OSNUTEK ZA JAVNO OBRAVNAVO
Zakon o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne
Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško

I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1.

člen
(vsebina zakona)

(1)

Ta zakon ureja delovanje in poslovanje Javnega sklada Republike Slovenije za financiranje
razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega
goriva iz Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljnjem besedilu: sklad), način zagotavljanja
sredstev za financiranje razgradnje in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega
jedrskega goriva ter njihovo višino in namensko porabo.

(2)

Za vprašanja glede delovanja sklada, ki jih ta zakon ne ureja, se uporabljajo določbe zakona,
ki ureja javne sklade.
2.

člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo enako kot izrazi opredeljeni v zakonu, ki ureja varstvo pred
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, poleg tega pa posamezni izrazi pomenijo:


»programa« sta program razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in program odlaganja
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva iz 10. člena Pogodbe med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij,
povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo in
Skupne izjave ob podpisu Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno
elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe,
št. 5/03; v nadaljnjem besedilu: meddržavna pogodba).
3.

člen
(opredelitev sklada in ustanovitelj)

(1)

Sklad je pravna oseba javnega prava, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija,
ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.

(2)

Ustanovitelj solidarno jamči za obveznosti sklada.

II. NAMEN IN DEJAVNOST SKLADA
4.

člen
(namen in dejavnost sklada)

(1)

Namen sklada je zagotavljanje sredstev za financiranje vseh dejavnosti v zvezi z razgradnjo
Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljnjem besedilu: NEK) in odlaganjem vseh radioaktivnih
odpadkov (v nadaljnjem besedilu: RAO) in izrabljenega jedrskega goriva (v nadaljnjem
besedilu: IJG), nastalih v času obratovanja in razgradnje NEK, katere je dolžna zagotavljati
Republika Slovenija v skladu z 11. členom meddržavne pogodbe.
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(2)

Za uresničevanje namena iz prejšnjega odstavka sklad zbira finančna sredstva, z njimi
upravlja ter skrbi za njihovo ohranitev in rast.

(3)

Sklad zagotavlja sredstva za namen iz prvega odstavka tega člena v skladu s poslovno
politiko sklada.

III. DAJATEV
5.

člen
(dajatev)

(1)

Dajatev za razgradnjo NEK ter odlaganje RAO in IJG iz NEK (v nadaljnjem besedilu: dajatev)
je prihodek sklada, ki ga v sklad plačuje zavezanec za vsako MWh električne energije, ki je
proizvedena v NEK in jo na pragu NEK prevzame zavezanec za plačilo dajatve.

(2)

Zavezanec za plačilo dajatve je pravni naslednik ustanovitelja NEK iz Republike Slovenije.

(3)

Zavezanec za dajatev vplačuje sredstva v sklad mesečno, in sicer do 20. dne v mesecu za
pretekli mesec na podlagi poročila o dobavljeni električni energiji v preteklem mesecu.
6.

člen
(določanje višine dajatve)

(1)

Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za energijo, določi višino dajatve s
sklepom.

(2)

Dajatev iz prejšnjega odstavka tega člena se določi v višini, potrebni za zagotovitev sredstev
za izvedbo programov, ki določata oceno potrebnih finančnih sredstev za razgradnjo NEK ter
stroškov odlaganja RAO in IJG.

(3)

Če iz letnih poročil sklada izhaja, da ob koncu življenjske dobe NEK zbrana sredstva sklada
ne bodo pokrila stroškov vseh dejavnosti razgradnje NEK ter odlaganja RAO in IJG iz NEK, je
potrebno to ustrezno upoštevati pri izdelavi naslednje revizije programov.

(4)

Če revizija programov po preteku petletnega obdobja ni potrjena, Vlada Republike Slovenije
ob poteku petletnega obdobja od zadnje potrditve programov preveri ustreznost višine dajatve
iz prvega odstavka tega člena in po potrebi spremeni višino dajatve. Pri tem upošteva oceno
potrebnih finančnih sredstev za razgradnjo NEK in stroškov odlaganja RAO in IJG iz zadnjih
potrjenih programov.
7.

člen
(namenska poraba sredstev sklada)

(1)

Sredstva sklada se porabljajo za financiranje vseh dejavnosti razgradnje NEK in odlaganja
RAO in IJG iz NEK, nastalih v času obratovanja in razgradnje NEK, katere je dolžna
zagotavljati Republika Slovenija v skladu z 11. členom meddržavne pogodbe.

(2)

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se sredstva sklada porabljajo tudi za:


izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z RAO v delu, ki se
nanaša na predelavo RAO in IJG pred odlaganjem, priprave na izgradnjo odlagališča,
izgradnjo odlagališča ter odlaganje RAO ter obratovanje odlagališč RAO iz NEK,
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plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora zaradi odlaganja nizko in srednje
radioaktivnih odpadkov lokalnim skupnostim v skladu s predpisom, ki ureja
nadomestilo zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta.

(3)

Presežek prihodkov nad odhodki sklada, ugotovljen v računovodskih izkazih sklada za
preteklo poslovno leto, se nameni za financiranje nalog iz prejšnjih dveh odstavkov. Morebitni
preostanek presežka prihodkov nad odhodki ostane nerazporejen.

(4)

Presežek odhodkov nad prihodki iz poslovanja javnega sklada v preteklem posloven letu se
pokriva iz nerazporejenih presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
8.

člen

(financiranje javne službe ravnanja z RAO iz proračuna)
(1)

Obseg sredstev, potrebnih za izvajanje nalog iz prve alineje drugega odstavka prejšnjega
člena, se ugotovi s programom dela in finančnim načrtom iz 13. člena tega zakona.

(2)

Sredstva iz prejšnjega odstavka se nakažejo v proračun Republike Slovenije v mesecu, ko
poda minister, pristojen za energijo, soglasje na program dela in finančni načrt iz 13. člena
tega zakona.

IV. ORGANI SKLADA
9.

člen
(organa sklada)

Organa sklada sta nadzorni svet in direktor.
10.

člen
(nadzorni svet)

(1)

Nadzorni svet ima pet članov, in sicer predsednika, namestnika predsednika in tri člane.

(2)

Vsaj en član nadzornega sveta mora biti javni uslužbenec oziroma javna uslužbenka
ministrstva, pristojnega za finance, in vsaj en član nadzornega sveta mora biti javni
uslužbenec oziroma javna uslužbenka ministrstva, pristojnega za energijo.

(3)

Člani nadzornega sveta ne smejo biti osebe, povezane z zavezancem.

(4)

Poleg pristojnosti, ki izhajajo iz zakona, ki ureja javne sklade, nadzorni svet zavzame stališče
glede ocene iz druge alineje drugega odstavka 13. člena tega zakona.
11.

člen
(direktor)

(1)

Sklad ima direktorja.

(2)

Poleg pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za imenovanje direktorja na podlagi zakona, ki ureja
javne sklade, se za direktorja imenuje osebo, ki ima izobrazbo ekonomske smeri, pridobljeno
po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma
ekonomsko izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge
stopnje in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven.
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V. POSLOVANJE SKLADA
12.

člen
(poslovna politika sklada)

(1)

Poslovna politika sklada predstavlja ključne strateške usmeritve delovanja sklada. Cilji
poslovne politike se prikazuje ločeno za obdobje do konca redne življenjske dobe NEK, za
obdobje do konca podaljšane življenjske dobe NEK, in za obdobje do 35 let po prenehanju
obratovanja NEK oziroma do pričetka izvajanja dolgoročnega nadzora in vzdrževanja po
zaprtju odlagališča visoko radioaktivnih odpadkov in IJG ter z upoštevanjem dolgoročnega
programa dela obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z RAO v delu, ki se
nanaša na izvajanje nalog te službe iz prve alineje drugega odstavka 7. člena tega zakona.

(2)

Poslovno politiko sklada sprejme ustanovitelj. Poslovno politiko predloži sklad na predlog
direktorja in na podlagi mnenja nadzornega sveta ustanovitelju v sprejem najmanj vsakih pet
let.

(3)

Poslovna politika sklada mora določati cilje delovanja in merljive kazalnike rezultatov izvajanja
poslovne politike za:

(4)



predvideno skupno višino sredstev, ki morajo biti zbrana v skladu na koncu vsakega
poslovnega leta, in predvideno skupno višino sredstev po obravnavanih obdobjih iz
prvega odstavka,



doseganje skupne višine sredstev, ki je potrebna na podlagi programov,



predvidena potrebna sredstva in vir financiranja za vsako leto obravnavanega obdobja za
zagotavljanje financiranja odlaganja RAO,



predvidena potrebna sredstva in vir financiranja za vsako leto obravnavanega obdobja za
zagotavljanje financiranja razgradnje NEK,



predvidena sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja sklada in merila za njihovo
določanje,



predvideno višino sredstev za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora na območju
jedrskega objekta,



dolgoročno naložbeno politiko in merila za ocenjevanje uspešnosti doseganja donosnosti
glede na obrestno mero na državne obveznice na območju evra z ročnostjo nad pet let ter
reprezentativnih borznih indeksov za posamezen naložbeni trg.

Poslovna politika se pošlje v seznanitev Državnemu zboru.
13.

člen

(program dela in finančni načrt, naložbena politika sklada)
(1)

Sklad vsako leto izdela dvoletni program dela in finančni načrt, ki ju sprejme nadzorni svet, ter
ga posreduje v soglasje ministru, pristojnemu za energijo.

(2)

Program dela sklada vsebuje oceno potrebnih finančnih sredstev za izvajanje nalog iz 7. člena
tega zakona v programskem obdobju ter oceno stroškov za poslovanje sklada in kadrovski
načrt.

(3)

Sklad hkrati s programom dela in finančnim načrtom pripravi naložbeno politiko. Naložbena
politika je priloga programa dela in finančnega načrta.
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(4)

Sklad v naložbeni politiki:














(5)

povzame zakonske in strokovne podlage pri nalaganju sredstev,
povzame makroekonomske napovedi in gibanja,
upošteva poslovno politiko sklada,
obravnava naložbene cilje in ciljno donosnost, opredeli metodo določanja donosnosti,
vključno z doseganjem ciljne donosnosti v predhodnem obdobju in določanjem donosnosti
za obravnavano obdobje za naprej glede na dosežene rezultate v predhodnem obdobju,
analizira in poda ciljno strukturo portfelja,
obravnava potrebne prilagoditve strukture portfelja,
obravnava izpostavljenost, tveganja in omejitve naložb po naložbenih razredih,
povzame naložbeni proces,
poda merila donosnosti naložb, pri čemer pričakovano notranjo stopnjo donosa opredeli
na podlagi obrestne mere na državne obveznice v območju eura z ročnostjo nad pet let in
ob upoštevanju razmer na finančnih trgih, pri čemer upošteva delež lastniških vrednostnih
papirjev v celotnem portfelju sklada,
poda merila uspešnosti, pri čemer posebej obravnava razmerje predvidene notranje
stopnje donosa glede na ciljno donosnost,
analizira odstopanja od meril uspešnosti, pri čemer uspešnost doseganja notranje stopnje
donosa presoja glede na dosežen tehtan donos obveznic držav evra z ročnostjo nad pet
let in reprezentativnih borznih indeksov za posamezen naložbeni trg ter jo primerja s ciljno
donosnostjo.

Podrobnejšo vsebino in pravila glede priprave programa dela in finančnega načrta ter
naložbene politike sklada se določi z aktom o ustanovitvi sklada.
14.

člen
(letno poročilo)

V letnih poročilih sklad poleg obveznih sestavnih delov letnega poročila, kot so določeni v predpisu, ki
ureja vsebino, členitev in obliko sestavnih delov letnega poročila proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava, pojasni še:







skupna zbrana sredstva sklada,
oceno, ali dosežena povprečna donosnost v zadnjih petih letih ohranja in povečuje
vrednost sredstev sklada, in ali zbrana sredstva ob veljavni višini dajatve zadostujejo za
kritje stroškov vseh dejavnosti razgradnje NEK ter odlaganja RAO in IJG iz NEK, ter
morebitno neujemanje med ocenami stroškov in zbranimi sredstvi,
podatke o doseženi notranji stopnji donosa po posameznih segmentih naložb,
primerjavo vseh načrtovanih mer notranje stopnje donosa in tveganosti portfelja z
realiziranimi vrednostmi ter pojasnjeni odmiki od načrtovanih vrednosti,
realizirano notranjo stopnjo donosa in mero tveganosti portfelja z realiziranimi vrednostmi
v preteklem obdobju in pojasnjene spremembe.
15.

člen
(financiranje poslovanja sklada)

Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
16.

člen
(druge določbe glede poslovanja sklada)
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(1)

Za sklad se glede poslovanja sklada ne uporabljajo določbe 11. člena, 23. člena ter 24., 28.
do 38., 40., 41. in 50. člen Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 70/08, 8/10-ZSKZ-B
in 61/20 – ZDLGPE).

(2)

Sklad ne sme dodeljevati donacij in sponzorskih sredstev.

(3)

Sklad ne sme dodeljevati spodbud, pomoči, posojil, kreditov.

(4)

Sklad ne sme izdajati poroštev.

(5)

Sklad ne sme ustanavljati drugih pravnih oseb.

(6)

Sklad se ne sme preoblikovati v gospodarsko družbo.

VI. UPRAVLJANJE PREMOŽENJA SKLADA
17.

člen
(načela upravljanja premoženja sklada)

Sklad svoje premoženje upravlja tako, da:



ravna in upravlja s premoženjem v skladu z namenom, zaradi katerega je ustanovljen in
kot dober gospodarstvenik,
zagotavlja varnost, donosnost, tržnost, raznovrstnost, razpršenost in likvidnost svojih
naložb v skladu s predvidenimi odlivi v obdobju, za katerega je ustanovljen, pri čemer
mora dajati prednost varnosti naložb.
18.

člen
(finančni instrumenti)

(1)

Sredstva sklada lahko sklad vlaga v tiste finančne instrumente, kot jih določa zakon, ki ureja
javne sklade.

(2)

Na finančnih instrumentih iz prejšnjega odstavka tega člena ne sme biti vpisana zastavna
pravica, ne smejo biti predmet prenosa, ali s tem povezanih pravic, predmet izvršbe in morajo
biti proste vseh bremen.

(3)

Finančni instrumenti iz prvega odstavka tega člena iz držav članic Evropske unije ali držav
članic OECD ali mednarodnih finančnih organizacij ali izdajateljev, za katere jamči ena od teh
oseb morajo v trenutku sklepanja posla izpolnjevati najmanj bonitetni kriterij nižjega
naložbenega razreda Baa1 (»Moody's«)/BBB+ (»Standard&Poor's/Fitch«) ali ustreznika.

VII. USTANOVITVENI AKT SKLADA
19.

člen
(ustanovitveni akt)

(1)

Sklad ima ustanovitveni akt, ki ga sprejme ustanovitelj.

(2)

Ustanovitveni akt mora določati vsaj:





firmo sklada, skrajšano firmo sklada, sedež in poslovni naslov,
določilo, da je ustanovljen kot javni sklad po tem zakonu,
namen in dejavnost sklada,
določilo, v kakšnem obsegu ustanovitelj odgovarja za obveznosti sklada,
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obdobje, za katerega je sklad ustanovljen,
vrednost premoženja sklada ob uveljavitvi tega zakona,
notranjo organizacijo sklada,
način in merila za določanje višine stroškov poslovanja sklada,
navedbo organov sklada, število, način izvolitve in mandatno dobo članov organov sklada,
pristojnosti in odgovornosti nadzornega sveta,
pristojnosti in odgovornosti direktorja,
varovanje poslovne skrivnosti in prepoved konkurence,
pooblastila za zastopanje,
poslovanje sklada,
načela upravljanja namenskega premoženja,
podrobnejše določbe o dovoljenih naložbah sklada ter pripravo, izvajanje in nadzor
izvajanja naložbene politike sklada,
omejitve direktorja pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi sklada,
revidiranje letnega poročila,
notranji nadzor,
druga pomembna vprašanja v zvezi z organizacijo in poslovanjem javnega sklada.
VIII.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20.

člen
(nadaljevanje dela sklada)

(1)

Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih
odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, ki je bil ustanovljen na podlagi Zakona o Skladu za
financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz
Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, 47/03 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08)
nadaljuje delo po tem zakonu.

(2)

Sklad uskladi akte in poslovne knjige najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega
zakona.
21.

člen
(plačilo dajatve)

Zavezanec za plačilo dajatve iz 5. člena do sprejetja sklepa Vlade RS iz 6. člena nadaljuje
vplačevanje dajatve v sklad mesečno v višini, kot je bila določena s sklepom Vlade RS št. 360006/2020/3 z dne 23. 7. 2020.
22.

člen
(uskladitev poslovanja sklada)

(1)

Poslovno politiko iz 12. člena tega zakona sklad izdela v roku treh mesecev od uveljavitve
tega zakona, ustanovitelj pa jo sprejme v roku šest mesecev po uveljavitvi tega zakona.

(2)

Sklad prilagodi strukturo obstoječih naložb vrstam naložb v skladu s tem zakonom v roku dveh
let po uveljavitvi tega zakona.
23.

člen
(sredstva za poslovanje sklada)

Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije od 1. 1. 2021.
24.

člen
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(mandat dosedanjih članov)
(1)

Dosedanjim članom upravnega odbora preneha mandat z dnem uveljavitve tega zakona.

(2)

Dosedanji člani nadzornega odbora sklada nadaljujejo z delom do imenovanja članov
nadzornega sveta po tem zakonu, ki morajo biti imenovani v roku treh mesecev po uveljavitvi
tega zakona.

(3)

Dosedanji direktor sklada nadaljuje svoje delo do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
25.

člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne
elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št.
47/03 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08).
26.

člen
(začetek veljavnosti)

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

Št.
Ljubljana, dne
EVA 2012-2430-0087
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III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV
K 1. ČLENU
Uvodna določba okvirno opredeljuje vsebino, ki jo zakon ureja.
Ta zakon ureja delovanje in poslovanje Javnega sklada za financiranje razgradnje Nuklearne
elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne
Krško (v nadaljnjem besedilu: sklad), način zagotavljanje sredstev v skladu, njihovo višino in
namensko porabo.
Sklad deluje skladno s Pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi
statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim
izkoriščanjem in razgradnjo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/03; v nadaljnjem besedilu:
meddržavna pogodba).
Republika Slovenija in Republika Hrvaška sta decembra 2001 podpisali meddržavno pogodbo, s
katero soglašata, da bosta zagotovili učinkovito skupno rešitev za razgradnjo NEK in za odlaganje
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK tako z gospodarskega stališča, kot s stališča
varovanja okolja. Pogodbenici sta se z meddržavno pogodbo zavezali, da bosta ustanovili vsaka svoj
posebni sklad in v njega redno vplačevali sredstva v znesku, predvidenem v odobrenih programih
odlaganja RAO in IJG ter razgradnje NEK.
Za delovanje sklada se uporabljajo vse tiste določbe Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08,
8/10-ZSKZ-B in in 61/20 – ZDLGPE; v nadaljnjem besedilu: ZJS-1), ki so za delovanje tega
posebnega sklada ustrezne, kar je obrazloženo pri 15. členu. Skladno z določbo prve alineje drugega
odstavka 5. člena ZJS-1 mora »firma javnega sklada« vsebovati besedno zvezo »javni sklad«. Zaradi
navedenega se s tem zakonom ureja »delovanje in poslovanje Javnega sklada za financiranje
razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne
Krško, način zagotavljanje sredstev v skladu, njihovo višino in namensko porabo«.

K 2. ČLENU
Besedilo 2. člena opredeljuje pomen izrazov, ki se uporabljajo v tem zakonu.
Opredeljena sta »programa«, ki predstavljata program razgradnje NEK in program odlaganja
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva iz 10. člena meddržavne pogodbe.

K 3. ČLENU
Besedilo 3. člena določa, da je sklad pravna oseba javnega prava, ki jo ustanovitelj ustanovi za
izvajanje svoje politike na področju zagotavljanja sredstev za financiranje razgradnje NEK ter
financiranje odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva iz NEK. To pomeni, da
se sklad ustanovi za več deset let, da bi s sredstvi financiral ukrepe ustanoviteljeve politike na
področju razgradnje NEK ter odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK.
Ustanovitelj sklada je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada
Republike Slovenije. Sklad s svojim premoženjem jamči za svoje obveznosti.
Za obveznosti sklada tudi na podlagi petega odstavka 11. člena meddržavne pogodbe solidarno
odgovarja ustanovitelj sklada, ki je Republika Slovenija, kar je prav tako določeno v 3. členu zakona.
Ker sklad nalaga svoje premoženje skladno s poslovno politiko, ki jo sprejme nadzorni svet sklada in
jo da v potrditev (pridobitev soglasja) ustanovitelju, se ustanovitelj ne more izogniti svojim
obveznostim, kadar se izkaže, da je njegova politika povzročila večje finančne posledice od
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pričakovanih. Zato predlog zakona uveljavlja večjo pristojnost ustanovitelja pri vodenju sklada s tem,
da se za sklad uporabljajo določila, ki sklad umestijo v večinoma pravno sistemsko ureditev javnih
skladov in omogočijo preglednejše poslovanje in nadzor nad njegovim poslovanjem.

K 4. ČLENU
Besedilo 4. člena določa namen, zaradi katerega je ustanovljen sklad in njegovo dejavnost.
Namen sklada je zagotavljanje zbiranja sredstev za financiranje vseh dejavnosti v zvezi z razgradnjo
NEK ter odlaganjem radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva iz NEK, nastalih v času
obratovanja in razgradnje NEK. Naloga sklada je, da bodo zagotovljena zadostna sredstva za
uresničitev njegovega poslanstva. Naloga sklada ni samo prejemanje sredstev in plačevanje
zakonskih obveznosti, temveč ima nalogo, da upravlja s sredstvi, tako da ohranja in povečuje
vrednost.
Za uresničevanje namena sklad zagotavlja sredstva skladno s poslovno politiko sklada.

K 5. ČLENU
Določba 5. člena določa obveznost plačila dajatve za razgradnjo NEK in odlaganje radioaktivnih
odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva iz NEK (v nadaljnjem besedilu: dajatev). Dajatev je
prihodek sklada, ki ga plačuje zavezanec za vsako MWh električne energije, ki je proizvedena v NEK
in dobavljena zavezancu na pragu NEK.
Zavezanec dajatve vplačuje dajatev v sklad mesečno in sicer do 20. dne v mesecu za pretekli mesec
na podlagi poročila NEK, iz katerega je razvidno, koliko MWh električne energije je bilo dobavljene
pravnemu nasledniku ustanovitelja NEK iz Republike Slovenije v obdobju enega meseca.

K 6. ČLENU
V 6. členu je predpisana pristojnost določanja višine dajatve in pristojnost preverjanja ustreznosti
višine dajatve, če do revizije programov RAO in IJG ter razgradnje NEK v skladu z določbami
meddržavne pogodbe ne pride v roku petih let.
Višina dajatve se skladno s tem členom določi na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije. Programa
odlaganja RAO in IJG ter program razgradnje NEK v skladu z meddržavno pogodbo določita oceno
potrebnih finančnih sredstev za razgradnjo NEK in odlaganje RAO in IJG. Ob tem velja opozoriti, da
vsebina programov z meddržavno pogodbo ni predpisana. Edina dosedanja revizija programov, ki je
bila s strani meddržavne komisije potrjena, ne določa točne diskontne stopnje in pričakovane stopnje
donosa, ki se mora uporabiti pri določanju višine dajatve, pač pa se ugotavlja razpon med zneski letnih
vplačil zavezanca ob predpostavki, da znaša interna stopnja donosa med 2 % in 6 %. Vlada RS je
tako tisti organ, ki določi, katera stopnja donosa se bo upoštevala, in v skladu s tem določi tudi višino
letnih vplačil. V zakonu tako ni mogoče natančno določiti višine dajatve, saj se mora le-ta za izpolnitev
namena sklada ustrezno prilagajati glede na oceno stroškov, kot izhaja iz programov skladno z 10.
členom meddržavne pogodbe, in glede na morebitne zunanje okoliščine in dejavnike, ki vplivajo na
zbrana sredstva v skladu.
Višina dajatve mora izhajati iz ocene potrebnih finančnih sredstev za razgradnjo NEK ter stroškov
odlaganja RAO in IJG, kot izhaja iz programov razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov in
izrabljenega jedrskega goriva iz 10. člena meddržavne pogodbe.
V primeru, da se iz letnih poročil ugotovi, da zbrana sredstva ob koncu življenjske dobe NEK ne bodo
zadostovala za pokrivanje stroškov vseh dejavnosti razgradnje NEK ter odlaganja radioaktivnih
odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva iz NEK, se mora to upoštevati pri reviziji naslednjih
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programov na način, da se razpon pričakovane interne stopnje donosa določi na realen in utemeljen
način, s tem pa predvidi tudi ustrezna višina razpona vplačil.
Zakon tudi, skladno z zahtevami Računskega sodišča, določa obveznost preverjanja ustreznosti višine
dajatve in daje Vladi Republike Slovenije pooblastilo za spremembo višine dajatve, če do revizije
programov ne pride v petih letih, kot to določa meddržavna pogodba. Ob morebitni spremembi višine
dajatve mora Vlada RS upoštevati zadnja potrjena programa razgradnje NEK ter odlaganja RAO in
IJG.

K 7. ČLENU
Premoženje sklada se skladno s tretjim odstavkom 11. člena meddržavne pogodbe, porabi za
financiranje vseh dejavnosti razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega
jedrskega goriva iz NEK, nastalih v času obratovanja NEK in razgradnje NEK.
Zakon predvideva, da se sredstva sklada porabljajo tudi za izvajanje obvezne državne gospodarske
javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki v delu, ki se nanaša na predelavo radioaktivnih
odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva pred odlaganjem, priprave na izgradnjo odlagališča,
izgradnjo odlagališča ter odlaganje radioaktivnih odpadkov ter obratovanje odlagališč radioaktivnih
odpadkov iz NEK, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti,
ter za financiranje plačila nadomestila za omejeno rabo prostora zaradi odlaganja nizko in srednje
radioaktivnih odpadkov lokalnim skupnostim skladno s predpisom, ki določa merila, pogoje in roke za
določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta.
Ustvarjen presežek prihodka iz naslova upravljanja s premoženjem, ne predstavlja presežka prihodkov
nad odhodki skladno s 40. in 41. člena ZJS-1, zato se za sklad ne uporabljata navedena člena ZJS-1.
Presežek sklada se uporabi za namen, za katerega je ustanovljen. Drugačna ureditev bi predstavljala
neposredno kršitev meddržavne pogodbe.
Presežek odhodkov nad prihodki iz poslovanja javnega sklada v preteklem posloven letu se pokriva iz
nerazporejenih presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

K 8. ČLENU:
Javna služba ravnanja z RAO med drugim obsega tudi


predelavo radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva pred odlaganjem, priprave na izgradnjo
odlagališča, izgradnjo odlagališča ter odlaganje radioaktivnih odpadkov iz jedrskih objektov za
proizvodnjo energije ter



obratovanje odlagališč radioaktivnih odpadkov;

RS je investitor v odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Resorno ministrstvo mora
poskrbeti za sproten prevzem in evidentiranje vseh investicij v teku, ki predstavljajo javno
infrastrukturo v svojih poslovnih knjigah (nepremično in premično premoženje, ki ga sestavlja
infrastrukturni objekt po ZVISJV-1).
Zaradi navedenega morajo biti sredstva, ki so namenjena za predelavo radioaktivnih odpadkov in
izrabljenega goriva pred odlaganjem, priprave na izgradnjo odlagališča, izgradnjo odlagališča,
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije ter obratovanje
odlagališč radioaktivnih odpadkov, evidentirana v proračunu. Obseg potrebnih sredstev se ugotovi s
programom dela in finančnim načrtom sklada. Sklad sredstva nakaže v proračun v mesecu, ko poda
minister, pristojen za energijo, soglasje na program dela in finančni načrt sklada.

K 9. ČLENU
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Predlog zakona določa, da sta organa sklada nadzorni svet in direktor.

K 10. ČLENU
Nadzorni svet ima pet članov, in sicer predsednika, namestnika predsednika in tri člane.
Člane nadzornega sveta skladno z ZJS-1 imenuje in razrešuje ustanovitelj.
Vsaj en član nadzornega sveta mora biti predstavnik ministrstva, pristojnega za energijo, skladno z
ZJS-1 pa mora biti v nadzornem svetu tudi vsaj en predstavnik ministrstva, pristojnega za finance. V
nadzornem svetu ne sme biti predstavnika zavezanca, saj smernice EK za izvajanje priporočil EK z
dne 24. 10. 2006 o upravljanju finančnih sredstev za razgradnjo jedrskih odpadkov, izrabljenega
goriva in radioaktivnih odpadkov predvidevajo, da naj bi se morebitno neujemanje med ocenami
stroškov in zbranimi sredstvi prevalilo na zavezanca vplačil, kar lahko vodi v konflikt interesov,
upoštevajoč pristojnosti nadzornega sveta, ter da je potrebno v primeru t.i. zunanjih skladov zagotoviti,
da zavezanec za dajatev nima vpliva nad finančnim upravljanjem sklada.
Ostale pristojnosti ima nadzorni svet skladno zakonom, ki ureja javne sklade.
Poleg pristojnosti, ki izhajajo iz zakona, ki ureja javne sklade, nadzorni svet zavzame stališče glede
ocene iz druge alineje drugega odstavka 14. člena tega zakona, to je ocena, ali dosežena povprečna
donosnost v zadnjih petih letih ob veljavni višini dajatve zadostuje za kritje stroškov vseh dejavnosti
razgradnje NEK ter odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva iz NEK, ter
morebitno neujemanje med ocenami stroškov in zbranimi sredstvi. Določba s temi vsebinami sledi
priporočilom Evropske komisije z dne 24. 10. 2006 o upravljanju finančnih sredstev za razgradnjo
jedrskih objektov, izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov (UL EU L 330/31 z dne 28. 11. 2006),
da je potrebno na letni osnovi pregledati zbrana finančna sredstva in morebitna neujemanja med
ocenami stroškov in zbranimi sredstvi obravnavati pravočasno (oddelek 4, točka 6 priporočil EK).
Organ, ki to počne, mora biti neodvisen od zavezanca (oddelek 4, točka 6 priporočil EK) in direktorja
sklada
(smernice
za
izvajanje
priporočil
EK,
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2010_guide_decommisioning.pdf).

K 11. ČLENU
Uprava sklada je enočlanska, zato zakon uporablja izraz »direktor«. Ureditev sledi sistemski ureditvi
javnih skladov iz 20. člena ZJS-1.
Poleg pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za imenovanje direktorja na podlagi zakona, ki ureja javne
sklade, ta zakon dodatno določa še, da se za direktorja imenuje osebo, ki ima izobrazbo ekonomske
smeri, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje skladno z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
oziroma ekonomsko izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge
stopnje.

K 12. ČLENU
Pri izvajanju svojih nalog sklad posluje skladno s poslovno politiko, ki jo na predlog direktorja in na
podlagi mnenja nadzornega sveta sprejme ustanovitelj v enem dokumentu, in sicer prikazano ločeno
za obdobje do konca redne življenjske dobe NEK, za obdobje do konca podaljšane življenjske dobe
NEK, in za obdobje do 35 let po prenehanju obratovanja NEK oziroma do pričetka izvajanja
dolgoročnega nadzora in vzdrževanja po zaprtju odlagališča visoko radioaktivnih odpadkov in
izrabljenega goriva.
Eden od primarnih robnih pogojev poslovne politike sklada je življenjska doba NEK, saj to dejstvo
neposredno vpliva na stroške ravnanja z RAO in na samo razgradnjo NEK. Leto konca redne
življenjske dobe NEK je določeno v drugem odstavku 5. člena meddržavne pogodbe, to je leto 2023.
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Zaradi navedenega je primerno, da sklad izdela svojo poslovno politiko za obdobje do konca redne
življenjske dobe NEK, to je do leta 2023.
Meddržavna pogodba dopušča podaljšanje življenjske dobe NEK. Na podlagi navedenega je
meddržavna komisija NEK na 10. seji dne 20. 7. 2015 podprla odločitev družbenikov NEK d. o. o. za
podaljšanje obratovanja do leta 2043.
Skladno z novo Resolucijo o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim
gorivom za obdobje 2016-2025 (Uradni list RS, št. 31/16; v nadaljnjem besedilu: ReNPRRO16-25) je
predvideno, da bo odlagališče za visoko radioaktivne odpadke pričelo z obratovanjem v letu 2065,
zaprtje tega odlagališča in začetek dolgoročnega nadzora pa je predvideno po letu 2075. Zaradi
navedenega je primerno, da sklad izdela svojo poslovno politiko za obdobje do 35 let po prenehanju
obratovanja NEK (do leta 2078).
Poslovna politika mora upoštevati dolgoročni program dela obvezne državne gospodarske javne
službe za ravnanje z RAO v delu, ki se financirajo iz sklada.
Poslovna politika sklada mora poleg vsebin, ki so predpisane z zakonom, ki ureja javne sklade,
določati cilje delovanja in merljive kazalnike rezultatov izvajanja poslovne politike za:








predvideno skupno višino sredstev, ki morajo biti zbrana v skladu na koncu vsakega poslovnega
leta, in predvideno skupno višino sredstev iz obravnavanih obdobij iz prvega odstavka,
doseganje skupne višine sredstev, ki je potrebna na podlagi programa razgradnje NEK in
programa odlaganja RAO in IJG,
predvidena potrebna sredstva in vir financiranja za vsako leto obravnavanega obdobja za
zagotavljanje financiranja odlaganja radioaktivnih odpadkov,
predvidena potrebna sredstva in vir financiranja za vsako leto obravnavanega obdobja za
zagotavljanje financiranja razgradnje NEK,
predvidena sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja sklada in merila za njihovo določanje,
predvideno višino sredstev za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora na območju
jedrskega objekta,
dolgoročno naložbeno politiko in merila za ocenjevanje uspešnosti doseganja donosnosti glede na
obrestno mero na državne obveznice na območju evra z ročnostjo nad pet let ter reprezentativnih
borznih indeksov za posamezen naložbeni trg.

Poslovno politiko sklad posodablja najmanj vsakih pet in jo na predlog direktorja in na podlagi mnenja
nadzornega sveta predloži ustanovitelju v sprejem.
Predlog zakona ohranja pristojnosti državnega zbora tako, da posebej določa, da se poslovna politika
sklada pošlje Državnemu zboru v seznanitev.

K 13. ČLENU
Vsako leto sklad izdela dvoletni poslovni in finančni načrt, ki ga sprejme nadzorni svet. Poslovni načrt
in finančni načrt sklad pošlje v soglasje pristojnemu ministru.
Program dela sklada vsebuje oceno potrebnih finančnih sredstev za izvajanje nalog iz 7. člena tega
zakona v programskem obdobju ter oceno stroškov za poslovanje sklada in kadrovski načrt.
Pristojnemu ministrstvu mora sklad v soglasje posredovati program dela in finančni načrt, ki je
usklajen z izhodišči, ki jih pripravi pristojno ministrstvo za pripravo finančnega načrta in kadrovskega
načrta za prihodnji proračunski leti in so usklajena z ministrstvom, pristojnim za finance.
Hkrati s poslovnim in finančnim načrtom sklad pripravi tudi naložbeno politiko, ki je priloga programa
dela in finančnega načrta. Člen določa minimalno vsebino naložbene politike, podrobnejša pravila
glede priprave, vodenja, spremljanja in omejitve ter pogoji izvajanja naložbene politike sklada pa se
določijo z aktom o ustanovitvi sklada.
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K 14. ČLENU
Sklad za vsako poslovno leto izdela letno poročilo, ki mora biti revidirano.
Letno poročilo sprejme ustanovitelj v skladu z 13. členom ZJS-1, po predhodnem stališču nadzornega
sveta (16. člen ZJS-1).
V letnih poročilih sklad poda informacije, kot jih zahteva trenutno veljavni Pravilnik o sestavljanju letnih
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS,
št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16).
Poleg obveznih sestavin po prej omenjenem pravilniku, sklad poda še sledeče informacije:







skupna zbrana sredstva sklada,
oceno, ali dosežena povprečna donosnost v zadnjih petih letih ohranja in povečuje vrednost
sredstev sklada, in ali zbrana sredstva ob veljavni višini dajatve zadostujejo za kritje stroškov vseh
dejavnosti razgradnje NEK ter odlaganja RAO in IJG iz NEK, ter morebitno neujemanje med
ocenami stroškov in zbranimi sredstvi,
podatke o doseženi notranji stopnji donosa po posameznih segmentih naložb,
primerjavo vseh načrtovanih mer notranje stopnje donosa in tveganosti portfelja z realiziranimi
vrednostmi ter pojasnjeni odmiki od načrtovanih vrednosti,
realizirano notranjo stopnjo donosa in mero tveganosti portfelja z realiziranimi vrednostmi v
preteklem obdobju in pojasnjene spremembe.

Določba s temi vsebinami sledi priporočilom Evropske komisije z dne 24. 10. 2006 o upravljanju
finančnih sredstev za razgradnjo jedrskih objektov, izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov (UL
EU L 330/31 z dne 28. 11. 2006), da je potrebno na letni osnovi pregledati zbrana finančna sredstva in
morebitna neujemanja med ocenami stroškov in zbranimi sredstvi obravnavati pravočasno (oddelek 4,
točka 6 priporočil EK). Organ, ki to počne, mora biti neodvisen od zavezanca (oddelek 4, točka 6
priporočil EK) in direktorja sklada (smernice za izvajanje priporočil EK).

K 15. ČLENU
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. V okvir poslovanja
sklada spada izplačilo plač javnih uslužbencev, zaposlenih na skladu, plačilo materialnih stroškov,
povezanih z delom zaposlenih na skladu, izplačilo sejnin in drugih povračil članom nadzornega sveta.

K 16. ČLENU
Besedilo člena določa, da je premoženje sklada dovoljeno uporabljati zgolj v namene, določene s tem
zakonom. Predlog zakona ustanovitelju prepoveduje zmanjšanje namenskega premoženja, razen za
financiranje razgradnje NEK ter financiranje odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz
NEK, kar je zahtevano v zvezi z njegovim dolgoročnim poslanstvom in opravičljivo za njegovo
namensko premoženje.
Člen povzema še določbe, ki odstopajo od sistemske ureditve javnih skladov, in sicer, da sklad:






ne sme dodeljevati spodbud, pomoči, posojil, kreditov,
ne sme izdajati poroštev,
ne sme dodeljevati donacij in sponzorskih sredstev,
se ne sme preoblikovati v gospodarsko družbo,
ne sme ustanavljati drugih pravnih oseb.

Ker predlog zakona določa, da sklad ne sme dodeljevati spodbud, pomoči, posojil in kreditov, da ne
sme izdajati poroštev, ter ne sme ustanavljati kapitalskih družb in se zadolževati, je opredeljeno, da za
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sklad ne veljajo določila naslednjih členov ZJS-1: 23. in 24. člen ter od 28. do 38. člena ter 40. in 41.
člen.
Predlog zakona ustanovitelju prepoveduje preoblikovanje sklada v gospodarsko družbo, zato zanj ne
veljajo določila 50. člena ZJS-1 o preoblikovanju javnega sklada v gospodarsko družbo.

K 17. ČLENU
Predlog zakona določa načela za upravljanje premoženja sklada, ki mora svoje premoženje upravljati
tako, da ravna in upravlja s premoženjem skladno z namenom, zaradi katerega je ustanovljen in kot
dober gospodarstvenik, ter da zagotavlja varnost, donosnost, tržnost, raznovrstnost, razpršenost in
likvidnost svojih naložb skladno s predvidenimi odlivi v času dobe za katero je ustanovljen, pri čemer
mora dajati prednost varnosti naložb.

K 18. ČLENU
Da je opredelitev naložbene politike javnih skladov v zakonu ena izmed ključnih vsebin vsakega
javnega sklada, izhaja tudi iz ZJS-1 kot sistemskega zakona na tem področju, ki je v 26. členu
opredelil v katere finančne instrumente smejo vlagati javni skladi. Sredstva sklada lahko sklad vlaga v
finančne instrumente in na način kot to dovoljuje ZJS-1.
Ta člen nadalje določa, da na finančnih instrumentih, v katere sme vlagati javni sklad, ne sme biti
vpisana zastavna pravica, ne smejo biti predmet prenosa, ali s tem povezanih pravic, predmet izvršbe
in morajo biti bremen ter da morajo finančni instrumenti iz držav članic Evropske unije ali držav članic
OECD ali mednarodnih finančnih organizacij ali izdajateljev, za katere jamči ena od teh oseb, v
trenutku sklepanja posla izpolnjevati najmanj bonitetni kriterij nižjega naložbenega razreda Baa1
(»Moody's«)/BBB+ (»Standard&Poor's/Fitch«) ali ustreznika.

K 19. ČLENU
Sklad ima ustanovitveni akt, ki ga sprejme ustanovitelj. Sklad mora v njem določiti vsaj: firmo,
skrajšano firmo sklada, sedež in poslovni naslov, določilo, da je ustanovljen kot javni sklad po ZJS-1,
namen ustanovitve, obseg odgovornosti ustanovitelja za obveznosti sklada, obdobje, za katerega je
ustanovljen, vrednost namenskega premoženja sklada ob uveljavitvi zakona, odgovornosti za
obveznosti, notranjo organizacijo in način poslovanja sklada, omejitev stroškov poslovanja sklada,
navedbo organov, število, način izvolitve in mandatno dobo članov organov, pristojnosti in
odgovornosti nadzornega sveta ter poslovodne osebe in njenega imenovanja, varovanje poslovne
skrivnosti, pooblastila za zastopanje, načela upravljanja sklada namenskega premoženja, podrobnejše
določbe o naložbah ter pripravo, vodenje in nadzor izvajanja naložbene politike, omejitve poslovodne
osebe pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi sklada, ter revidiranje letnega poročila, notranji nadzor
in druga pomembna vprašanja v zvezi z organizacijo in poslovanjem javnega sklada.

K 20. ČLENU
Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz
Nuklearne elektrarne Krško, ki je bil ustanovljen na podlagi Zakona o Skladu za financiranje
razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne
Krško (Uradni list RS, 47/03 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08) in deluje skladno z meddržavno
pogodbo, nadaljuje delo po tem zakonu in uskladi svoje akte in poslovne knjige, najkasneje v roku
šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.
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K 21. ČLENU
Ta člen kot prehodna določba predvideva, da zavezanec za vplačilo sredstev nadaljuje s plačevanjem
4,8 EUR za vsako MWh električne energije do 20. dne v mesecu za pretekli mesec, ki je proizvedena
v NEK, in jo prevzame zavezanec na pragu NEK na podlagi sklepa Vlade RS št. 36000-6/2020/3 z
dne 23. 7. 2020, vse do sprejetja novega sklepa Vlade RS iz 6. člena tega zakona.

K 22. ČLENU
Sklad mora prilagoditi strukturo svojih obstoječih naložb dopustnim vrstam naložb tega zakona, v roku
dveh let od uveljavitve tega zakona.
Poslovno politiko iz 12. člena tega zakona sklad izdela v roku treh mesecev od uveljavitve tega
zakona, ustanovitelj pa jo sprejme v roku šest mesecev po uveljavitvi tega zakona.

K 23. ČLENU
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije od 1. 1. 2021.
Proračunska postavka se načrtuje pri ministrstvu, pristojnem za energijo.

K 24. ČLENU
Predlog zakona mandat dosedanjih organov sklada ureja tako, da članom upravnega odbora preneha
mandat z dnem uveljavitve tega zakona, saj se večina pristojnosti upravnega odbora prenaša na
nadzorni svet oz. v nekaterih primerih na ustanovitelja. Članom nadzornega odbora sklada pa preneha
mandat z dnem imenovanja članov nadzornega sveta po predlogu tega zakona. Pri tem morajo biti
člani imenovani v treh mesecih od uveljavitve predloga zakona.
Dosedanji direktor sklada nadaljuje svoje delo do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.

K 25. ČLENU
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne
elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št.
47/03 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08). Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne
Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško svoje delo nadaljuje na
podlagi določb tega zakona o skladu.

K 26. ČLENU
Besedilo člena ureja pričetek veljavnosti tega zakona. Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
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