ključno, da ima SODO d.o.o. kot izvajalec GJS SODO zanesljivo možnost 
odločanja o razvoju in obratovanju EDI; 

- omogoča nadaljnje poslovno prestrukturiranje SODO d.o.o. in EDI družb na način, da SODO d.o.o. 
od EDI družb postopoma prevzema tiste funkcije in poslovne procese, za katere bo to na podlagi 
funkcijske analize ocenjeno, da je to nujno in smotrno z vidika izvajanja GJS SODO in javnih 
pooblastil SODO d.o.o.; 

- omogoča odkup deležev zasebnega kapitala v EDI družbah na optimalen način (z minimiziranjem 
cenovnega pritiska lastnikov zasebnega kapitala), v kolikor bo to v prihodnosti s strani koncedenta 
ocenjeno kot nujno in smotrno. Odkup se lahko opravi na naslednji način: 

� zamenjava z deleži, ki ostanejo na Tržnih družbah; v kolikor bi se RS odločila za odkup 
deležev manjšinskega kapitala v EDI družbah, ocenjujemo to kot optimalno možnost. Šlo 
bi v bistvu za dokončno »razdružitev« RS in manjšinskih lastnikov v prej enotnem 
podjemu Elektro podjetij, istočasno pa tak način za RS ne bi bil finančno obremenjujoč; 

� odkup lastnih delnic od manjšincev za denarna plačila EDI družb; 

� odkup lastnih delnic od manjšincev v kombinaciji z izdajo obveznic za poplačilo; 

� odkup manjšinskih deležev neposredno s strani RS. 

Ocenjujemo, da v kolikor ima RS interes za izločitev manjšinskih družbenikov, bi morala zaradi 
cenovnih pritiskov relativno zgodaj nakazati način izločanja manjšinskih družbenikov (glejte tudi 
sklepne ugotovitve te študije). 

- omogoča, ob prehodni izvedbi odkupa deležev zasebnega kapitala, opcijo združevanja EDI družb 
med seboj ali s SODO d.o.o., v kolikor bi združitev bila ekonomsko učinkovitejša od samostojnega 
delovanja EDI družb. 
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Izvedba Modela 1 ne predstavlja zaključka reorganizacije izvajanja GJS SODO, temveč gre za nujno prilagoditev 
organizacije SODO d.o.o. in Elektro podjetij, da bi (upoštevajoč zatečeno stanje izvajanja distribucije z 
električno energijo v Sloveniji) bila nova organizacija skladna s ključnimi zahtevami Direktive in EZ.  

Vzporedno z izvajanjem aktivnosti, ki jih Model 1 predvideva, bi bilo potrebno na podlagi funkcijske analize ter 
ob sodelovanju vseh »akterjev« sistema distribucije (koncedenta, Agencije, poslovodstev in strokovnih služb 
Elektro podjetij, sindikatov Elektro podjetij) identificirati tiste funkcije ter z njimi povezana sredstva in 
zaposlene, katerih prenos iz EDI družb na SODO je nujen

51
, smiseln oz. smotrn (povečanje učinkovitosti) in 

predvsem brez škode za zanesljivo in nemoteno oskrbo z električno energijo.  

S spremembo 23.a člena EZ in na podlagi sklepa Vlade RS je bila sicer vzpostavljena formalna podlaga za 
»prenos« javnih pooblastil iz SODO na Elektro podjetja (glede izdajanja soglasij za priključitev na 
elektroenergetsko omrežje, dajanja smernic in mnenj na načrtovane prostorske ureditve, dajanja soglasij k 
projektnim rešitvam za načrtovane posege v območje varovalnih pasov)

52
.  

Model 1 sicer omogoča tudi oddelitev tržne dejavnosti, v katero bi vključevali poleg dejavnosti in premoženja 
nakupa in prodaje električne energije, proizvodnje in ostalih izključno tržnih dejavnosti tudi npr. dejavnost 
novogradenj in rekonstrukcij ali celo vzdrževanja. Ocenjujemo, da prenos najmanj dejavnosti vzdrževanja ni 
vzdržen iz več razlogov: 

- pomen te dejavnosti za nemoteno delovanje EDI ter 

- v tej dejavnosti je zaposleno po oceni veliko število zaposlenih, zato bi tak prenos povzročil 
pomembne težave in pogajanja z zaposlenimi. 

Kljub temu, tako opcijo prenosa premoženja, obravnavamo v Modelu 2, ki vključuje oddelitev brez ohranjanja 
kapitalskih razmerij in ki istočasno omogoča, da EDI postane v celoti (posredno) last države, zato Model 2 
predstavlja kombinacijo funkcijske, premoženjske in kapitalske razdelitve Elektro podjetij. 

 

IV.3. MODEL 2 – VZPOSTAVITEV NEODVISNE EKONOMSKE CELOTE GJS SODO (S PRENOSOM 
»EDI« V 100 % POSREDNO LASTNIŠTVO RS) 

IV.3.1. ODDELITEV, KI NE OHRANJA KAPITALSKIH RAZMERIJ 

V kolikor bi hotela RS vzpostaviti 100% (ne)posredno lastništvo RS nad EDI, bi morala na takšen ali drugačen 
način »izplačati« deleže zasebnega kapitala, ki trenutno obstajajo na enovitih Elektro podjetjih. Ti deleži se 
gibljejo posredno od 17% do 19%, neposredno pa 20,5%. 

Teoretično bi bilo možno vzpostaviti 100 % posredno lastništvo RS nad EDI na način, da bi se v prejšnjem 
poglavju opisana oddelitev (1. faza izvedbe Modela 1) izvedla na način, ki ne ohranja kapitalskih razmerij. 
Poenostavljeno rečeno, bi v takšnem primeru RS v EDI družbah (lastnicah EDI) po oddelitvi imela 100% 
lastniških upravičenj (100% vseh delnic), zasebni kapital pa bi bil v Tržnih Elektro podjetjih udeležen 100% ali v 
bistveno višjem lastniškem deležu, kot ga ima trenutno v enovitih Elektro podjetjih (in posledično RS v ustrezno 
nižjih).  

Velja opozoriti na omejitve in ovire, ki bi po naši oceni tudi preprečevale tako koncipirano oddelitev v 
konkretnem primeru, zato jih nekoliko podrobneje komentiramo. 
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 Z vidika zagotovitve izvajanja GJS SODO na družbi SODO in predvsem z vidika zakonitega izvajanja javnih pooblastil 
izvajalca GJS SODO po EZ, ki ga problematizira tudi Računsko sodišče v svojem mnenju! 
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 Pri čemer se kljub vsemu postavlja vprašanje, ali je ta ureditev povsem ustreza stališčem Ustavnega sodišča, ki jih le-to 
glede podeljevanja javnih pooblastil konkretizira v odločbi št. U-I-137/2001, ter s 15. členom ZDU-1.  
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IV.3.2. OMEJITVE IN OVIRE ODDELITVE, KI NE OHRANJA KAPITALSKIH RAZMERIJ 

a) Premoženje EDI in premoženje za dejavnost GJS SODO presega vrednost, ki pripada RS preko 79,5%-
nega lastništva v Elektro podjetjih 

V primeru oddelitve, ki ne ohranja kapitalskih razmerij, bi morali biti deleži, ki bi jih lastniki zasebnega 
kapitala pridobili v novih družbah (Tržnih Elektro podjetjih), premoženjski (ekonomski) ekvivalent vrednosti 
njihovih deležev v sedanjih enovitih Elektro podjetjih. Z drugimi besedami – neto premoženje (celotni kapital) 
Tržnih Elektro podjetij po oddelitvi bi moralo biti vrednostno vsaj tako veliko, kot znašajo deleži zasebnega 
kapitala v neto premoženju (celotnem kapitalu) trenutnih enovitih Elektro podjetij. Ali drugače: delež poštene 
tržne vrednosti neto premoženja (sredstev in dolgov), ki se utemeljeno pripisuje EDI in dejavnosti GJS SODO v 
obstoječih enovitih Elektro podjetjih, ne bi smel biti večji od 79,5% (kot znaša delež RS v kapitalu Elektro 
podjetij) celotnega premoženja Elektro podjetij. Če temu ni tako, bi RS morala manjšinskim družbenikom 
plačati odpravnino ali pa še vedno dopustiti solastništvo na EDI družbah. 

Iz analize računovodskih izkazov Elektro podjetij in izračuna v nadaljevanju izhaja, da je vrednost premoženja, ki 
se pripisuje tržni dejavnosti manjša od 20,5% oziroma, da je vrednost premoženja, ki se pripisuje EDI oziroma 
GJS SODO večja, od 79,5%. Pri tem za namene študije izhajamo iz revidiranih računovodskih izkazov Elektro 
podjetij za leto 2008 in PREDPOSTAVLJAMO, da se k dejavnosti z EDI oziroma GJS SODO pripisuje tudi 
vzdrževanje in novogradnje na EDI, oziroma, da se vzdrževanje in novogradnja z zaposlenimi ne prepušča 
Tržnim družbam. OPOZARJAMO, da bi bilo v takem modelu za potrebe izvedbe reorganizacije potrebno vključiti 
ocenjevalce vrednosti, ki bi ocenili vrednosti posameznih podjemov znotraj Elektro podjetij in na tej podlagi 
dokončno določiti menjalna razmerja.  

 
 

Komentar: 

V izračunu je izvedena primerjava premoženja v Elektro podjetjih, ki preko 79,5%-nega deleža pripada RS ter 
premoženja EDI in premoženja za dejavnost GJS SODO, vključno z vzdrževanjem in novogradnjami

53
. Ker je po 

podatkih iz računovodskih izkazov konec leta 2008 tega premoženja več, kot pa ga preko 79,5%-nega lastništva 
pripada RS, bi za razdelitev Elektro podjetij tako, da bi EDI podjetja po razdelitvi ostala v 100% lasti RS bilo 
potrebno družbenikom nadomestiti razliko v vrednosti.  

Nadomestitev vrednosti manjšinskim lastnikom je mogoča zgolj na način, da bi več obveznosti ostalo na EDI 
družbah, kar pa pomeni takojšnje plačilo manjšinskih lastnikov za denar, saj bi Tržne družbe praktično ostale 
brez obveznosti in v 100% lasti zasebnega kapitala, dolgovi pa bi ostali na EDI družbah v 100% lasti RS. To je po 
naši oceni nesprejemljivo iz več vidikov: 

- državno premoženjski – država bi s tem posredno preko EDI družb prevzela obveznosti za izplačilo 
manjšinskih lastnikov; 

- ekonomski – struktura premoženja na EDI družbah bi bila neprimerna; predvidevamo, da bi 
razmerje med lastniškim in dolžniškim kapitalom bilo neprimerno, EDI družbe bi imele 
predvidoma težave s plačilno sposobnostjo zaradi nesorazmerno veliko prevzetih obveznosti, itd., 
kar bi lahko ogrozilo poslovanje EDI družb; 

- davčni vidik; ker se ne ohranja obratov kot pravnoorganizacijskih enot obstaja veliko davčno 
tveganje glede obdavčitve skritih rezerv. 

Ob zgornjem izračunu se ponovno samo po sebi zastavlja vprašanja, ali bi bila razdelitev brez ohranjanja 
lastniških razmerij mogoča na način, da bi iz obstoječe dejavnosti GJS SODO v tržno izločili, poleg nakupa, 
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 Bralce študije opozarjamo le, da Elektro podjetja novogradnje delno uvrščajo v dejavnost najem EDI in storitve SODO, 
delno pa med tržne dejavnosti 
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prodaje in proizvodnje električne energije, tudi celotne ali del storitev GJS SODO in jih prepustili tržnim 
pogojem delovanja, na EDI družbah pa pustili zgolj premoženje EDI. 

Že v okviru analiziranja Modela 1 smo zaključili, da po naši oceni, poleg premoženja EDI, tržnim družbam ni 
mogoče prepustiti tistih dejavnosti, premoženja in zaposlenih, ki izvajajo GJS SODO v okviru javnih pooblastil in 
tistih dejavnosti GJS SODO, ki so nujno potrebne za nemoteno (varno) in zanesljivo oskrbo z EE. To so najmanj: 

• vodenje in obratovanje EDI, 

• načrtovanje in razvoj novih vlaganj v EDI, 

• spremljanje in ugotavljanje kakovosti oskrbe z EE, 

• spremljanje in odprava okvar, 

• storitve dostopa do distribucijskega omrežja (projektni pogoji, soglasja za tehnične rešitve, soglasja za 
priključitev, sklepanje pogodb o priključitvi, smernice in mnenja), 

• merjenje dobave EE in 

• NAJMANJ tisti del vzdrževanja (če ga je sploh mogoče deliti), ki je nujen za nemoteno delovanje 
omrežja (primeroma zaradi odpravljanja posledic neurij, drugih elementarnih nesreč, okvar, itd.). 

Čeprav smo pri Modelu 1 zaključili, da je zaradi narave dejavnosti najbolj smotrno, da se celotna dejavnost GJS 
SODO, vključno z vzdrževanjem in novogradnjami obdrži na EDI družbah (glejte razloge pri Modelu 1), v tem 
delu vsaj na teoretični ravni želimo razkriti razmerja v premoženju v situaciji, da bi storitveni del GJS SODO 
(brez EDI) prenesli na Tržne družbe in jih prepustili tržnim pogojem delovanja. 

Za potrebe izračuna najprej ugotavljamo delež EDI znotraj vseh NS in OOS, ki so namenjena dejavnosti GJS 
SODO znotraj Elektro podjetij. 

 

Komentar: 

Izračun pokaže, da tudi v primeru, da bi se na EDI družbah obdržalo zgolj premoženje EDI, ostale dejavnosti in 
premoženje, vezano na GJS SODO pa bi se preneslo na Tržne družbe, delitev brez ohranjanja lastniških razmerij 
ne privede do ciljne lastniške strukture, kjer bi RS na EDI družbah imela 100% lastništvo. Razlog je v tem, da je 
delež premoženja v lasti RS preko njenega 79,5%-nega lastništva manjši, kot pa je neto vrednost premoženja, ki 
se nanaša na infrastrukturo in ki jo želimo ločiti od ostalega premoženja. Pripisovanje dodatnih obveznosti na 
EDI družbe ni mogoče iz dveh razlogov: 

• ker se s tem povzroča velika davčna tveganja, saj ne razdeljujemo obratov kot 
pravnoorganizacijskih enot; to lahko pomeni obdavčitev skritih rezerv na prenesenem 
premoženju; 

• ker bi s prevzemanjem obveznosti na EDI družbah – tudi tistih, ki so nastale v zvezi s tržnimi 
dejavnostmi pomenilo takojšnje odplačilo (za denar) manjšinskih lastnikov, kar bi imelo za 
Republiko velike finančne posledice. Kot je razvidno iz predhodnih izračunov, bi bilo potrebno na 
EDI dodatno prevzeti obveznosti, ki niso nastale v zvezi z dejavnostjo EDI ali storitvami GJS SODO. 
Situacija bi se zelo verjetno odrazila tudi preko povečanje cene za omrežnino, ki jo plačujejo 
uporabniki omrežja oziroma kupci EE. 

Naj sklepno ponovno poudarimo, da bi Model 2 zahteval tudi obvezno cenitev menjalnega razmerja oziroma 
cenitev posameznih podjemov, ki se izvajajo znotraj enoviti Elektro podjetij. 

b) Pravne ovire: 
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- Velja poudariti, da oddelitve (z ohranitvijo ali neohranitvijo kapitalskih razmerij) ni moč zasnovati na način, da 
bi prenosna družba ali njen večinski delničar določenim delničarjem ali skupini delničarjev (npr. lastnikom 
zasebnega kapitala) ponudil poleg deležev v novih družbah (za manjkajoči del) še denarno kompenzacijo 
(denarno odpravnino). Primeri, ko pride do plačila denarne odpravnine pri oddelitvi so strogo omejeni samo na 
določene situacije (633. člen ZGD-1), katerim vsem je skupno, da je v izključni pristojnosti »prikrajšanega« 
delničarja odločitev, ali bo sprejel ponujene deleže v novih (prevzemnih) družbah, ali pa bo namesto njih 
zahteval denarno odpravnino.  

- Pri oddelitvi, ki ne ohranja kapitalskih razmerij, zakon za veljavnost soglasja skupščine prenosne družbe 
zahteva večino 9/10 osnovnega kapitala družbe (2. odstavek 630. člena ZGD-1). Da bi bila reorganizacija sploh 
izvedena, bi tako morala RS v tem primeru v vseh petih Elektro podjetjih »prepričati« med 7 in 9 % delničarjev – 
lastnikov zasebnega kapitala, da bi na skupščini podprli soglasje k oddelitvi. To seveda po eni strani pomeni 
izjemno negotovost (vse do izvedbe vseh petih skupščin Elektro podjetij), ali bo oddelitev sploh lahko 
izvedena

54
, po drugi strani pa se odpira široko polje možnih pritiskov na RS kot večinskega delničarja s strani 

lastnikov zasebnega kapitala, s katerimi bi ti lahko pogojevali svoje soglasje k oddelitvi (primeroma – kaj in po 
kakšni vrednosti bo predmet prenosa na Tržna Elektro podjetja; kdaj in po kakšni ceni bodo deleži v Tržnih 
Elektro podjetjih predmet odkupa, itd.).  

- Nadalje velja opozoriti, da bi imeli v tem primeru tisti delničarji – lastniki zasebnega kapitala, ki se s takšno 
oddelitvijo ne bi strinjali in ki bi na skupščini prenosne družbe na zapisnik ugovarjali sklepu o soglasju za delitev, 
pravico do primerne denarne odpravnine v zameno za (ponujene) deleže v novih družbah – Tržnih Elektro 
podjetjih. Denarna odpravnina bi morala biti izplačana v relativno kratkem času po vpisu oddelitve, njena višina 
bi morala biti določena že v delitvenem načrtu (ter bi bila sama po sebi predmet preverjanja v okviru delitvene 
revizije), manjšinski delničarji pa bi imeli tudi možnost sprožiti postopek sodnega preizkusa njene primernosti.  

 

Sklepno: 

Iz vseh navedenih razlogov reorganizacija izvajanja GJS SODO preko izvedbe oddelitve, ki ne ohranja kapitalskih 
razmerij, po naši oceni ni niti izvedljiva, še manj pa smotrna.  

 

 

IV.3.3. ODKUP DELEŽEV ZASEBNEGA KAPITALA  

Kot edina realna opcija, po kateri bi RS postala 100 % posredna lastnica EDI in ki po drugi strani ne bi ogrožala 
samega postopka reorganizacije GJS SODO (t.j. same oddelitve), ostane tako odkup celotnih deležev zasebnega 
kapitala v enovitih Elektro podjetjih. 

Po naši oceni za ta odkup ni v tem trenutku nobene neposredne potrebe. 100 % državnega lastništva EDI ali 100 
% lastništva EDI s strani SODO d.o.o. ter posledičnega odkupa deležev zasebnega kapitala ne zahteva niti 
Direktiva niti EZ, nobene izrazite zveze pa lastništvo EDI tudi nima z učinkovitostjo izvajanj GJS SODO, ob 
predpostavki in doseženih ciljih po Modelu 1. 

Brez podrobnejše analize je ravno tako očitno, da bi odkup deležev zasebnega kapitala, v kolikor bi ga RS želela 
izvesti takoj kot del reorganizacije GJS SODO, pomenil izrazit pritisk na odkupno vrednost. To breme bi se 
izrazilo bodisi v proračunu, bodisi posredno v ceni omrežnine (odvisno od tega, kdo bi bil odkupni zavezanec in 
na kakšen način bi bilo strukturirano financiranje odkupa).    
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 Upoštevajoč pomembnost reorganizacije in nemotenega izvajanja GJS SODO gre po naši oceni za nesprejemljivo tveganje.  
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IV.3.4. PREDLAGAN MODEL REORGANIZACIJE 

Iz vsega v prejšnjem poglavju navedenega po naši oceni izhaja, da je Model 1 izrazito primernejši za začetno 
reorganizacijo GJS SODO od Modela 2.  

Model 1 v primerjavi z Modelom 2 predstavlja jasen in pregleden postopek, katerega izvedbo v celoti kontrolira 
RS. V primeru Modela 1 se RS avtonomno odloča, ali sploh in kdaj v prihodnosti bo odkupila deleže zasebnega 
kapitala v EDI družbah, s čimer kontrolira tudi ta proces – tako v časovnem smislu, kakor tudi vrednostno in 
glede načina poplačila zasebnega kapitala (v denarju, v drugih premoženjskih pravicah – zamenjava, idr.).  

Po drugi strani ni videti nobene potrebe in prednosti, ki bi jo pomenil Model 2, saj ne obstoji zahteva po 
(takojšnjem) 100% državnem lastništvu nad EDI. 
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          V. POSAMEZNA SPECIFIČNA VPRAŠANJA 

 V.1. JAVNA NAROČILA NA ENERGETSKEM PODROČJU 

 V.2. POVPREČNI STROŠKI PRIKLJUČEVANJA 
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V.3.2. POSAMEZNA SPECIFIČNA VPRAŠANJA 

V.1 JAVNA NAROČILA NA ENERGETSKEM PODROČJU 

Računsko sodišče v svojem revizijskem poročilu problematizira sklenitev Pogodb o najemu EDI in izvajanju 
storitev, ki jih Elektro podjetja trenutno za SODO d.o.o. izvajajo brez izvedenih javnih razpisov.  

Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (v 
nadaljevanju »ZJNVETPS«) v 5. členu določa, da se ta zakon (z vidika opredelitve dejavnosti) v primeru 
električne energije uporablja (med ostalim) za zagotavljanje ali upravljanje stalnih omrežij, ki so namenjena 
zagotavljanju javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, transportom in distribucijo električne energije. Nanaša se 
torej tudi na izvajalca GJS SODO oziroma SODO d.o.o..  

Z vidika predmeta javnega naročanja, za katerega se uporablja ZJNVETPS, pa so pomembne opredelitve iz 
njegovega 2. člena, in sicer je: 

• »Javno naročilo gradenj« javno naročilo, katerega predmet je izvajanje ali projektiranje in izvajanje 
gradenj, ki so povezane z eno od dejavnosti iz Seznama dejavnosti na področju gradenj, ali gradnja ali 
izvedba ene od dejavnosti na področju gradenj in ki ustreza zahtevam, ki jih določi naročnik. 
»Gradnja« je rezultat dejavnosti iz te točke, ki predstavlja gospodarsko in tehnično funkcionalno 
celoto.  

• »Javno naročilo blaga« je javno naročilo, katerega predmet je nakup, zakup, najem ali nakup blaga na 
kredit, z možnostjo odkupa ali brez te možnosti. Javno naročilo, katerega predmet je dobava blaga in 
vključuje storitev namestitve in inštalacije, ki je vezana na to blago oziroma, da se blago lahko 
uporablja v skladu z njegovim namenom, se obravnava kot »javno naročilo blaga«.  

• »Javno naročilo storitev« je javno naročilo, katerega predmet je izvajanje ali izvedba ene ali več 
storitev iz Seznama storitev. Javno naročilo, katerega predmet so blago in storitve iz Seznama storitev, 
se obravnava kot »javno naročilo storitev«, če vrednost zadevnih storitev presega vrednost blaga, ki je 
zajeto v naročilu. Javno naročilo, katerega predmet so storitve iz Seznama storitev in vključujejo 
dejavnosti iz Seznama dejavnosti na področju gradenj, ki so samo dodatek glavnemu predmetu 
naročila, se obravnava kot javno naročilo storitev. 

Kaj je gradnja (v smislu opredelitve »javnega naročanja gradenj«) opredeljuje Direktiva 2004/17/ES o 
usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter 
sektorju poštnih storitev (v nadaljevanju: »Direktiva JNVETPS«) v Prilogi XII (oz. Uredba o 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, Ur.l. RS, št. 18/2007, ravno 
tako v prilogi 12). Gre za dejavnosti iz razreda 45 SKD, ki zajemajo področje gradnje: gradnjo novih stavb in 
drugo novogradnjo, obnovo in splošna popravila.  

Storitve, ki so predmet »javnega naročanja storitev« pa opredeljuje Direktiva JNVETPS v prilogah XVII A in XVII 
B, in sicer gre med ostalim za naslednje storitve: storitve vzdrževanja in popravila; telekomunikacijske storitve; 
računalniške in sorodne storitve; raziskovalne in razvojne storitve (kadar ima koristi samo naročnik pri 
opravljanju svojih dejavnosti, pod pogojem, da opravljeno storitev v celoti plača naročnik); računovodske, 
revizijske in knjigovodske storitve; arhitekturne storitve; inženirske storitve in integrirane inženirske storitve; 
urejanje naselij in krajine; sorodno znanstveno in tehnično svetovanje; tehnično preizkušanje in analiziranje.  

ZJNVETPS v 20. členu nekoliko neposrečeno povzema ureditev iz 23. člena Direktive JNVETPS, ki opredeljuje 
pogoje, ko ni potrebno izvajati javnih naročil po tem zakonu. Pogoji (povzeti po direktivi) so, da gre za 
medsebojno povezana podjetja 

55
 ter: 
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 Pri čemer direktiva v istem členu kot “povezano podjetje” opredeljuje vsako podjetje, katerega letni računovodski izkazi 
so konsolidirani z izkazi naročnika, v skladu z zahtevami sedme Direktive Sveta 83/349/EGS z dne 13. junija 1983 o 
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• za naročila storitev, pod pogojem, da vsaj 80% povprečnega prometa v zvezi s storitvami, ki ga je to 
podjetje realiziralo v prejšnjih treh letih, izhaja iz zagotavljanja teh storitev podjetjem, s katerimi je 
povezano; 

• za naročila blaga, pod pogojem, da vsaj 80% povprečnega prometa v zvezi z blagom, ki ga je to 
podjetje realiziralo v prejšnjih treh letih, izhaja iz zagotavljanja takega blaga podjetjem, s katerimi je 
povezano; 

• za naročila gradenj, pod pogojem, da vsaj 80% povprečnega prometa v zvezi z gradnjami, ki ga je to 
podjetje realiziralo v prejšnjih treh letih, izhaja iz zagotavljanja takih gradenj podjetjem, s katerimi je 
povezano. 

Če zaradi datuma ustanovitve ali začetka opravljanja dejavnosti takega podjetja promet za prejšnja tri leta ni na 
voljo, zadostuje, da podjetje prikaže, da je tak promet iz predhodnih alinej verjeten, zlasti glede na poslovni 
načrt. 

Najprej povzemamo, da bi se SODO d.o.o. ter EDI družbe po izvedeni drugi fazi po Modelu 1 šteli za povezana 
podjetja, saj bi bil SODO d.o.o. neposredno udeležen v kapitalu EDI družb z 79,5%. Nadalje, izhajajoč iz gornjih 
povzetkov Direktive JNVETPS ter ZJNVETPS ocenjujemo, da bi bili po izvedenih korakih iz Modela 1 glede tistega 
dela aktivnosti, ki jih trenutno izvajajo Elektro podjetja za SODO d.o.o. na podlagi Pogodb o najemu, izpolnjeni 
tudi pogoji iz 20. člena zakona oz. 23. člena Direktive glede vrste naročil, in postopkov javnega naročanja ne bi 
bilo potrebno izvajati. Po izločitvi prodaje in proizvodnje električne energije na Tržna Elektro podjetja bodo 
namreč EDI družbe po naravi stvari več kot 80%

56
 svojega prometa realizirale s SODO d.o.o. (naročnikom po 

ZJNVETPS).  

Večina storitev, ki se izvajajo po Pogodbah o najemu, izpolnjuje tudi vsebinske pogoje glede vrste naročil 
(gradnje oz. storitev), za katere se uporablja ZJNVETPS. Gre predvsem za vsa naročila in izvedbe novogradenj in 
vzdrževanja EDI, odpravo nujnih napak (organizacija dežurne službe), priprava in vodenje investicij, razvoj EDI, 
ipd.  

Težava se lahko pojavi (vsaj neposredno upoštevajoč ZJNVETPS ) pri storitvah, ki jih ne bi mogli uvrstiti v zgoraj 
našteti nabor (primer – izvajanje storitev merjenja električne energije, zagotavljanje potrebnih podatkov 
upravičenim odjemalcem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja, izvajanje odkupa električne 
energije od kvalificiranih izvajalcev) in za katera je načeloma posledično potrebno uporabiti določila Zakona o 
javnem naročanju (v nadaljevanju »ZJN-2«). Ugotavljamo, da ZJNVETPS ravno tovrstnih storitev ni vključil med 
storitve za katere se ta zakon izvaja. ZJN-2 pa ne vsebuje podobne izjeme, kot jo ZJNVETPS v 20. členu.  

Zaradi tega bo potrebno po izvedeni natančni analizi, katere storitve Elektro podjetij (po izvedbi korakov iz 
Modela 1 – EDI družb) še sodijo v okvir ZJNVETPS, katere pa ne, bodisi: 

• Prevzeti njihovo izvajanje na SODO d.o.o. ali 

• Analizirati možnost sklicevanja na 8. točko 17. člena ZJN-2, po kateri se ta zakon ne uporablja za 
pogodbe, sklenjene med enim ali več naročniki in enim ali več gospodarskimi subjekti, nad 
poslovanjem katerih imajo ti naročniki nadzor, primerljiv nadzoru nad notranjimi 
organizacijskimi enotami naročnika

57
. Pri tem mora biti izpolnjen pogoj, da gospodarski subjekti 

                                                                                                                                                         
konsolidiranih računovodskih izkazih, ali pri subjektih, za katere se ne uporablja ta direktiva, vsako podjetje, na katero ima 
naročnik lahko posredno ali neposredno prevladujoč vpliv v smislu člena 2(1)(b) te direktive ali ki ima lahko prevladujoč 
vpliv na naročnika ali je skupaj z naročnikom pod prevladujočim vplivom drugega podjetja na podlagi lastništva, finančne 
udeležbe ali pravil, ki urejajo njegovo delovanje. SODO d.o.o. in EDI družbe bi bile po izvedenih aktivnostih iz Modela 1 
vsekakor povezana podjetja v smislu te opredelitve.  
56

 Glejte analizo poslovnih funkcij in izkaza poslovnega izida Elektro podjetij v poglavju III.2.3. in III.2.4. te študije 
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 Glede na določila Pogodb o najemu, koncesijske pogodbe, zahteve razkritju vseh podatkov zaradi kontrole višine 
omrežnine (s tem pa višine najemnine in plačil za storitev) narave EDI in celotnega energetskega sistema, kapitalskega in 
upravljavskega obvladovanja EDI družb s strani SODO d.o.o. (po izvedenih postopkih Modela 1) ocenjujemo, da bo šlo s 
strani SODO d.o.o. ravno za takšen nadzor nad poslovanjem EDI družb.  
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(EDI družbe) sklepajo pogodbe, upoštevaje določbe tega zakona, tudi v primeru, če sami niso 
naročniki in da je ponudbena cena enaka ali nižja od cene na trgu. 

Ocenjujemo namreč, da so ravno storitve GJS SODO, kot so storitve dostopa do omrežja, merjenje kakovosti 
električne energije, odprava motenj, itd. tako pomemben in neločljiv del upravljanja z omrežjem, da niti 
teoretično ni mogoče takih storitev prepustiti javnemu naročanju. Taka zahteva bi lahko povzročila resna 
tveganja za nemoteno oskrbo z električno energijo.  

Zato avtorji študije menimo, da Model 1 po zaključenem drugem koraku, ki ima za posledico absolutno 
obvladovanje EDI družb s strani SODO d.o.o., omogoča uporabo izjeme glede javnega naročanja po prej citirani 
8. točki 17. člena ZJN-2. V kolikor bi se izkazalo tako mnenje kot neutemeljeno, predlagamo prenos tega dela 
aktivnosti GJS SODO na SODO d.o.o. 

 

V.2 POVPREČNI STROŠKI PRIKLJUČEVANJA  

Računsko sodišče RS je v revizijskem poročilu opozorilo na nepravilnosti pri uporabi sredstev iz povprečnih 
stroškov priključevanja (PSP). Opozarja, da so ti stroški vir SODO d.o.o. za investiranje in da jih SODO d.o.o. 
vlaga v OOS Elektro podjetij kot vlaganja v tuja OOS. Izvajanje GJS SODO v letu 2007 naj ne bi bilo gospodarno, 
saj družba SODO d.o.o. ni nadzirala popolnosti in točnosti podatkov petih Elektro podjetij o obsegu razširitev 
omrežij in višini pridobljenih sredstev za ta namen iz PSP, zato naj bi obstajalo tveganje, da so napačno izkazani 
prihodki iz PSP v poslovnih knjigah družbe SODO d.o.o. in tudi napačno izkazani usredstveni stroški naložb v tuja 
opredmetena osnovna sredstva. Nadalje iz razloga, ker se širitev infrastrukture financira tudi iz PSP, ki jih 
plačujejo odjemalci električne energije ob priklopu na distribucijsko omrežje, odjemalci električne energije 
financirajo Elektro podjetjem gradnjo infrastrukture v njihovi lasti, do česar Elektro podjetja niso upravičena. 

Iz revidiranega letnega poročila SODO d.o.o. za leto 2008 izhaja, da SODO d.o.o. za vlaganja v infrastrukturno 
omrežje, ki je v lasti Elektro podjetij, in ki jih SODO d.o.o. financira iz PSP, izkazuje neopredmetena sredstva (kot 
vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva). Z vlaganji v infrastrukturo so v celoti povezani tudi dolgoročno 
razmejeni prihodki (PČR). SODO d.o.o. je dobo koristnosti vlaganj v infrastrukturo v lasti Elektro podjetij ocenil 
na 30 let, zato preko amortizacije vsako leto odpiše 3,33% nabavne vrednosti vlaganj v infrastrukturo.  

Izkazovanje dolgoročno razmejenih prihodkov za PSP je utemeljeno po določbi SRS 35.10., po kateri namenska 
sredstva države, lokalne skupnosti ali odjemalca gospodarske javne službe, ki niso vključena v ceno proizvoda 
oziroma storitve in so namenjena povečanju vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev javnega podjetja, 
povečujejo dolgoročno odložene prihodke. Menimo, da iz opredelitve narave PSP lahko zaključimo, da niso 
neposredni del cene za priključitev na omrežje (oziroma plačilo za opravljeno storitev priključevanja). Iz 9. člena 
Uredbe GJS SODO namreč izhaja, da uporabnik omrežja ob priključitvi na omrežje nosi neposredne stroške 
priključka ter povprečne stroške priključevanja na omrežje, ki jih določi Agencija. To pa pomeni, da uporabnik 
ob priključitvi neposredno za plačilo storitve priključevanja plača le neposredne stroške priključka, posebni 
strošek priključevanja pa plača za razvoj omrežja in ne za plačilo izvedene storitve.  

Nadalje je v Aktu o določitvi omrežnine v 17. členu določeno, da PSP plača sistemskemu operaterju vsak novi 
končni odjemalec za priključitev na omrežje ali obstoječi končni odjemalec za povečanje priključne moči. 
Povprečni strošek priključevanja iz prejšnjega odstavka tega člena je namenski vir za financiranje naložb v 
širitev omrežja.  Iz 18. člena Akta o omrežnini izhaja, da je višina PSP odvisna od uvrstitve končnega odjemalca 
v odjemno skupino in priključne moči. Iz tega izhaja, da PSP ni neposredno plačilo za storitev priključitve, 
temveč je »dodatek«, ki ga odjemalci sicer plačajo ob sami priključitvi, vendar kot namenski vir za financiranje 
bodočih investicij in ne za pokrivanje stroškov SODO d.o.o. tekočega leta. 

SODO d.o.o. sredstva namenja za vlaganje v širitev omrežja, ki pa je v lasti Elektro podjetij. Menimo, da 
izkazovanje vlaganj v tuja OOS v poslovnih knjigah SODO d.o.o. prav tako ustreza določilom SRS 2. Očitki, da 
SODO d.o.o. ne razpolaga s podatki o zneskih zaračunanega PSP, pa so tehnične narave. Če SODO d.o.o. ni bil 
sposoben pogodbeno obvladovati Elektro podjetij že glede tega, koliko PSP so Elektro podjetja zaračunala, to 
kaže na veliko mero odvisnosti SODO d.o.o. od Elektro podjetij.  
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Izvedba Modela 1 na način, da SODO d.o.o. kapitalsko in odločitveno absolutno obvladuje EDI družbe in so 
slednje ločene od Tržnih družb, po našem mnenju pomembno znižuje navedena tveganja. Kot smo navedli že v 
poglavju II.4.1. (davčni položaj SODO d.o.o.), ni razlogov, da Elektro podjetja kot dobavitelji EE omrežnine in 
tudi PSP na računih ne bi zaračunavali v imenu in za račun SODO d.o.o., tak način zaračunavanja omrežnine, pa 
bi tudi vzpostavil popoln nadzor nad vsemi dobavitelji EE (in popolnoma enako tudi nad novimi Tržnimi 
družbami po Modelu 1), glede tega koliko omrežnine in PSP je bilo zaračunano v imenu in za račun SODO d.o.o. 
S tem bi bili v celoti odpravljeni dvomi, koliko PSP sodi med dolgoročno razmejene prihodke SODO d.o.o.

58
 

Prav tako menimo, da vlaganje sredstev PSP naprej v EDI družbe (kot vlagaje v tuja opredmetena OOS) ne 
pomeni negospodarne rabe, pod pogoji, ki jih navajamo v nadaljevanju.  

Lastniki infrastrukture na drugi strani za prejeta sredstva PSP izkažejo dolgoročne pasivne časovne razmejitve in 
z njimi pokrivajo obračunano amortizacijo od infrastrukture, ki se financira iz PSP. Podajamo še stanje in gibanje 
dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, oblikovanih iz PSP pri Elektro podjetjih: 

Ob tem menimo, da se lastnikom infrastrukture zaradi uporabe sredstev PSP ne povečuje premoženje, saj 
lastniki infrastrukture za to izkazujejo rezervacije in ne prihodke, ki bi se prelili v dobiček. Obstaja sicer 
tveganje, da bi za tem, ko bi se infrastruktura v celoti odpisala, taka OOS dejansko lahko povečevala 
premoženje lastnikov infrastrukture. Vendar menimo, da gre bolj za teoretične kot realne možnosti, saj je doba 
koristnosti določena na 30 let. Po 30. letih ocenjujemo, da bi bila vrednost takih vlaganj tudi realno enaka 0 
EUR ali pa bila zanemarljiva. Kljub temu pa z vidika zavarovanja interesov in premoženja SODO d.o.o. menimo, 
da bi bilo pogodbeno potrebno dogovoriti in tudi zagotavljati naslednje: 

- pogodba naj primeroma posebej uredi uporabo sredstev PSP in določi, da so lastniki EDI dolžni 
zagotoviti podatke o tem, kateri del in vrednost EDI je bil financiran iz PSP 

- pogodba naj primeroma določi, da morebitni čisti dobiček iz odtujitve take infrastrukture ali 
kakršnikoli drugi prihodki iz OOS, financiranih iz PSP, pomenijo obveznost do SODO d.o.o. in ne 
pripadajo lastnikom EDI. 

Že obstoječa pogodba o najemu ustrezno določa, da  se najemnina ne plačuje od tistega dela infrastrukture, ki 
je financirana iz povprečnih stroškov priključevanja.  
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 Tudi v primeru, ko bi dobavitelji EE izkoristili pravne podlage, da odjemalci plačujejo omrežnino in EE dobavitelju, tako 

stanje ni razlog za to, da SODO d.o.o. pogodbeno ne obvladuje in ne nadzira dobaviteljev EE glede vrednosti zaračunane 
omrežnine in PSP, ki mu pripada.  


