
 

 

 

PREDLOG SPREMEMB STATUTA  
Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško  

in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško  
 
 

Upravni odbor Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih 
odpadkov iz NEK (v nadaljevanju: Sklad) je na svoji 6. korespondenčni seji dne 28. 9. 2011 
sprejel spremembe Statuta Sklada ter jih posredoval Vladi Republike Slovenije v soglasje. 
 
 

II. Besedilo predloga sprememb Statuta Sklada 
    
 
2.1  Besedilo 4. člena Statuta Sklada se črta in nadomesti z novim besedilom, tako da poslej glasi: 
 

»4. člen 
 
Dejavnost Sklada je zbiranje finančnih sredstev skladno Zakonu o Skladu.   
Sredstva Sklada se smejo skladno z Zakonom o Skladu v skladu z načeli varnosti in donosnosti vlagati 
v prvorazredne vrednostne papirje, depozite in druge varne naložbe.  
 
V skladu z načeli Sklad: 

- mora imeti najmanj 80% naložb razporejenih v dolžniške vrednostne papirje in depozite, ob 
upoštevanju najmanj investment grade mednarodne bonitetne ocene držav oziroma podjetij, ki 
izdajajo vrednostne papirje, 

- do največ  20% lahko Sklad naloži v ostale vrednostne papirje kot so delnice, obvezniški in 
delniški skladi itd.. Pri tem Sklad upošteva, da so naložbe dovolj likvidne, z ustrezno tržno 
kapitalizacijo ter ustrezno razpršene in ustrezne bonitete, 

- mora opredeliti postopke za sprejemanje odločitev o vlaganjih in izvedbi teh vlaganj ter 
morebitnih sprememb strategij vlaganj, 

- mora izbrati ustrezno vrsto premoženja, v katerega se sme vlagati sredstva Sklada. 

Pogoji in podrobnejše usmeritve iz prejšnjega odstavka se določijo s Pravilnikom o upravljanju s 
tveganji in s Pravilnikom o odločanju pri naložbah.  

S premoženjem Sklada se upravlja v skladu s pravili, ki veljajo za ravnanje s sredstvi javnih financ: 
gospodarno, učinkovito in transparentno. Pri ukrepih, ki imajo pomembne finančne posledice, je 
treba opraviti analizo stroškov in koristi.« 
 
 
2.2 Besedilo 5. člena Statuta Sklada se črta in nadomesti z novim besedilom, tako da poslej glasi: 
 

»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 (ZVISJV-UPB2, Uradni list RS, št. 102/04) 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). 

(3) Sklad in uporabnik finančnih sredstev skleneta za izvedbo nalog ustrezne pogodbe.« 

  
 
2.3 Besedilo 2. odst. 17. člena Statuta Sklada se črta in nadomesti z novim besedilom, tako da poslej 
glasi:  
 

17. člen  
 
»Višina redne sejnine za člane upravnega odbora in nadzornega odbora Sklada se določi na podlagi  
priporočil stroke korporativnega upravljanja za gospodarske družbe v Republiki Sloveniji. Predsednik 
in člani so upravičeni do sejnine, če so sodelovali pri delu organa na: 

- redni seji – v višini redne sejnine za vsako udeležbo na seji, 
- dopisni oz. korespondenčni seji – v višini 80 odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo 

na seji. 
 
Višina sejnine znaša 275,00 evrov bruto za člane. Predsednik organa je za pripravo in vodenje seje 
upravičen do sejnine v višini 130 odstotkov sejnine, do katere so upravičeni člani. 
 
Predsednika in člani upravnega odbora in nadzornega odbora Sklada so upravičeni do letnega plačila 
za opravljanje funkcije. Višina nagrade znaša  5.000,00 evrov bruto letno. 
 
Upravni odbor Sklada sprejme poslovnik, s katerim se podrobneje uredi način izvajanja nalog 
upravnega odbora Sklada in vsebuje navodilo o plačilih za opravljanje funkcije in povračilih stroškov 
za predsednika in člane obeh organov.«  
 
  
2.4. V 27. členu Statuta Sklada se doda novi drugi odstavek z naslednjim besedilom:  
 

»27. člen 
 
Direktor Sklada lahko sam brez upravnega odbora nalaga sredstva do višine 500.000,00 evrov za 
posamično naložbo, razen za naložbe sredstev v banke (depoziti in potrdila o vlogi). Za večji znesek 
plasmaja potrebuje soglasje s strani upravnega odbora Sklada.  
 
 



 

 

 
1.5. Besedilo tretjega odstavka 28. člena Statuta Sklada se črta in nadomesti z novim besedilom, tako 
da poslej glasi:  
 

»28. člen 
 
Za ugotavljanje odgovornosti upravnega in nadzornega odbora Sklada se smiselno uporabljajo 
določbe 263. člena Zakona, ki ureja gospodarske družbe.«    
 
 
1.6. Besedilo 31. člena Statuta Sklada se črta in nadomesti z novim besedilom, tako da poslej glasi: 
 

»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 pogodbo iz prejšnjega 
odstavka, brez predhodnega soglasja upravnega odbora, ne sme presegati  40.000,00  EUR.« 

 

1.7. Besedilo 38. člena Statuta Sklada se spremeni tako, da se glasi: 

»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. 

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 6. seji dne 28. 9. 2011, Vlada Republike 
Slovenije pa je nanje dala soglasje na ……. seji dne …………. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 


