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od 25. 11. 2014 do 30. 6. 2019 
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Zakaj smo revidirali: Direktiva in EZ-1 
upravljavec distribucijskega omrežja:
     posebna pravna oblika 
     neodvisna organizacija
     neodvisno sprejemanje odločitev

še vedno neurejeno področje gospodarske 
javne službe dejavnost distribucijskega 
operaterja (GJS DDO) 

upravljavec družbe SODO

proizvodnja 
električne energije

prenosno
omrežje

DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE končni odjemalci

Vlada Republike Slovenije

Lastniki distribucijskega omrežja

upravljavec kapitalskih naložb 
v elektrodistribucijskih družbah

izvajalec GJS DDO
SDH d.d.SODO d.o.o.

Elektro Ljubljana, 
Elektro Celje, 
Elektro Gorenjska, 
Elektro Primorska, 
Elektro Maribor

Ministrstvo za 
infrastrukturo

1. 7. 2007 podeli koncesijo 
za opravljanje GJS DDO REVIDIRALI SMO

Uspešnost revidirancev 
pri izvedbi ukrepov za 

ureditev izvajanja 
GJS DDO

Skrajni rok: 1. 7. 2007 
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predvideni ukrepi

sprejem EKS
v letu 2015

sprejem DREN 
v 1 letu po 
sprejemu EKS

EKS DREN

Strateški dokumenti in ukrepi za ureditev izvajanja GJS DDO

ministrstvo začne 
pripravljati nacionalni 
program EKS

januar

ker ministrstvo 
ni predložilo 
predloga EKS 
v potrditev vladi

december
objava končnega predloga
EKS za javno obravnavo in
medresorsko usklajevanje

avgust, september
ministrstvo v ponovni postopek 
javne obravnave posreduje 
enak predlog ReEKS

2015 2016 2017 20182014

ni strateškega dokumenta, ki bi vseboval usmeritve 
za učinkovito ureditev izvajanja GJS DDO

marec
vlada določi besedilo 
predloga in ga posreduje 
v sprejem državemu zboru

ne vsebuje usmeritev in ciljev 
ter ukrepov za dosego ciljev 
izvajanja GJS DDO

vlada ni spremljala, usmerjala  
in nadzirala aktivnosti 
ministrstva pri pripravi vsebine 

ne vsebuje odločitve o dokončni
ureditvi organiziranosti GJS DDO

ReEKSVlada

Ministrstvo

junij
postopek v državnem 
zboru ustavljen zaradi 
prenehanja mandatne 
dobe državnega zbora

NI SPREJET,

!?

Ni nadaljnjih 
aktivnosti za 

sprejem EKS/drugega
strateškega dokumenta 
s področja energetike



Odlok o Strategiji upravljanja 
kapitalskih naložb države

Določa, da mora država obdržati najmanj 
75,1-odstotni lastniški delež v podjetjih, 
ki opravljajo GJS s področja distribucije 
električne energije

zaveza o pridobitvi 100-odstotnega 
(neposrednega ali posrednega) lastništva 
države nad elektroenergetsko infrastrukturo

Ukrepi vlade in 
Ministrstva za infrastrukturo 

niso določeni roki za izvedbo aktivnosti 
in dosego zastavljenih ciljev

2004
ReNEP

2015
OdSUKND

za ureditev lastništva infrastrukture 
in izvajanja GJS DDO Nista spremljala in usmerjala SDH 

na način, da bi bila oddelitev ali 
prodaja tržnih družb, ki so v lasti 
elektrodistribucijskih družb, 
izvedena pravočasno.

Nista spremljala in usmerjala 
SDH na način, da bi bile izvedene 
potrebne aktivnosti za pridobitev 
100-odstotnega lastništva države 
v elektrodistribucijskih družbah.

Nista izvedla ukrepov za dokončno 
ureditev organiziranosti GJS DDO.

Nista izvedla aktivnosti za vzpostavitev 
organiziranosti elektrodistribucijskih 
družb na način, ki zagotavlja pravno in 
dejansko ločitev dejavnosti za izvajanje 
GJS DDO od drugih dejavnosti.

DDO
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Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za infrastrukturo 
pri izvedbi popravljalnih ukrepov za ureditev izvajanja GJS DDO 
nista bila uspešna.
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Ni izvedel vseh potrebnih aktivnosti 
za pridobitev 100-odstotnega 
lastniškega deleža države v 
elektrodistribucijskih družbah.

Ni izdelal študije stroškov 
in koristi združitve 5 
elektrodistribucijskih družb 
z družbo SODO d.o.o.

Ni izvedel aktivnosti za 
oddelitev ali prodajo tržnih 
družb, ki so v lasti 
elektrodistribucijskih družb.

Ni nadaljeval z 
izvedbo aktivnosti za 
dokončno ureditev  
delovanja GJS DDO.

SDH ni bil uspešen pri izvedbi ukrepov za ureditev izvajanja GJS DDO

OdSUKND (2015)
Odlok o Strategiji upravljanja 
kapitalskih naložb države

Letni načrti upravljanja 
kapitalskih naložb (2017–2019)

Četrtletna poročila SDH o upravljanju 
kapitalskih naložb države

Sklep Vlade Republike Slovenije 
(31. 8. 2017 in 24. 5. 2018)

Poročilo o delu delovne 
skupine za izpolnitev zavez iz 
odzivnega poročila na poročilo 
računskega sodišča (18. 7. 2017)SKLEP

Ukrepi Slovenskega državnega holdinga (SDH)
za ureditev lastništva infrastrukture in izvajanja GJS DDO

2015
OdSUKND

DDO
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Družba SODO je bila uspešna pri izvedbi 
ukrepov za izvajanje GJS DDO

Uredila je področje stroškov storitev za izvajanje GJS DOO

Vzpostavila je evidenco elektroenergetske 
infrastrukture in informacijske podpore 
izvajanju GJS DDO

Uredila je področje izvajanja javnih pooblastil.

Uredila je področje načrtovanja in nadzora 
razvoja elektroenergetske infrastrukture (EEI)

posodobljen popis in poročanje o realizaciji storitev, ki 
jih izvajajo elektrodistribucijske družbe za družbo SODO

uvedba tipizacije distribucijskega omrežja

poenotenje kriterijev za določanje prioritet 
investicijskih vlaganj v EEI 

načrtovanje in izvedba projektov razvoja EEI

podlage za nadzor izvajanja posamezne investicije v EEI.

dokončna ureditev evidenc do konca leta 2020

vzpostavila je informacijski sistem SODO.

osnutek dokumenta za oblikovanje normativov za 
izvajanje storitev

nadzor nad izvedenimi storitvami.

Ukrepi družbe SODO d.o.o.
za ureditev izvajanja GJS DDO
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SDH pri izvedbi ukrepov ni bil uspešen.

Družba SODO je bila pri 
izvedbi ukrepov uspešna.

Zahteve računskega sodišča

mora izdelati analizo učinkovitosti obstoječega načina upravljanja
(vlada        SODO; SDH       elektrodistribucijske družbe)

mora proučiti poročilo SDH
vroči

posreduje

se mora opredeliti do vseh navedb poročila

mora pripraviti predlog rešitev in ga posredovati vladi 

Ministrstvo za infrastrukturo

mora pripraviti poročilo, ki vsebuje:

analizo razlogov za neizvedbo ukrepov glede 
ureditve področja GJS DDO

predloge za izvedbo ukrepov glede:

oddelitve/prodaje 
tržnih družb od 
elektrodistribucijskih 
družb

pridobitve celotnega 
lastniškega deleža v 
elektrodistribucijskih 
družbah

izdelave 
ekonomske 
študije

SDH

MNENJE RAČUNSKEGA SODIŠČA

Vlada Republike Slovenije in 
Ministrstvo za infrastrukturo 
pri izvedbi ukrepov nista bila uspešna.

Izvedba ukrepov za 
ureditev izvajanja GJS DDO: Vlada Republike Slovenije


