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Z A K O N 
O SKLADU ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NUKLEARNE 

ELEKTRARNE KRŠKO 
IN ODLAGANJA RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IZ NUKLEARNE 

ELEKTRARNE KRŠKO

1. len

Za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljnjem besedilu: NEK), 
shranjevanje in trajno odlaganje srednje in nizko radioaktivnih odpadkov iz NEK ter 
iztrošenega goriva se ustanovi Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne 
Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljnjem 
besedilu: Sklad). 

Razgradnja po tem zakonu pomeni odstranitev in kon no odlaganje vseh radioaktivnih 
delov in materialov. Vsi deli morajo biti dekontaminirani in varno shranjeni.

2. len

Sklad je pravna oseba in posluje v imenu in za svoj ra un. 

Sklad posluje z imenom: Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in 
za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK. 

Sedež Sklada je v Krškem.

3. len

Sredstva, zbrana po tem zakonu, se uporabljajo za: 
- varno skladiš enje in kon no odlaganje izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov iz 
NEK,
- varno razgradnjo NEK.

4. len

Sredstva Sklada za namene iz 3. lena tega zakona se zagotavljajo iz dela cene 
elektri ne energije za vsako kWh, dobavljeno slovenskemu in hrvaškemu 
elektrogospodarstvu. 

Zavezanec za obra un in vpla ilo sredstev po prvem odstavku tega lena je NEK. 

Višina zneska, vkalkulirana v ceno, se dolo i s programom iz 6. lena tega zakona, do 
njegovega sprejetja pa ta znaša 0,61 tolarjev za kWh proizvedeno v NEK.



5. len

NEK vpla uje sredstva v Sklad mese no. Na in obra unavanja in pla evanja v Sklad 
predpiše minister, pristojen za energetiko, v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

6. len

Za uresni itev nalog iz 3. lena tega zakona Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: Vlada) v roku petnajst mesecev od uveljavitve tega zakona pripravi program 
razgradnje NEK s prikazom možnih na inov izvedbe razgradnje NEK, vklju no z oceno 
potrebnih sredstev in terminskim planom.

7. len

Sklad upravlja upravni odbor. Upravni odbor ima predsednika in štiri lane, od katerih 
predsednika in dva lana imenuje in razrešuje Državni zbor Republike Slovenije, enega 
Vlada Republike Slovenije ion enega lokalna skupnost na obmo ju katere stoji NEK. 

Delo Sklada nadzoruje nadzorni odbor, ki ima predsednika in devet lanov, ki jih imenuje 
in razrešuje Državni zbor Republike Slovenije. 

Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor Sklada, ki ga imenuje Vlada. 

Nadzorni odbor enkrat letno poro a Državnemu zboru Republike Slovenije.

8. len

Finan no poslovanje Sklada nadzira organizacija, pooblaš ena za opravljanje ekonomsko 
finan ne revizije javnih financ.

9. len

Upravni odbor sprejme statut Sklada, s katerim se uredijo: 
1. notranja organizacija in na in poslovanja Sklada, 
2. pooblastila za zastopanje, 
3. naloge in mandat lanov upravnega in nadzornega odbora ter direktorja, 
4. druga pomembna vprašanja v zvezi z organizacijo in poslovanjem Sklada. 

K statutu Sklada, k naložbeni politiki Sklada, finan nemu na rtu, k zaklju nemu ra unu in 
poro ilu o poslovanju daje soglasje Vlada Republike Slovenije.

10. len

Dovoljene so naložbe v prvorazredne vrednostne papirje in depozite.

11. len



Sklad se konstituira najkasneje v 60 dneh od uveljavitve tega zakona. Za izvedbo vseh 
nalog ustanovitve Sklada je odgovorna Vlada Republike Slovenije.

12. len

Ta zakon za ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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