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POVZETEK 

1. Ozadje 

„Javna naročila in kohezijska politika“ – ta študija pokriva glavni področji javnega 
političnega interesa in se osredotoča na prepoznavanje povezav med temi področji. 
Izhodišče analize je razlaga kako in kje se naročila uporabljajo v kontekstu kohezijske 
politike osrednjega pomena. Upravičence programov evropske kohezijske politike podpirajo 
evropski in nacionalni skladi za izvajanje projektov. Vsak nakup blaga in storitev v okviru 
teh programov je povezan s pravili o naročilih.  To velja za vse javne organe. Vendar so 
tudi zasebne ustanove dolžne slediti tem pravilom. Zato analiza pokriva upravičence kot 
upravljanja programov. 
Glavni namen te študije je dati članom Odbora za regionalni razvoj Evropskega parlamenta 
oceno o stanju na področju javnih naročil z referenco na strategijo EU 2020, povečanju 
vloge lokalnih in regionalnih oblasti z uporabo pravil o javnih naročilih pri izvajanju 
kohezijske politike in neprestane modernizacije procesa politike Evropske unije na področju 
javnih naročil 1. 
Posebni cilji študije so: 

 Pojasniti uporabo javnih naročil v odhodkih strukturnih sredstev. 

 Osvetliti, kako je izvajanje strukturnih skladov povezano z javnimi naročili in 
prepoznati zadevne akterje. 

 Prepoznati najpogostejše težave, do katerih pride med izvajanjem programov in 
projektov kohezijske politike zaradi postopkov javnih naročil. 

 Oceniti, če in kako trenutne direktive podpirajo ali ovirajo politiko izvajanja in ali 
imajo inovativni elementi (npr. konkurenčni dialog) merljiv učinek. 

 Predstaviti glavne težave prenosa trenutnih direktiv v pravni okvir. 

 Pregledati, če ovire, na katere naletijo mala in srednja podjetja, preprečujejo 
njihovo uspešno sodelujejo v postopkih javnih naročil, in ali imajo vpliv na izvajanje 
programov ter projektov kohezijske politike (ob upoštevanju, da so mala in srednja 
podjetja eden glavnih elementov strategije EU 2020 na področju javnih naročil). 

 Zagotoviti Evropskemu parlamentu podatke o celotnem vplivu, kot tudi o upravnih in 
finančnih bremen pravil o javnih naročilih na izvajanje kohezijske politike. 

Opravljen je bil pregled literature na evropski in nacionalni ravni, zaradi razdrobljenosti pa 
je bil dopolnjen z vrsto osebnih in telefonskih intervjujev z izvajalci kohezijske politike.  Več 
študij malih primerov je dodatno pripomoglo k splošnemu pregledu stanja.   

 

 

 

 

 
1  Evropska komisija (2011), zelena knjiga o modernizaciji politike EU na področju javnih naročil. Za učinkovitejši 

evropski trg javnih naročil, COM (2011)0015, Bruselj, 27.1.2011. 

3 



Tematski sektor B: Strukturna in kohezijska politika 
 

2. Trenutno stanje v EU 

Pregled trenutnega okvira za naročila v EU, vključno s posebnimi postopki za okvirne 
sporazume, konkurenčnim dialogom in dinamičnim nabavnim sistemom, zagotavlja 
izhodišče pregleda stanja. Sledi prenos evropskih predpisov o naročilih v nacionalno 
zakonodajo in razlikovanje med naročili ter državno pomočjo, ki sta pomembna vidika. Za 
dokončen pregled javnih naročil v Evropski uniji je bil izveden pregled javnih naročil za leto 
2011. Ključne točke te analize so naslednje: 

 Javna naročila po ocenah predstavljajo 13 % BDP Evropske unije. Vseeno pa na 
evropski ravni niso dostopni dokumentirani in pregledni podatki.  

 Evropski parlament in Svet sta leta 2004 sprejela dve direktivi o javnih naročilih, da 
bi konsolidirala postopke javnih naročil na evropski ravni. Te direktive urejajo take 
postopke za pogodbene sporazume nad določenim pragom Evropske unije.  

 Javna naročila pod določenimi pragi Evropske unije so urejena v nacionalnem pravu. 
Nacionalni predpisi o javnih naročilih pod pragom se spreminjajo, vseeno pa se 
mnogo držav članic odloči za uporabo istih pravil za primere pod ali nad pragom.  

 Pravila o javnih naročilih pokrivajo različne postopke in vključujejo številne izjeme. 
Najbolj očitna je razlika med odprtimi in omejenimi postopki ter postopki s 
pogajanjem z obvestilom ali brez njega.  

 Direktive zaradi poenostavitve pod določenimi pogoji predvidevajo postopke 
konkurenčnega dialoga, okvirni sporazum in dinamični nabavni sistem.  

 Postopki javnega naročanja in državna pomoč se razlikujejo. Vendar pa se včasih zdi 
nejasno, ali pravila o javnega naročanja avtomatično izključujejo pravila o državni 
pomoči.  

 Evropska komisija in Evropski parlament razumeta potrebo po večji učinkovitosti in 
poenostavitvi predpisov o javnih naročilih in trenutno izvajata pregled predpisov. 

 Glavni namen revizij je upravna poenostavitev zaradi večje učinkovitosti. Posebej se 
osredotočajo na javna naročila za (I) inovacije, (II) okolje in učinkovitost rabe virov, 
(III) storitve socialnega varstva in (IV) boljšega dostopa za mala in srednja podjetja 
in ustanavljajoča se podjetja.  

To vodi do posrednika med strukturnimi skladi in javnimi naročili. V poglavju 4 te študije je 
priznan osrednji pomen javnih naročil v kohezijski politiki Evropske unije. Analizirani so bili 
vloga skladov, zaznavanje tveganja v praksi, količinska razsežnost in tipi intervencij. 
Upoštevati je treba naročila pri razvoju projektov, udeležbo malih in srednjih podjetij v 
postopkih naročil in obstoječih funkcijah upravljanja v kohezijski politiki, kar bi lahko vodilo 
k preučitvi nepravilnosti in goljufij kot glavnih izzivov na preučenih področjih. Pozornost je 
bila namenjena težavam programov kohezijske politike in vlogi Računskega sodišča. 
Osvetljena je bila potencialna pomembnost posebnih vidikov naročil (npr. zelena javna 
naročila ali konkurenčni dialog), zato da bi dopolnili sliko. Na podlagi tega so predstavljene 
ključne ugotovitve analize: 

 Iz vidika organov, pristojnih za izvajanje programov, in upravičencev, se v primeru 
naložb v infrastrukturo viša tveganje pri javnih naročilih. Za upravljanje programov 
obstaja tveganje visoke stopnje napak, kršitev javnih naročil in tveganj, povezanih s 
samodejnim prenehanjem, ki temelji na pravilih n+2/n+3. Za upravičence je veliko  
tveganj povezanih s časovno uskladitvijo, dodatnimi stroški, itd.   

 
4 



Javna naročila in kohezijska politika 
 

 Projekti obsežnih gradbenih del, povezanih z vlaganjem v infrastrukturo, ki vključuje 
obsežne postopke javnih naročil, znašajo 46°% vsega proračuna kohezijske politike 
(približno 159 milijard evrov) na evropski ravni v obdobju 2007–2013. 

 Mala in srednja podjetja se soočajo s postopki javnih naročil na dva načina. Prvič, 
javna naročila predstavljajo večji delež njihovih poslov. Redno se morajo potegovati 
za javna naročila. Drugič, ko gre za javna sredstva so mala in srednja podjetja ali 
druge organizacije dolžne uporabiti predpise javnih naročil pri nakupu blaga in 
storitev z denarjem iz javnih sredstev. Medtem ko se v prvem primeru bivša majhna 
in srednja podjetja bolj in bolj izboljšujejo svojo storilnost, se v drugem še vedno 
spopadajo z ovirami.  

 Uredbe Evropske unije določajo smotrn finančni nadzor kot tudi revizijo sistemov in 
naključnih vzorcev na projektih. Vendar pa je učinkovitost nadzora javnih naročil 
pogosto omejena zaradi pomanjkanja izkušenj, usposabljanja, znanja o notranjem 
upravljanju in menjav osebja. 

 Izzivi za upravljanje programa v zvezi z javnimi naročili se razlikujejo gleda na vrsto 
programov. Organi upravljanja večjih operativnih programov, ki se osredotočajo na 
vlaganje v infrastrukturo, imajo boljšo možnost, da si izoblikujejo ustrezno notranje 
strokovno znanje o javnih naročilih. Organi opravljanja večjih operativnih 
programov, ki pokrivajo širok spekter intervencij se spopadajo z večjimi izzivi pri 
vzpostavljanju učinkovitega nadzora nad javnimi naročili in strategijami pri 
obvladanju tveganja. 

 Kršitev pravil o javnih naročilih je druga od desetih najpogostejših nepravilnosti v 
letu 2010 in predstavlja 14°% števila primerov in 17°% finančnega zneska. 

3. Primeri in praktične izkušnje 

Če sledimo zgoraj omenjenemu pristopu, so nekateri primeri, ki predstavljajo tipologijo 
programov v kohezijski politiki, predmet poglavja 5. Država in profili programov pomagajo 
orisati splošnejša odkritja, opisana v prejšnjih odstavkih. Praktična izkušnja deloma pokriva 
primere iz konvergence, regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja ter cilje evropskega 
teritorialnega sodelovanja. Pomembno je omeniti, da kadar se sklicujemo na določeno 
državo ali program, to ne pomeni, da je ta država v preteklosti v tej državi prišlo do 
nepravilnosti pri javnih naročilih. Vsi izkušeni akterji v kohezijski politiki vedo, da so javna 
naročila problematika vseh držav članic pri vseh tipih programov.  
Programi strukturnih skladov so uvedli drugačne postopke, da bi zadostili potrebam na 
različnih intervencijskih področjih. Kontekst programov, upravljanje struktur in izvajanje 
rutinskih dokazil so pokazali razlike v Evropski uniji, ki so lahko pogosto velike med 
posameznimi programi v državi članici. Opozoriti je treba tri vidike:  

 Podpora kohezijskega sklada in evropskega sklada za regionalni razvoj 
okoljskim in infrastrukturnim projektom, ki jo upravljajo organi oblasti. 
V tem primeru javni organi z objavo v Evropski uniji ponudijo določene projekte 
za infrastrukturo. Ti projekti so večinoma nad pragom Evropske unije (trenutno 
5 milijonov evrov, glej poglavje 2), zato je treba izvajati direktive za javna 
naročila Evropske unije. 
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 Podpora podjetjem, malim in srednjim podjetjem2 ter raziskovalnim 
centrom za inovacije in rast (z vključevanjem raziskovalnih, 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij). V tem primeru Evropski 
sklad za regionalni razvoj financira podjetja, nevladne organizacije in 
raziskovalne centre, da jih podpira pri inovativnem tržno usmerjenem razvoju. 
Upravičenci so dolžni upoštevati pravila javnih naročil, ki se nanašajo na 
nakupno vrednost projekta. V tem primeru vrednost nakupa zajame cel spekter 
praga javnih naročil, od dobave blaga pod 10.000 evri, do raziskovalnih ustanov 
in opreme, vredne več milijonov evrov. Tak širok spekter pristopov k naročilom 
se nanaša tudi na druga tematska področja, kot so turizem, kulturni in 
mestno/regionalni razvoj.  

 Direktno financiranje posameznikov pod pragom Evropske unije 
(večinoma Evropski socialni sklad). Predpisi o javnih naročilih niso tako 
velika problematika na tem področju, odkar so pogodbene cene večinoma pod 
pragom, kjer gre za kompleksne predpise o javnih naročilih. 

Razlika med tremi skupinami postopkovnih obveznosti pokriva vse tipe tarčnih skupin, 
vpletenih v financiranje iz kohezijske politike.  

Primeri, ki so natančno obdelani v poglavju 5 te študije so: 

 Programi v okviru konvergence – primer Slovaške. 

 Cilji programa regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja za Severno Porenje- 
Vestfalijo.  

 Javna naročila v programih evropskem ozemeljskem sodelovanju. 

 Država kandidatka/pristopnica – primer Hrvaške (bo postala članica Evropske unije, 
pregled stanja leta pred pristopom). 

Ključna odkritja teh primerov so: 

 Študije primerov iz Slovaške kot države pod konvergenčnim ciljem ali Hrvaške kot 
nekdanje države kandidatke poudarjajo potrebo po usmerjenih ukrepih pri 
vzpostavljanju zmogljivosti. 

 Poleg tega je zakon o javnih naročilih na Slovaškem, kot relativno nov element v 
zakonodaji, predmet pogostih predlogov sprememb, ki predstavljajo dodaten izziv 
za organe programa, pristojne za nadzor. 

 Jasno sporočilo od organov upravljanja programov, da bi morali biti postopki pod 
pragom Evropske unije poenostavljeni, zato da bi se sprostil nadzor organov in 
upravičencev večjega administrativnega dela, ki ne prispeva nujno k pravičnejšim, 
preglednejšim ali nediskriminatornim javnim naročilom.  

 

 

 

 

                                                 
2  Opredelitev MSP v skladu s priporočilom Evropske komisije 2033/361/ES, kot je objavljena v uradnem listu 

Evropske unije L 124, str. 36, maj 2003. 
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4. Glavne ugotovitve in priporočila 

Jasno je treba izraziti, da ni alternative za glavni namen in način delovanja javnih naročil: 
javni vlagatelji bi morali vsem zainteresiranim in sposobnim zasebnim ponudnikom dovoliti 
oddajo ponudbe za dostavo dela, dobrin ali zahtevanih storitev. Kohezijska politika EU ne bi 
smela biti predmet odstopanj od direktiv o javnih naročilih na evropski ravni. Glavni 
argumenti v prid javnih naročil se še bolj nanašajo v primeru EU KP. Pravzaprav je 
nacionalna zakonodaja o javnih naročilih kompleksna, dobrodošel bi bil vsak korak proti 
poenostavitvi. Razpravo o direktivah o javnih naročilih EU bi morali uporabiti za dvig 
osveščenosti, da je do pomembnega dela trenutne kompleksnosti v javnih naročilih prišlo 
zaradi zapletenosti nacionalne zakonodaje.  
Posebni izziv kohezijske politike EU so, posebno v primerjavi z nacionalnimi subvencijskimi 
shemami, številne plasti nadzora na delu. Tako je možnost zaznavanja preprečevanja pravil 
o javnih naročilih večja. Ampak istočasno ljudje, ki so zaposleni v reviziji in nadzoru 
kohezijske politike, v večini primerov niso strokovnjaki za naročila.  Očitno je, da bi imele v 
teh okoliščinah obe strani, tj. upravičenci kot tudi revizija in organi nadzora, korist od 
manjšega števila postopkov in lahko razumljivega sklopa pragov.  
Študija na podlagi analize stanja v Evropski uniji in reprezentativnih primerov ter praktične 
izkušnje na področju javnih naročil in kohezijske politike predstavlja štiri glavna priporočila 
o:   

 nadzoru kot politični odgovornosti; 

 odgovornosti upravljanja programov; 

 ustreznosti pravil o javnih naročilih za manjše projekte; 

 spodbujanju novih elementov javnih naročil v kohezijski politiki. 

Glavna pravna in tehnična vidika kohezijske politike ter javnih naročil sta del nacionalne 
zakonodaje. Okvir Evropske unije prinese dodatne zahteve v zvezi s poročanjem, 
spremljanjem in nadzorom, običajno pa projekti sledijo nacionalnim pravilom in normam 
(posebej v primeru vlaganja v infrastrukturo). 
Do razlikovanja v Evropski uniji pride, ker je v EU-12 upravljanje programov v Evropski 
uniji del različnih plasti upravljanja. Večina resornih ministrstev ima lastne oddelke za 
izvajanje programov kohezijske politike. Poudarek usposobljenosti osebja je na jeziku, 
poročanju in spremljanju, medtem ko najdemo izvedensko mnenje, ki je zahtevano pri 
javnih naročilih za infrastrukturo, na drugih oddelkih, ki temeljijo na tradicionalni tehnični in 
pravni strokovnosti.  To prinaša številne izzive, povezane s pristojnostnimi in nadzornimi 
funkcijami. Institucije, zadolžene za nadzor naročil očitno potrebujejo zadostno raven 
izvedenskega mnenja. Zadostno in stabilno osebje je predpogoj za učinkovito delo. 
Politična konstrukcija za nadzorne funkcije je zahteva za tak stabilen okvir.  Proračunsko 
zmanjšanje, pogoste spremembe v kadrovski politiki in masivni politični posegi so izzivi za 
organe nadzora. 
Zaradi tega je nujno prepoznati potrebo po učinkovitejših nadzornih funkcijah, da velik trg 
javnih naročil v okviru kohezijske politike postane pregleden in pravičen. Obstajajo številno 
dokazi iz cele Evrope, da brez nadzora preglednosti in pravilnosti ni. 
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Priporočila 
Kohezijska politika zagotavlja pomembna javna naložbena sredstva v številnih državah 
članicah, javna naročila pa so ključno orodje za zagotavljanje pravičnega dostopa do tega 
trga. V državah, kjer kohezijska politika zagotavlja pomembno financiranje, bi morali 
evropski akterji podpirati jasne argumente, ki bi utrdili potrebo po učinkovitejših nadzornih 
institucijah, posebno zaradi programskega obdobja 2014–2020. 

 

Glavno odgovornost za izvajanje programa za Evropsko komisijo nosijo organi upravljanja 
programov kohezijske politike. Organi za revizijo, druga glavna institucija za nadzor, so 
pooblaščeni za revizijo delovanja predhodnih nadzornih sistemov med izvajanje programa 
in po njem. 
Obstajata dve možnosti za obravnavanje javnih naročil v strukturnih skladih: 

 Za uvedbo spremljanja in okrepitev funkcij nadzora (Evropska komisija bi lahko 
uvedla nadzor javnih naročil kot ekspliciten obvezen element v vseh smernicah). 

 Za zagotovitev spodbud za večjo dostopnost strokovnega znanja o naročilih 
programskemu upravljanju in upravičencem (programi kohezijske politike imajo 
sredstva za izvajanje in upravljanje, ki so del ločene prednosti, imenovane 
Tehnična pomoč). Krepitev zmogljivosti v javnih naročilih bi lahko bila predmet 
financiranja iz Tehnične podpore, toda se jo redko tako obravnava. 

Uporabo Tehnične podpore za krepitev zmogljivosti pri javnih naročilih bi zagovarjali na 
evropski ravni. Pomembno je, da je pristop usmerjen k dostopnosti ustreznega 
izvedenskega mnenja za: 

 programsko upravljanje za predhodni (tj. pred sklepanjem pogodb), kot tudi 
kasnejši nadzor; 

 upravičence (na primer, priprava seznama certifitiranih strokovnjakov za 
naročila, ki bi priskrbeli brezplačne ocene stroškov in začetno vodenje, to je, 
plačanih v okviru programa). 

Pregled prakse v strukturnih skladih v Evropski uniji kaže, da so zmogljivosti za učinkovit 
nadzor in preprečevanje goljufij pri javnih naročilih v okviru programov, večinoma organov 
upravljanja in finančni nadzor, omejene. To še posebej velja za programe, iz katerih se 
financira širok spekter intervencij, vključno z majhnimi infrastrukturnimi programi, kot so 
regionalni operativni programi, cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja ali programi 
evropskega teritorialnega sodelovanja. Za okrepitev svojih zmogljivosti se organi 
programov pogosto zanašajo na strokovno mnenje drugih institucij, kot so  organi za 
revizijo, nacionalne pisarne za naročila ali celo računsko sodišče. Zato je potreben izboljšan 
okvir za strukturirano izmenjavo znanja o upravljanju in dostop do izvedenskega mnenja o 
javnih naročilih. 
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Javna naročila in kohezijska politika 
 

Priporočila 
Evropski parlament bi lahko začel s pogajanji s Komisijo o ciljnem paketu javnih naročil za 
kohezijsko politiko. Paket bi lahko bil sestavljen iz številnih elementov, kot so uvod v 
spremljanje, okrepitev določb za nadzor in okrepljeno vodenje po možnih varnostnih 
zankah o programih javnih naročil. Posebno za programe, ki vključujejo širok spekter 
ustreznih intervencij, obstaja več možnosti, da bi: 
preprečili pomanjkljivosti, povezane z javnimi naročili; 
zagotovili visoko osveščenost za javna naročila v vseh fazah ciklusa upravljanja projektov.   

 

Študija primerov jasno kaže na težave, povezane s pravili o javnih naročilih za manjše 
projekte. Mala in srednja podjetja ali druge majhne organizacije so dolžni uporabljati 
predpise o javnih naročilih kadar upravljajo javno financirane projekte. Tako lahko pride do 
različnih ovir, še posebej v zvezi z zmožnostjo opravljanja postopkov.  
Problematika zapletenih postopkov ni prisotna samo v uredbah Evropske unije, z njo se 
soočajo tudi nekatere države članice pod pragom Evropske unije.  V tem primeru lahko 
kompleksnost javnih naročil na ravni držav članic prekorači evropsko kompleksnost. 
Istočasno pa je težko pokazati učinkovito rabo skladov brez primerjave cen.  Tako razprava 
poudarja opredelitev minimalnih standardov za primerjavo cen, tj. za pregledno 
vzpostavitev primerljivih ponudb brez dodatnih prekomernih upravnih bremen.  
V vsakem primeru je za to, da strukturni skladi dosežejo ciljne skupine, treba zmanjšati 
kompleksnost pravil o javnih naročilih.   

 

Priporočila 
V primerih, kjer manjše organizacije upravljajo javno financirane projekte, so naročila 
manj obsežna. Tako dobavitelji kot organi, ki naročajo, zahtevajo, da bi bili postopki 
naročil v takih primerih poenostavljeni. Evropski akterji bi lahko podpirali razpravo za 
opredelitev minimalnih standardov za pregledno primerjavo cen v primeru manjšega 
obsega naročil in s tem ustvarjanja možnosti za zmanjšanje raznolikosti pravnih predpisov 
za manjši obseg v nacionalnih predpisih o javnih naročilih v Evropski uniji.  
Poleg tega bi morali za zmanjšanje bremena za manjše organizacije kot upravičenke, 
strokovnjaki nuditi podporo za naročila v okviru proračuna tehnične podpore operativnih 
programov.  

 

Obstaja več novih elementov v javnih naročilih, ki si zaslužijo pozornost akterjev kohezijske 
politike po Evropi. Posebej zelena javna naročila ali trajnostna javna naročila z 
osredotočanjem na stroške življenjskega ciklusa izdelkov ali zgradbe bi bila primerna 
elementa v okviru kohezijske politike, usklajena s cilji strategije EU 2020. Člen 17 Uredbe 
(EU) 1083/2006 določa, da bi morali biti cilji skladov v okviru okoljske trajnosti. V praksi 
morajo vsi operativni programi vzpostaviti okoljsko trajnost kot horizontalno načelo. 
Spodbujanje zelenih javnih naročil kot pozitivnega prispevka okoljski trajnosti bi lahko 
okrepilo to načelo.  
Podoben pristop bi lahko bil majhen, a konkreten element za socialno odgovorna javna 
naročila, ki prispeva k cilju za socialno vključenost. Projekte, povezani s temi novimi 
elementi v javnih naročilih bi lahko spodbujali v naslednji generaciji programov.  
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Tematski sektor B: Strukturna in kohezijska politika 
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Tak pristop bi lahko imel različne modele, ki bi vključevali: 
 Pobude za usposabljanje o zelenih javnih naročilih in socialno odgovorna javna 

naročila za lokalne in regionalne organe kot del krepitve zmogljivosti v 
programih tehnične pomoči ali, na primer, v primeru socialno odgovornih javnih 
naročil, kot del tehnične pomoči programov evropskih socialnih skladov. 

 Podporo e-naročilom kot elementu operativnih programov in informacijski družbi 
(pogosti v državah EU-12). 

 

Priporočila 

Kohezijska politika EU bi lahko z obsežnim finančnim zneskom bila vzvod za nove 
elemente, kot so zelena javna naročila, socialno odgovorna javna naročila ali e-
naročila, kot dodatek javnim naročilom.  
Vseeno pa bo spodbujanje takih elementov v prihajajočem programskem obdobju 
potrebovalo odobritev in podporo na evropski ravni, tj. Evropske komisije in Evropskega 
parlamenta, kot tudi na nacionalni ravni. Zato bo pomembno obvestiti in vključiti nacionalne 
organe za naročila, da bi pridobili širše občinstvo med programi, ki jih upravljajo organi. 
Brez koordiniranih pobud na evropski in nacionalni ravni bodo programi, ki jih upravljajo 
organi, posvečali malo ali nič pozornosti kriterijem, kjer je cena najnižja. 

– 


