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Na podlagi 9. člena zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in 
odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Ur. l. Republike Slovenije, št. 
75/94 ter spremembe in dopolnitve št. 24/03, uradno prečiščeno besedilo št. 47/03 – v nadaljevanju 
Zakon o Skladu) je Upravni odbor Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za 
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško na svoji 4. seji dne 8. 9. 1995 sprejel 
Statut Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih 
odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško. UO je sprejel prve spremembe Statuta na svoji 23. seji dne 
13. 10. 1997, Vlada Republike Slovenije pa je nanje dala soglasje na 39. seji dne 27. 11. 1997 (sklep 
štev. 400-06/97-53 (N)), druge spremembe Statuta je UO sprejel na 29. seji dne 20. 4. 1998, Vlada 
Republike Slovenije pa je nanje dala soglasje na 60. seji dne 7. 5. 1998 (sklep štev. 408-05/98-4 (N)), 
tretje spremembe Statuta je UO sprejel na 17. seji dne 18. 1. 2002, Vlada Republike Slovenije pa je 
nanje dala soglasje na 144. dopisni seji dne 21. 5. 2002 (sklep štev. 408-05/01-3), četrte spremembe 
Statuta je UO sprejel na 08. seji dne 2. 2. 2004, Vlada Republike Slovenije pa je nanje dala soglasje na 
67. redni seji dne 25. 3. 2004 (sklep štev. 408-05/2001-9), pete spremembe Statuta je UO sprejel na 
16. redni seji dne 17. 12. 2013 in 50. korespondenčni seji dne 8. 4. 2014, Vlada Republike Slovenije pa 
je nanje dala soglasje na 66. redni seji dne 17. 7. 2014 (sklep štev. 01401-2/2014/7). 
 
     
 

S T A T U T  
 

Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne 
Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov 

iz Nuklearne elektrarne Krško 
 
  
 
 
I.   SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
 
Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov 
iz Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljevanju sklad) je bil ustanovljen z dnem uveljavitve zakona o 
Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov 
Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljevanju NEK) in to je dne 17.12.1994. 
 

2. člen 
 
Sklad je pravna oseba in posluje v svojem imenu in za svoj račun, pod imenom Sklad za financiranje 
razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK. 
Sedež sklada je v Krškem, Cesta 4. julija 42. 
Sklad ima žig pravokotne oblike z naslednjim besedilom: Sklad za financiranje razgradnje NEK in za 
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, 8270 Krško, C. 4. julija 42. 
 

3. člen 
 
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo: 
• iz razlike med lastno ceno električne energije za vsako kWh proizvedene električne energije v 

NEK, dobavljene GEN energiji d. o. o. in prodajno ceno, ki jo slednja dosega na trgu električne 
energije, 

• iz prihodkov ustvarjenih s poslovanjem sklada. 
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II.  DEJAVNOST SKLADA 
 

 
4. člen 

 
Dejavnost Sklada je zbiranje finančnih sredstev, skladno z zakonom o Skladu. Pogoji in podrobnejše 
usmeritve glede nalaganja  sredstev se določijo v naložbeni politiki, ki jo za tekoče leto sprejme 
Upravni odbor Sklada in potrdi Vlada Republike Slovenije. V naložbeni politiki se podrobneje uredijo 
naložbeni cilji, naložbeni procesi, izpostavljenosti in omejitve naložb ter merila uspešnosti in 
donosnosti. 

 
5. člen 

 
(1) Sredstva se na podlagi 3. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu za 

financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK (ZSFR-B Uradni 
list RS, št. 68/08) uporabljajo za:  

- financiranje storitev obdelave radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva pred 
odlaganjem ter odlaganje radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega goriva iz jedrskih 
objektov za proizvodnjo energije, ki se opravlja kot obvezna državna gospodarska javna 
služba v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko 
varnostjo; 

- financiranje priprave in izvedbe projektov za varno skladiščenje in končno odlaganje 
izrabljenega jedrskega goriva in radioaktivnih odpadkov iz NEK; 

- financiranje priprave in izvedbe projekta za varno razgradnjo NEK;  
- plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora lokalnim skupnostim skladno s predpisi, ki 

urejajo merila za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju 
jedrskega objekta.  

(2) Sklad zagotavlja finančna sredstva za izvajanje nalog prve, druge in tretje alineje prejšnjega 
odstavka osebi, ki jo kot nosilko nalog določa Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in 
jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04, 60/11) ali skupni Program razgradnje skladno z 
uveljavljeno Pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi 
statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK in njenim izkoriščanjem 
in razgradnjo (Uradni list RS − mednarodne pogodbe, št. 23/03; v nadaljnjem besedilu: 
Pogodba). 

Sklad in uporabnik finančnih sredstev skleneta za izvedbo nalog ustrezne pogodbe. 
 
III. UPRAVLJANJE SKLADA 
 

 
6. člen 

 
Sklad ima naslednje organe: 
• upravni odbor, 
• nadzorni odbor in 
• direktorja. 
 
Sklad pokriva stroške svojega poslovanja s prihodki od finančnih naložb v skladu s finančnim 
načrtom, za katerega je potrebno soglasje Vlade Republike Slovenije. 
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A)   UPRAVNI ODBOR SKLADA 
 

7. člen 
 
Upravni odbor sklada ima predsednika in štiri člane od katerih predsednika in dva člana imenuje in 
razrešuje Državni zbor Republike Slovenije, enega Vlada Republike Slovenije in enega občina Krško. 
Upravni odbor deluje v skladu s poslovnikom o delu upravnega odbora, ki ga sprejme na svoji seji. 
 

8. člen 
 
Mandat predsednika in članov traja 4 leta. 
Predsednik in člani, ki jim je mandat potekel, so lahko ponovno imenovani. 
 

9. člen 
 
Mandat predsedniku in članom upravnega odbora  preneha: 
• po preteku časa za katerega so bili imenovani, 
• z razrešitvijo, če malomarno ali škodljivo opravljajo svojo funkcijo ali huje kršijo svoje pristojnosti, 

ki jih imajo po veljavnih predpisih in splošnih aktih sklada, 
• z odstopom. 
 

10. člen 
 
Državni zbor Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije in občina Krško imenujejo predsednika 
in člane novega upravnega odbora vsaj 3 (tri) mesece pred iztekom mandata. 
 

11. člen 
 
Upravni odbor sklada ima naslednje pristojnosti: 
• sprejema statut, njegove dopolnitve in spremembe in ga daje v soglasje Vladi Republike Slovenije, 
• sprejema naložbeno politiko sklada in jo daje v soglasje Vladi Republike Slovenije ter skrbi za 

njeno uresničenje, 
• sprejema finančni načrt sklada in ga daje v soglasje Vladi Republike Slovenije   ter skrbi za njegovo 

uresničevanje, 
• sprejema zaključni račun in poročilo o poslovanju ter oboje daje v soglasje Vladi Republike 

Slovenije,  
• predlaga Vladi Republike Slovenije imenovanje direktorja, 
• sprejema splošne in druge akte sklada, 
• imenuje in razrešuje namestnika predsednika upravnega odbora, 
• imenuje in razrešuje odbore in komisije, določa njihove naloge in čas imenovanja, 
• daje smernice in navodila za delo direktorju sklada, 
• odloča o plači direktorja sklada, 
• odloča o drugih vprašanjih določenih s statutom oz. drugimi akti. 
 
Do pridobitve soglasij Vlade Republike Slovenije se uporabljajo sklepi upravnega odbora Sklada. 
 

12. člen 
 
Upravni odbor sklada dela in odloča na sejah. 
Seja je sklepčna, če je navzoča večina članov upravnega odbora. 
Upravni odbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Kadar pa obravnava zadeve za 
katere daje soglasje Vlada Republike Slovenije, sprejema sklepe z večino glasov vseh članov. 
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Glasuje se javno, lahko pa po sklepu upravnega odbora sprejetem z večino glasov navzočih članov 
tudi tajno. 

 
13. člen 

 
Seje upravnega odbora sklada se poleg članov udeležijo še: 
• direktor sklada, 
• na vabilo predsednika  pa potrebni strokovnjaki in strokovne institucije, 
• zapisnikar. 
 

14. člen 
 
Sejo upravnega odbora sklada vodi njegov predsednik, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.  
 

15. člen 
 
Upravni odbor sklada zaseda po potrebi, najmanj pa enkrat letno. 
Sejo upravnega odbora sklada sklicuje predsednik, na lastno pobudo ali na pisno zahtevo člana 
upravnega odbora ali direktorja sklada in to v roku 30 dni od prejema pismene zahteve. 
Predsednik ali namestnik predsednika pa lahko skliče izredno ali korespondenčno sejo.                         
 

16. člen 
 
Za pripravo sej (vabila, gradivo, predlogi sklepov, poročevalci, itd.) je zadolžen direktor. 
 

17. člen 
 
Člani upravnega odbora za udeležbo na sejah prejmejo sejnino ter povračilo morebitnih potnih 
stroškov. 
Višino sejnine določi Vlada Republike Slovenije na osnovi kriterijev in meril, ki veljajo za agencije, 
sklade in druge porabnike javnih sredstev.  
 
 
B)   NADZORNI ODBOR 
 

18. člen 
 
Delo sklada nadzoruje nadzorni odbor, ki ima predsednika in devet članov, ki jih imenuje in razrešuje 
Državni zbor Republike Slovenije. 
 

19. člen 
 
Mandat članov nadzornega odbora traja pet let. 
Člani so lahko ponovno imenovani. 
Mandat članom nadzornega odbora preneha iz razlogov navedenih v 9. členu tega statuta. 
 

20. člen 
 
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti: 
• nadzira zakonitost upravnega odbora sklada in direktorja sklada, 
• preverja zaključni račun sklada, 
• preverja poročila o poslovanju sklada,  
• opravlja druge naloge v skladu s tem statutom, zakoni ali podzakonskimi akti. 
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21. člen 
 
Nadzorni odbor enkrat letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije. 
 

22. člen 
 
Nadzorni odbor dela in odloča na sejah. V zvezi s sejami nadzornega odbora se smiselno uporabljajo 
določbe o sejah upravnega odbora iz členov 12, 13, 14, 15, 16 in 17 tega statuta. 
 
 
 
C)   DIREKTOR SKLADA 
 

23. člen 
 
Poslovanje sklada vodi direktor,  ki ga na podlagi javnega razpisa na predlog upravnega odbora 
imenuje Vlada Republike Slovenije. 
Kandidat za direktorja mora poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: 
• visoka izobrazba, 
• najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih, ki ustrezajo delovanju sklada in 

organizacijske sposobnosti, 
• aktivno znanje slovenskega jezika. 
 

24. člen 
 
Mandat direktorja sklada traja 4 leta. Direktor je lahko ponovno imenovan. 
 

25. člen 
 
Mandat direktorja preneha iz razlogov 9. člena tega statuta. 
 

26. člen 
 
Predsednik upravnega odbora na podlagi sklepa upravnega odbora sklene z direktorjem sklada 
pogodbo. 
 

27. člen 
 
Direktor sklada ima naslednje pristojnosti: 
• vodi, usklajuje in organizira poslovanje sklada, 
• skrbi za uresničevanje dejavnosti sklada, 
• zastopa in predstavlja sklad, 
• predlaga sklic seje upravnega odbora, pripravlja seje upravnega odbora in skrbi za izvrševanje 

sklepov upravnega odbora, 
• pripravlja seje nadzornega odbora, 
• imenuje in razrešuje delavce sklada s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,  
• odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v skladu upoštevaje zakon,  
• odloča o višini nagrajevanja delavcev sklada skladno aktu o sistemizaciji, 
• opravlja druge dejavnosti skladno statutu, zakonom in podzakonskim aktom.    
 
Direktor Sklada mora od upravnega odbora Sklada pridobiti predhodno soglasje za vse posamezne 
nakupe in prodaje vrednostnih papirjev v vrednosti nad 50.000 EUR. Soglasje lahko pridobi na redni 
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ali korespondenčni seji. Omejitev ne velja za transakcije na denarnem trgu (depoziti, CD-ji). Direktor 
Sklada mora pri naložbah v vrednostne papirje in depozite upoštevati  določila veljavne naložbene 
politike Sklada.        
 

28. člen 
 
Za skrbnost in odgovornost direktorja sklada ter odškodninsko odgovornost zaradi vpliva tretjih oseb 
se smiselno uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe. 

 
Obstoj materialne škode, okoliščine, osebno odgovornost in višino škode ugotavlja posebna komisija, 
ki jo v ta namen imenuje upravni odbor sklada. 
 
Za ugotavljanje odgovornosti članov upravnega in nadzornega odbora Sklada se smiselno uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe. 
 
IV.  NOTRANJA ORGANIZACIJA SKLADA 
 

 
29. člen 

 
Notranjo organizacijo sklada določa akt, ki ga na predlog direktorja sprejme upravni odbor sklada. 
 

30. člen 
 
Meje pooblastil in odgovornosti skladno z notranjo organiziranostjo sklada, določa direktor sklada v  
pogodbi o zaposlitvi, in sicer v soglasju z upravnim odborom sklada.                                              
 

31. člen 
 
Za opravljanje posameznih strokovnih opravil lahko direktor Sklada, upoštevaje Zakon, ki ureja  
javno naročanje in v skladu s finančnim načrtom Sklada ter naložbeno politiko Sklada, sklene 
pogodbo s posameznimi podjetji, ustanovami ali posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za kvalitetno 
opravljanje posameznih strokovnih opravil.  

Vrednost pogodbenega zneska, do katerega lahko direktor Sklada sam sklepa pogodbe iz prejšnjega 
odstavka, brez predhodnega soglasja upravnega odbora, ne sme presegati  40.000,00  EUR neto. 
 
V.   ZASTOPANJE SKLADA 
 

 
32. člen 

 
Sklad zastopa, predstavlja in zanj podpisuje direktor. 
Posamezna pooblastila za zastopanje lahko direktor s soglasjem upravnega odbora prenese na delavca 
sklada. V razmerju do direktorja zastopa sklad predsednik upravnega odbora. 
 
 
VI.  ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI 
           
 

33. člen 
 
Sklad odgovarja za svoje obveznosti s svojim celotnim premoženjem. 
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VII. POSLOVNA TAJNOST  IN PREPOVED KONKURENCE 
 

 
34. člen 

 
Vsi podatki o delu sklada so javni razen tistih, ki jih upravni odbor na predlog predsednika upravnega 
odbora ali direktorja določi za poslovno tajnost. K varovanju poslovne tajnosti so zavezani vsi člani 
upravnega odbora, nadzornega odbora, direktor sklada, vsi člani morebitnih odborov in komisij, 
pogodbeni partnerji in vsi delavci sklada in to ves čas mandata, pogodbenega razmerja ali dela pri 
skladu ter še šest mesecev po prenehanju mandata, pogodbenega razmerja ali dela pri skladu. 
Sporočila javnosti lahko posreduje predsednik upravnega odbora in direktor sklada. 
Zaključni račun in poročilo poslovanja sklada se po pridobitvi soglasja iz 9. člena zakona o skladu 
objavi. 

 
35. člen 

 
Direktor in člani upravnega odbora sklada ter njihovi ožji družinski člani ne smejo opravljati 
pridobitne dejavnosti, pa tudi ne sklepati poslov za lasten ali tuj račun na področju dejavnosti sklada. 
Takšna konkurenčna klavzula se lahko predpiše tudi za posamezne delavce sklada in njihove 
družinske člane s Pravilnikom o notranji organizaciji in delu, sistemizaciji ter vrednotenju delovnih 
mest v službah sklada. 
Člani upravnega odbora sklada ne smejo biti člani uprav od sklada odvisnih družb, člani upravnih 
odborov oziroma uprav ali delavci v katerikoli družbi ali v skladu z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v 
konkurenčnem razmerju z dejavnostjo sklada. 
 
 
VIII.NADZOR NAD POSLOVANJEM SKLADA 
 

 
36. člen 

 
Finančno poslovanje sklada nadzira organizacija, pooblaščena za opravljanje ekonomsko finančne 
revizije javnih financ. 
    
 
IX. KONČNA DOLOČBA 
 

 
37. člen 

 
Spremembe in dopolnitve statuta se sprejemajo po enakem postopku kot ta statut. 
 

38. člen 
 
Upravni odbor Sklada je sprejel ta statut na svoji 4. seji dne 08. 9. 1995, Vlada Republike Slovenije pa 
je nanj dala soglasje na svoji seji dne 12. 10. 1995.  

Upravni odbor Sklada je sprejel spremembe statuta na svoji 23. seji dne 13. 10. 1997, Vlada Republike 
Slovenije pa je nanje dala soglasje na 39. seji dne 27. 11. 1997. 

Upravni odbor Sklada je sprejel spremembe statuta na 29. seji dne 20. 4. 1998, Vlada Republike 
Slovenije pa je nanje dala soglasje na 60. seji dne 7. 5. 1998. 
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Upravni odbor Sklada je sprejel spremembe statuta na 17. seji dne 18. 1. 2002, Vlada Republike 
Slovenije pa je nanje dala soglasje na 144. dopisni seji dne 21. 5. 2002. 

Upravni odbor Sklada je sprejel spremembe statuta na 8. seji dne 2. 2. 2004, Vlada Republike 
Slovenije pa je nanje dala soglasje na 67. redni seji dne 25. 3. 2004. 

Upravni odbor Sklada je sprejel spremembe statuta na 16. redni seji dne 17. 12. 2013 in 50. 
korespondenčni seji dne 8. 4. 2014, Vlada Republike Slovenije pa je nanje dala soglasje na 66. redni 
seji dne 17. 7. 2014. 
 
                     

Predsednik Upravnega odbora 
Sklada za financiranje razgradnje NEK in 
za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK: 
 
 
Dimitrij Marjanovič 

 
 
 
 
 


