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RATIFIKACIJA 
- predloga zakona o dopolnitvi zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči 3 
v kazenskih zadevah in Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih 
zadevah (MEKPPKZ-A) - EPA 138 - III 

POROČILO 
Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK 5 
o poslovanju Sklada za leto 1999 - EPA 137 - III 

PRILOGA: POROČEVALEC DRŽAVNEGA SVETA 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

EVROPSKE KONVENCIJE 0 

MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI V 

KAZENSKIH ZADEVAH IN DODATNEGA 

PROTOKOLA K EVROPSKI KONVENCIJI 

O MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI V 

KAZENSKIH ZADEVAH (MEKPPKZ-A) 

•EPA 138 -III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVA: 2001-1811-0007 
Številka: 761-00/2001-1 
Ljubljana, 15.02.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 13. seji dne 15. februarja 2001 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
RATIFIKACIJI EVROPSKE KONVENCIJE O MEDSEBOJNI 
PRAVNI POMOČI V KAZENSKIH ZADEVAH IN DODATNEGA 
PROTOKOLA K EVROPSKI KONVENCIJI O MEDSEBOJNI 
PRAVNI POMOČI V KAZENSKIH ZADEVAH, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje, 
- Ignac Golob, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje, 
- Andrej Grasselli, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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1. člen 

V zakonu o ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni pravni 
pomoči v kazenskih zadevah in Dodatnega protokola k Evropski 
konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah 
(Uradni list Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 25/ 
1999, v Uradnem listu RS, št. 84/1999) se za 2. členom doda nov 
3. člen, ki se glasi: 

»3. člen 

Republika Slovenija ob deponiranju listine o ratifikaciji Evropske 
konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in 
Dodatnega protokola h Konvenciji o medsebojni pravni pomoči v 
kazenskih zadevah poda naslednjo izjavo: 

V skladu s 5. členom konvencije si Republika Slovenija pridrži 
pravico, da je ugoditev zaprosilu za preiskavo ali zaseg 
predmetov odvisna od naslednjih pogojev: 

a) da je kaznivo dejanje, ki je razlog za zaprosilo, kaznivo tako 
po zakonodaji pogodbenice prosilke kot tudi pozakonodaji 
zaprošene pogodbenice; 

b) da je ugoditev zaprosilu v skladu z zakonodajo zaprošene 
pogodbenice. 

V skladu z drugim odstavkom 16. člena konvencije si Republika 
Slovenija pridrži pravico, da se ji zaprosila in priložena 
dokumentacija pošilja skupaj s prevodom v njen jezik. 

V skladu s 24. členom konvencije Republika Slovenija šteje za 
pravosodne organe za namene te konvencije sodišča in državna 
tožilstva.« 

Dosedanja 3. in 4. člen postaneta 4. in 5. člen. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Evropsko konvencijo o medsebojni pravni pomoči v kazenskih 
zadevah in dodatni protokol k Evropski konvenciji o medsebojni 
pravni pomoči v kazenskih zadevah je podpisala v imenu 
Republike Slovenije veleposlanica Magdalena Tovornik v 
Strasbourgu 26. februarja 1999. 

Državni zbor Republike Slovenije je zakon o ratifikaciji konvencije 
sprejel 22. septembra 1999 (Uradni list Republike Slovenije - 
mednarodne pogodbe, št. 25/99, v Uradnem listu RS, št. 84/99). 

Svet Evrope je obvestil našo misijo, da je v zvezi z Evropsko 
konvencijo o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah 
priporočljivo podati izjavo v skladu s 5. členom, šestim odstavkom 
15. člena, prvim in drugim odstavkom 16. člena in 24. členom 

glede na to, da so to doslej storile vse države, ki so podpisale 
konvencijo. Zato listina o ratifikaciji še ni bila deponirana. 

V pobudi za podpis konvencije, ki jo je Vlada Republike Slovenije 
sprejela 10. decembra 1998 in ob obravnavi predloga zakona o 
ratifikaciji Ministrstvo za pravosodje ni navedlo, da bo Republika 
Slovenija podala tako izjavo, zato tudi ni vključena v zakon o 
ratifikaciji konvencije. Ministrstvo za pravosodje je po ponovni 
proučitvi konvencije predlagalo, da se poda izjava v skladu s 5. 
členom, drugim odstavkom 16. člena in 24. členom konvencije. 

Skladno s tem je treba sprejeti zakon o dopolnitvi zakona o 
ratifikaciji. 
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Poročilo 

NADZORNEGA ODBORA SKLADA ZA 

FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK IN 

ZA ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH 

ODPADKOV IZ NEK O POSLOVANJU 

SKLADA ZA LETO 1999 

■ EPA 137 - III 

Nadzorni odbor 
Sklada za financiranje razgradnje NEK In 
za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK 

Štev.: EPB/MŠ-37/01 -NO 
Datum: 06.03.2001 

Zadeva: Letno poročilo Državnemu zboru Republike 
Slovenije ZA LETO 1999 

Skladno s 7. členom Zakona o Skladu za financiranje 
razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz 
NEK (Ur. list RS štev. 75/94) in Odlokom o imenovanju 
predsednice in devetih članov Nadzornega odbora Sklada za 
financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih 

odpadkov iz NEK št. 412-01/93-9/12 z dne 18.2.2000, ki je bil 
objavljen v Ur. listu RS štev. 17/00 ter 21. členom Statuta Sklada, 
je Nadzorni odbor Sklada na svoji 2. seji dne 14. 02.2001 
pripravil Poročilo o poslovanju Sklada v letu 1999. 

Predsednica Nadzornega odbora 
Sklada za financiranje razgradnje 
NEK in za odlaganje RAO iz NEK 

Eva Pučnik Bitenc, l.r. 

V prilogi: 
- Poročilo NO Sklada za leto 1999 
- Poročilo Računskega sodišča RS za leto 1999 

18. marec 2001 5 poročevalec, št. 20 



CVtfa krikih irte\> 59 
8270 Krško 
S!o\vnija 

SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK 
in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK 

Telefon: (071 49 O J 710 
Telefac: (07) 49 02 84] 

E-mail: sklad!&skiad-nek..si 

Poročilo 

Nadzornega odbora Sklada 

o poslovanju Sklada 

za leto 1999 

Nuklearne elektrarne so objekti, ki jih je treba po končanem obratovanju skrbno 
j razgraditi in varno odložiti vse obstoječe radioaktivne substance. S tem bi preprečili 

vse vplive na prebivalstvo in okolje med njihovo razpolovno dobo. 

Zakonodajalec je z ustanovitvijo Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganje 
radioaktivnih odpadkov iz NEK hotel pravočasno zagotoviti ustrezna finančna 
sredstva za varno razgradnjo in ustrezno odlaganje vseh odpadkov. Ti procesi so 
zelo kompleksni, zelo dragi in dolgotrajni. 

Država Slovenija je v tem primeru ravnala po že v svetu uveljavljeni praksi zbiranja 
finančnih sredstev z določenim odstotkom od prodane cene proizvedene električne 
energije v posebnih namenskih fondih. 

Sprotno zbiranje finančnih sredstev med obratovanjem NEK je zagotovilo, da bo v 
času njenega zapiranja možno opraviti vse potrebne postopke, aktivnosti in naloge 
po predvidenih strokovnih in zakonskih določilih in po sprejetem scenariju, kar je 
tudi sicer v skladu z načeli dobrega gospodaijenja. 

Žal moramo spet ugotoviti, da Državni zbor RS do današnjega dne letnih poročil 
Nadzornega odbora Sklada še ni obravnaval. Vljudno prosimo za čimprejšnjo 
obravnavo tega poročila. 

Krško, februar 2001 
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NADZORNI ODBOR 
Sklada za financiranje ivzgradnje NEK in 

za odlaganje radioakiivnih odpadkov iz NEK 

Na osnovi 4. odstavka 7. člena Zakona o Skladu za financiranje razgradnje 
NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK (Ur. list RS št. 75/94) ter 
21. člena Statuta Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje 
radioaktivnih odpadkov iz NEK, je Nadzorni odbor Sklada na svoji 2. seji 
dne 14. februarja 2001 sprejel 

poročilo NADZORNEGA ODBORA Sklada za financiranje 
razgradnje NEK in za odlaganje RAO iz NEK 

za leto 1999 

1. Uvod 

Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih 
odpadkov iz NEK (v nadaljnjem besedilu Sklad) je bil ustanovljen z dnem 
uveljavitve Zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja 
radioaktivnih odpadkov iz NEK (v nadaljnjem besedilu Zakon o Skladu) dne 
17. decembra 1994 (Ur. list RS štev. 75/94). Dne 11. januarja 1996 je bil 
Sklad registriran pri okrožnem sodišču v Krškem. 

Naloga Sklada je zbiranje sredstev za razgradnjo NEK, za varno 
skladiščenje ter končno odlaganje izrabljenega goriva in radioaktivnih 
odpadkov. Zavezanec za obračun in vplačilo sredstev je Nuklearna 
elektrarna Krško. Višina prispevka je določena s Programom razgradnje 
NEK in je ob sprejetju zakona znašala 0,61 tolarja za kWh proizvedeno v 
NEK, od 24.04.1997 pa znaša višina rednega prispevka 0,462 tolarja za 
kWh. NEK plačuje Skladu še nadalje prispevek v višini 0,61 tolarja za kWh. 
in sicer do poplačila dolga, po izvensodni poravnavi, za leti 1995 in 1996. 
Po planu razgradnje NEK, ki ga je sprejela Vlada RS (sklep vlade št. 315- 
03/93-1/30-8 z dne 12.09.1996 ter dopolnilo št. 315-03/97-4 (N) z dne 
24.04.1997), je določeno, da se uporabi scenarij takojšnje razgradnje, ki 
predvideva obratovanje elektrarne do leta 2023. Obveznost plačevanja 
prispevka v Sklad je nastala 17.12.1994, do leta 2023 pa je potrebno zbrati 
cca 100.15 milijard tolarjev. 

Sklad upravlja Upravni odbor, ki ima predsednika in štiri člane. 
Predsednika in dva člana imenuje in razrešuje Državni zbor Republike 
Slovenije, enega člana Vlada Republike Slovenije in enega lokalna 
skupnost, na območju katere stoji NEK. Delo Sklada, na podlagi drugega 
odstavka 7. člena Zakona o Skladu ter 18. člena Statuta Sklada, nadzoruje 
Nadzorni odbor Sklada. 
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KADZORN1 ODBOR 
Sklada za financiranje razgradnje NEK in 

za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz .\'EK 

1.1 Upravni odbor Sklada 

Upravni odbor v sestavi Branko Jane, predsednik ter člani Vojko Pšenica, 
Vitja Rode, Jože Slivšek in dr. Marjan Vezjak, katerega mandat traja štiri 
leta, je bil konstituiran 19.04.1999. 

V letu 1999 se je upravni odbor Sklada sestal na sedmih sejah, na katerih 
je sprejel Finančni načrt in naložbeno politiko za leto 1999, Strategijo 
nalaganja finančnih sredstev, ki zajema obdobje do leta 2005 ter sklepal o 
vseh za Sklad pomembnih zadevah, ki so v njegovi pristojnosti. Letno 
poročilo o poslovanju Sklada, bilanco stanja na dan 31.12.99 in izkaz 
uspeha za isto leto, je UO Sklada obravnaval na 7. seji dne 21.2.2000. 

1.2 Nadzorni odbor 

V letu 1999 je nadzorni odbor Sklada deloval v sestavi: Peter Žigante, 
predsednik ter člani mag. Breda Gajšek, Mauricio Olenik, Hrvoje Oršanič, 
Valentina Ratajc, Jože Stibrič, Vlado Verdnik, dr. Marko Žerovnik, Jože 
Muršič in dr. Mihael Gabrijel Tomšič. 

18. februarja 2000 je Državni zbor Republike Slovenije imenoval nov 
nadzorni odbor (Ur. list' RS štev. 17/00). V nadzorni odbor so bili 
imenovani: Eva Pučnik Bitenc, predsednica ter člani mag. Breda Gajšek, 
dr. Anton Jeglič, mag. Franc Laj, Branko Majes, Mauricio Olenik, Ferdo 
Pinterič, mag. Andrej Seliškar, dr. Janez Sušnik in Peter Žigante. 

Člani novega Nadzornega odbora Sklada smo prevzeli delo na prvi 
konstitutivni seji dne 21. junija 2000. Pregledali smo poslovanje Sklada, 
kakor tudi delo nadzornega odbora prvega mandata. 
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NADZORNI ODBOR 
Sklada za financiran je razgradnje NEK in 

za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK 

2. Delo Nadzornega odbora Sklada 

Z imenovanjem je Državni zbor Republike Slovenije Nadzornemu odboru 
Sklada izrekel zaupnico, istočasno pa naložil odgovornost, da Državni zbor 
RS opozarja na probleme in nepravilnosti. 

Nadzorni odbor je na podlagi obveznosti, ki mu jo nalaga 7. člen zakona o 
Skladu, redno pregledoval poslovanje Sklada in o svojih ugotovitvah redno, 
enkrat letno poročal Državnemu zboru Republike Slovenije, in sicer vse od 
ustanovitve dalje. 

Poročila je Državnemu zboru posredoval: 
za leto 1995, 26.04.1996 (objava Poročevalec DZ RS št. 19/96) 
za leto 1996, 02.04.1997 (objava Poročevalec DZ RS št. 7/97) 
za leto 1997, 05.10.1998 (objava Poročevalec DZ RS št. 63/98) 

• za leto 1998, 24.12.1999 (objava Poročevalec DZ RS št. 4/00). 

Do današnjega dne Državni zbor ni obravnaval prej naštetih poročil. Na 20. 
seji, 2. decembra 1998, je kot matično telo, obravnaval ter svoje Poročilo k 
obravnavi poročila Nadzornega odbora Sklada za leto 1997, podal le odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih 
financ. Odbor je sprejel tri ugotovitve in sklepe, in sicer: ' 

1. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in 
drugih javnih financ se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora Sklada 
za leto 1997 in s poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije o 
reviziji računovodskih izkazov Sklada za leto 1997. 

2. Odbor ugotavlja, da so bile nepravilnosti, ki jih je Računsko sodišče 
ugotovilo pri pregledu poslovanja Sklada za leto 1996, odpravljene. 

3. Odbor predlaga Odboru Državnega zbora Republike Slovenije za 
gospodarstvo, da kot matično delovno telo za področje energetike, 

, obravnava poročilo Nadzornega odbora Sklada za leto 1997. 

Člani Nadzornega odbora poslovanje Sklada obravnavamo po prejemu 
poročila o revidiranju računovodskih izkazov, katerega izda Računsko 
sodišče. Razlog za takšen način dela je dikcija 21. člena Zakona o 
Računskem sodišču (Uradni list RS št. 48/94), ki v 4. točki navaja, da mora 
Računsko sodišče revidirati izkaze skladov, ki jih je ustanovila Republika 
Slovenija. "Revidiranje se mora opraviti pred obravnavo poročil o poslovanju 
pred organi, določenimi z zakoni ali drugimi akti." 
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NADZORM ODBOR 
Sklada za financiranje razgradnje A'£A' in 

za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK 

Člani Nadzornega odbora Sklada so se v letu 1999 sestali na treh sejah. 

- Na 8. seji 10.05.1999, so se seznanili s predlogom zakona o javnih 
skladih (obrazložitev k predlogu je podal prvo podpisani izmed 
predlagateljev zakona, g. Janez Kopač), se informirali o delu Sklada v 
prvem četrtletju 99 (obrazložitev podal direktor Sklada, g. Milan Venek) 
ter informativno obravnavali Poslovno poročilo Sklada za leto 1998. 

Na 9. seji dne 27.09.1999, so prejeli informacijo direktorja o delu Sklada 
v obdobju maj - september 99, se seznanili s poročilom direktorja 
Sklada o poslovanju v letu 98 ter obravnavali osnutek letnega poročila 
Državnemu zboru Republike Slovenije za leto 98. 

\ 
- Na 10. seji 13.12.1999, so prejeli informacijo direktorja Sklada o 

poslovanju v obdobju september - 31.12.1999, pregledali finančni načrt 
in naložbeno politiko za leto 99, se seznanili s strategijo nalaganja 
finančnih sredstev Sklada za obdobje do leta 2005, s predhodnim 
poročilom Računskega sodišča RS o reviziji poslovanja Sklada za leto 
1998 ter pripravili letno poročilo NO Sklada Državnemu zboru RS za leto 
1998. 

V letu 2000 seje Nadzorni odbor Sklada sestal na 1. seji dne 21.06.2000. 
Novo konstituiranemu odboru je predsednik Upravnega odbora, g. Branko 
Jane, predstavil organiziranost, namen in cilje Sklada. Poslovanje ter službe 
Sklada je članom Nadzornega odbora predstavil direktor Sklada, g. Milan 
Venek. V nadaljevanju so se člani dogovorili o delu Nadzornega odbora 
Sklada v letu 2000. 
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KADZORSI ODBOR 
Sklada za financiranje razgradnje KEK in 

za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz SEK 

3. Poslovanje Sklada v letu 1999 

3.1. Izpolnjevanje zakonskih obveznosti NEK iz naslova prispevka za 
razgradnjo 

Sklad si je za leto 1999 postavil naslednje cilje: 

• zagotoviti poravnavanje obveznosti za dobavljeno energijo, 
• zagotoviti poravnavanje obveznosti, ki so nastale v preteklih letih in so 

regulirane s posebnimi dogovori, 
• skleniti sporazum o poravnavi zapadlih obveznosti za dodatno prevzeto 

električno energijo iz leta 1998 in zagotoviti dosledno izvajanje sporazuma. 

Tabela 1 : Kumulativni pregled vplačil in dolgoročnih obveznosti NEK v obdobju 
1995-1999 

v 000 SIT 

Obdobje Vplačila Dolg Skupaj dolg 

1995 0 2.971.316 2.971.316 
1996 200.000 3.610.320 6.581.636 
1997 698.778 2.063.457 8.645.093 
1998 1.864.905 1.054.790 9.699.883 
1999 2.226.999 752.314 10.452.197 

Skupaj 4.990.682 10.452.197 10.452.197 

V letu 1999 je Nuklearna elektrarna Krško celotno električno energijo prodala 
slovenskemu elektrogospodarstvu. Skladu bi morala iz naslova tekoče 
proizvodnje poravnati 1.348 mio SIT, plačala pa je 1.141 mio SIT (84 %). Iz 
naslova zaostalih obveznosti iz preteklih obdobij je NEK do konca leta 
dejansko vplačala 1.086 mio SIT kar je 53% zapadlih obveznosti. Do konca 
leta je vplačala 2.227 mio SIT, in sicer 19% več kot v preteklem letu. 

S trebim dogovorom, ki sta ga Sklad in NEK sklenila 14.09.1999, je bilo 
dogovorjeno plačilo obveznosti iz naslova prispevka za dodatno dobavljeno 
električno energijo iz leta 1998 in 1999 v višini 1.139 mio SIT. 

Skupen dolg NEK na dan 31.12.1999 je znašal 10.452 mio SIT, od tega je 
predstavljala obveznost NEK iz naslova električne energije, dobavljene 
hrvaškemu elektrogospodarstvu, kar 6.309 mio SIT, od tega 2.511 mio SIT še 
ni zapadlo. Dolg v višini 2.968 mio SIT je predstavljala obveznost NEK iz 
naslova električne energije, dobavljene slovenskemu elektrogospodarstvu, ki 
pa še ni zapadel in je bil reguliran s poravnavo I ter dogovoroma II in III. Dolg 
v višini 1.175 mio SIT je bila kratkoročna zapadla obveznost NEK, ki pa je 
bila kasneje plačana, delno pa prenesena v dogovor IV. 
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3.2 Naložbena politika v letu 1999 

Službe Sklada so v letu 1999 uresničevale cilje sprejete naložbene politike 
upoštevaje načela dobrega gospodarja ter vse zakonske omejitve. Po stanju na dan 
31.12.1999 je Sklad upravljal s 5.315 mio SIT finančnih naložb. 

Od treh finančnih načel je Sklad dajal prednost načelu varnosti, pred načelom 
likvidnosti in donosnosti. Zaradi varnosti naložb je imel Sklad skozi celotno obdobje 
najmanj 30% finančnih naložb v vrednostnih papirjih, ki jih je izdala ali za njih 
jamči Republika Slovenija. Konec leta 1999 je imel Sklad 96% dolgoročnih 
finančnih naložb in 4% kratkoročnih plasmajev denarnih sredstev. Dve tretjini 
sredstev je bilo naloženih v obliki depozitov pri različnih slovenskih bankah, ostalo 
pa v državnih vrednostnih papirjih. Manjši del finančnih naložb (1%) je imel Sklad 
naloženih tudi v ostalih obveznicah. 

V letu 1999 je Sklad ustvaril 454 mio SIT prihodkov iz naslova obresti naloženega denarja, 

kar je skoraj enkrat več kot v preteklem letu. 

Od razpoložljivih plasmajev je Sklad ohranil realno vrednost in dosegel donos v 
okviru pričakovanih možnosti (predpisane obrestne mere za bančne depozite). 

3.3 Uspešnost poslovanja v letu 1999 

Sklad je s pomočjo znanih računovodskih podatkov izračunal temeljne 
kazalnike donosnosti in uspešnosti poslovanja. 

• Deleži splošnih upravnih stroškov v prihodkih od financiranja so se v letu 
1999 zmanjšali glede na preteklo leto iz 16,18 % na 9,02 %. 

• Donos na povprečni kapital za leto 1999, izračunan iz računovodskih 
podatkov je znašal 4,0 %. 

Realni donos na vložena sredstva iz denarnega toka Sklada je nekoliko višji 
in je znašal 4,26 %. 

3.4 Ugotovitve NO o finančnem poslovanju Sklada v letu 1999 

Nadzorni odbor ugotavlja: 

• V letu 1999 je NEK celotno električno energijo dobavila slovenskemu 
elektrogospodarstvu. V septembru 1999 sta Sklad in NEK uredila plačilo 
obveznosti iz naslova dodatno dobavljene električne energije iz leta 1998 in 
1999. Ugotavljamo, daje Sklad v primerjavi z letom 1998 dosegel pomemben 
napredek pri zagotavljanju vplačil sredstev za razgradnjo. V letu 1999 je 
NEK nakazala 2.227 mio SIT. 
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(Od 20.06.2000 dalje, NEK v celoti poravnava tekoče obveznosti, kot tudi vse 
dogovorjene obveznosti iz preteklih obdobij.) 

• Sklad je zbrana sredstva investiral v skladu s sprejetimi stališči iz Strategije 
nalaganja finančnih sredstev in Naložbene politike iz leta 1999. 

• V septembru je Upravni odbor Sklada sprejel Strategijo nalaganja 
finančnih sredstev, ki zajema obdobje do leta 2005, Vlada pa je s sklepom 
št. 408-05/98-7(N) z dne 28.10.1999 podala mnenje na predloženo 
strategijo in jo ocenila kot primemo za delovanje Sklada. V njej je Sklad 
podrobno opredelil problematiko investiranja sredstev, osnovne usmeritve 
ter strukturo in upravljanje naložb Sklada. 
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4. Mnenja in ugotovitve Nadzornega odbora Sklada o poslovanju Sklada v 
letu 1999 

Svoje mnenje o poslovanju Sklada je Nadzorni odbor Sklada oblikoval na 
osnovi: 

• Poročila direktorja Sklada o poslovanju v letu 1999, katerega je Upravni 
odbor Sklada sprejel na 7. seji dne 21. februarja 2000; 

• Poročila Računskega sodišča o poslovanju Sklada v letu 1998; 

• Poročila Računskega sodišča o poslovanju Sklada v letu 1999 in 

• sklepov Vlade Republike Slovenije, ki so bili sprejeti v letu 1999. 

Poročilo direktorja za leto 1999, skupaj z izkazom uspeha in bilanco 
stanja, podaja resnično in pošteno sliko finančnega stanja in poslovanja 
Sklada za leto 1999. 

Računsko sodišče je o izkazu stanja na dan 31.12.1998 in izkazu uspeha za 
leto 1998 izreklo mnenje s pridržkom. Na podlagi ugotovitev iz revidiranja 
zakonitosti, pravilnosti in primernosti porabe sredstev pri poslovanju Sklada 
pa je izrečeno pozitivno mnenje. 

Nadzorni odbor ugotavlja, daje Sklad upošteval vsa priporočila na katera 
je v svojem poročilu o revidiranju računovodskih izkazov Sklada za leto 
1998 opozorilo računsko sodišče. 

Računsko sodišče je o izkazu stanja na dan 31.12.1999 in izkazu uspeha za 
leto 1999 izreklo mnenje s pridržkom. V obrazložitvi mnenja navaja naslednje 
ugotovitve: 

• "Sklad je nepravilno izkazoval nabavno vrednost finančnih naložb v 
obveznice, zato so v izkazu uspeha previsoko izkazani odhodki od 
financiranja v znesku 16.249 tisoč SIT in v istem znesku prihodki od 
financiranja. Zaradi izkazovanja natečenih obresti od finančnih naložb v 
obveznice med terjatvami iz poslovanja, so v bilanci stanja za 27.900 
tisoč SIT prenizko izkazane finančne naložbe v obveznice ter za enak 
znesek previsoko izkazane kratkoročne terjatve iz poslovanja." 

• "Sklad v izkazu uspeha izkazuje za 331.990 tisoč SIT previsoke izredne 
prihodke iz naslova poravnave terjatev iz preteklih let, ker se v 
navedenem znesku terjatve nanašajo na hrvaški del prevzete električne 
energije in niso bile poravnane. V istem znesku so previsoko izkazani 
odhodki iz naslova ponovno oblikovanih popravkov vrednosti." 
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• "Razen, ko gre za popravke, potrebne iz razlogov, ki so navedeni v 
prejšnjih dveh odstavkih, podajajo računovodski izkazi resnično in 
pošteno sliko finančnega stanja Sklada za financiranje razgradnje NEK 
in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK na dan 31.12.1999 in 
izidov njegovega poslovanja v letu, ki se končuje z dnem 31.12.1999." 

Nadzorni odbor ugotavlja, da so nepravilnosti na katere opozarja 
računsko sodišče v poročilu o reviziji računovodskih izkazov Sklada za 
leto 1999, že odpravljene. 

V letu 1999 je Vlada Republike Slovenije izdala naslednje sklepe: 

• 23. marca 1999, sklep štev. 408-05/98-6 (N), 408-05/98-3 (N) s katerim je 
- izdala soglasje k finančnemu načrtu in naložbeni politiki Sklada za leto 

1999, 
- izdala soglasje k poročilu o poslovanju Sklada za leto 1997, 
- ugotovila, da plačilo prispevkov NEK skladu še vedno ne sledijo 

zakonsko predvideni dinamiki. Vlada RS je zadolžila pogajalsko skupino 
Vlade RS v zvezi z lastništvom in statusom NEK in Ministrstvo za 
zunanje zadeve, da za Vlado RS pripravijo predlog, ki bo omogočil 
zbiranje celote sredstev potrebnih za ragradnjo NEK ali ureditev 
razgradnje NEK po izteku življenjske dobe NEK in 

- zadolžila Sklad, da v roku 6 mesecev pripravi prikaz osnovne strukture 
portfelja po posameznih vrstah vrednostnih papiijev kot so državni 
vrednostni papirji, bančne obveznice in depoziti ter delnice gospodarskih 
družb na borzni kotaciji in predlog dolgoročne strukture naložb na tujih 
borzah vrednostnih papirjev. 

• 11. marca 1999, sklep štev. 447-14/98-2 (N) s katerim je naložila upravam 
skladov, ki so v izključni ali večinski lasti države, da se o načrtovanih 
odločitvah o nakupih ali prodajah večjih paketov delnic, ki bi lahko imeli 
večje posledice na lastniško in upravljalsko strukturo izdajateljev 
vrednostnih papirjev, posvetujejo z resornim ministrstvom in Ministrstvom 
za ekonomske odnose in razvoj. 

• 28. oktobra 1999, sklep štev. 408-05/98-7 (N) s katerim je Vlada RS, da se 
je seznanila s Strategijo nalaganja finančnih sredstev Sklada, ki zajema 
obdobje do leta 2005 ter ocenila, daje obravnavana strategija primerna za 
delovanje Sklada. 

• v letu 2000, in sicer 27.03.2000, je Vlada Republike Slovenije izdala sklep 
št. 408-05/98-8, s katerim daje soglasje k poročilu o poslovanju Sklada za 
leto 1998 ter soglasje k Finančnemu načrtu in naložbeni politiki Sklada za 
leto 2000. 

Nadzorni odbor ugotavlja, da je Sklad upošteval navodila, ki izbijajo iz 
sklepov Vlade Republike Slovenije ter izpolnil dane zadolžitve. 

18. marec 2001 15 poročevalec, it. 20 



NADZORNI ODBOR 
Sklada za financiranje razgmdnje NEK in 

za odlaganje radioaktivnih odpadkov i: NEK 

5. Stališča Nadzornega odbora Sklada o Zakonu o javnih skladih (ZJS) 

Z razgradnjo objekta jedrske elektrarne bo zaključen življenjski krog njenega 
delovanja. Po zaključeni razgradnji mora biti mesto na katerem je stal jedrski 
objekt očiščeno in vnovič na voljo za uporabo. Po sedaj veljavnih planih 
slovenske vlade naj bi jedrska elektrarna v Krškem obratovala do leta 2023, 
takrat pa bo potrebno začeti z dejansko razgradnjo. Za realizacijo tako 
zahtevne naloge je potrebno zbrati potrebna sredstva. Po planu razgradnje 
NEK, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije je odločeno, da se uporabi 
scenarij takojšnje razgradnje. Plan razgradnje predvideva, da bi morali za 
financiranje razgradnje NEK zbrati okoli 100 milijard tolarjev. Zbrana 
sredstva lahko nameni Sklad le za varno skladiščenje in končno odlaganje 
izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov iz NEK ter varno razgradnjo 
NEK. Sklad je torej specifičen institut v Republiki Sloveniji, katerega zbrana 
sredstva morajo biti tudi v bodoče nesporno namenjena varnemu odlaganju 
odpadkov iz NEK ter varni razgradnji NEK. 

Nadzorni odbor Sklada podpira usmeritve upravnega odbora Sklada, da se 
Sklad ne organizira po ZJS in še naprej posluje v skladu z določili Zakona o 
Skladu. Nadzorni odbor smatra, da je potrebno spremeniti ZJS tako, da se 
v drugi točki 60. člena, med zakone za katere ne veljajo omejitve iz ZJS, 
uvrsti tudi Sklad, ki je ustanovljen po zakonu o Skladu. 

Obrazložitev: t 

Dne 10.03.2000 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 22/00, 
objavljen Zakon o javnih skladih (v nadaljevanju ZJS), ki na področje 
poslovanja skladov v Sloveniji prinaša kar nekaj sprememb in novosti. V. 
poslovanje Sklada NEK pa je navedeni zakon vnesel zmedo, saj so določbe 
novega zakona v neskladju z določbami, leta 1994 sprejetega Zakona o 
Skladu. 

ZJS v 1. točki 60. členu navaja: "Pravne osebe, organizacijske enote in 
posamezniki, ki v svojem imenu ali firmi uporabljajo besedo "sklad", pa niso 
organizirani in ne delujejo v skladu s tem zakonom, morajo najkasneje do 
30.09.2000 v pravnem prometu prenehati uporabljati kot ime besedo 
"sklad"." V nadaljevanju istega člena so našteti skladi, za katere določbe o 
spremembi imena ne veljajo in pa skladi, katerih ime se z dnem uveljavitve 
ZJS spremeni. Sklada za razgradnjo ne najdemo v nobeni izmed navedb. 
Prav tako 56. člen ZJS ne zajema zakona o Skladu med zakone o skladih, ki z 
dnem uveljavitve ZJS delno ali v celoti prenehajo veljati. 
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Upravni odbor Sklada se je na svojih sejah ukvarjal z navedeno problematiko 
ter zavzel stališča: 

• da bo do razjasnitve navedene problematike posloval po določbah Zakona 
o Skladu, 

• da podpira spremembo ZJS, in sicer na način, da se v drugi točki 60. 
člena, med zakone za katere ne veljajo omejitve iz ZJS, uvrsti tudi Sklad, 
kije ustanovljen po zakonu o Skladu. ( 

ZJS v členih, ki določajo obliko javnih skladov, oz. na kakšen način naj bodo le- 
ti organizirani, ne vključuje specifičnosti Sklada NEK. Osnovni namen Sklada 
NEK je zbiranje ter oplemenitenje sredstev, ostali skladi pa so porabniki 
proračunskih sredstev. Sklad NEK pridobiva sredstva na osnovi prispevka od 
prodane električne energije slovenskemu in hrvaškemu elektrogospodarstvu. 
Nedopustno bi bilo, da bi država trosila namenska sredstva za razgradnjo NEK 
za shranjevanje nizko, srednje in visoko radioaktivnih odpadkov, katera se 
pridobivajo iz plačil uporabnikov električne energije. Ker še vedno ni dosežen 
meddržavni dogovor med Slovenijo in Hrvaško, ki naj bi reševal tudi 
problematiko plačila prispevka za razgradnjo, bi takšen način organiziranja 
zbiranja sredstev še dodatno zapletel meddržavna dogovarjanja. 
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6. Predlogi sklepov ra Državni zbor Republike Slovenije 

Nadzorni odbor Sklada predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da 
sprejme sklepe: 

1. Državni zbor obravnava ter sprejme poročilo Nadzornega odbora Sklada za 
leto 1999. 

* 
2. Državni zbor naj začne postopek za spremembo 60. člena ZJS s katero se 

med sklade za katere ne velja ZJS navede tudi Sklad, ki je ustanovljen po 
zakonu o Skladu. 

3. Državni zbor zadolži Vlado Republike Slovenije, da: 

• zagotovi redno plačevanje obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o Skladu; 
zagotovi, da delovanje Sklada oz. uresničevanje obveznosti, ki izhajajo iz 
Zakona o Skladu, ne bo odvisno od meddržavnih dogovorov med 
republikama Slovenijo in Hrvaško ter "dobre volje" institucij ali 
posameznikov. Zagotoviti je potrebno jasen odnos med zavezancem za plačilo 
prispevka (NEK) ter Skladom; 
zadolži Agencijo RAO, da izdela študijo (mrežni plan) načrtovanih konkretnih 
vlaganj sredstev v izgradnjo objektov za potrebe razgradnje NEK ter 
skladiščenja in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK ter plan izdelave 
študij, ki bodo predvidoma še potrebne, s časovno finančno opredelitvijo le- 
teh. 

Predsednica nadzornega odbora 
Sklada za financiranje razgradnje 
NEK in za odlaganje RAO iz NEK 

Eva Pučnik Bitenc 

SKLAD za financiranje 
razgradnje NEK in za odlaganje i 
radioaktivnih odpadkov iz NEK 

»270 KRŠKO, CK2 l> 
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Številka: 
Datum: 

1202-15/00-23 
20.02.2001 

Na podlagi 5. odstavka 23. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 20/95) izdajam naslednji 

SKLEP 

Predhodno poročilo o reviziji računovodskih izkazov Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne 
elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško za leto 1999, 
št. 1202-15/00-21 z dne 24.01.2001 je postalo dokončno dne 09.02.2001. Umika se oznaka 
"uradna tajnost - zaupno" na navedenem poročilu. 

Obrazložitev 

Predhodno poročilo o reviziji računovodskih izkazov Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne 
elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško za leto 1999, 
št.1202-15/00-21 z dne 24.01.2001 je bilo revidirancu vročeno dne 24.01.2001. 

Ker revidiranec v roku 15 dni od vročitve predhodnega poročila ni podal pisnih pripomb, je predhodno 
poročilo z dnem 09.02.2001 postalo dokončno. 

' V\ 

jusiiais .-t 

\ 
'Z. \\ Nevenka Cukon-Mavec, r" :i članica Računskega sodišča 

< /' 

Poslano: 
1. Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje 

radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, 8270 Krško, Cesta krških žrtev 59 
2. Arhivu 
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REPUBLIKE SLOVENIJE 
Slovenskac. 50. 1000LJUBUANA V - -  
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Na podlagi četrtega odstavka 21. člena Zakona o računskem sodišču (Ur. 1. RS, št. 48/94) in 
23. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Ur. 1. RS, Št. 20/95) izdajam 
naslednje 

PREDHODNO POROČILO 

O REVIZIJI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

SKLADA ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE 

NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO IN ZA 

ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV 

IZ NEK 

ZA LETO 1999 

Številka: 1202-15/00-21 

Ljubljana, 24.1.2001 

poročevalec, št. 20 20 18. marec 2001 



VSEBINA 

I. UVOD  

II. UGOTOVITVE   

1. Ugotovitve revizije za leto 1998    

2. Računovodska načela in računovodske usmeritve  

3. Računovodski izkazi za leto 1999  

3.1. Bilanca stanja na dan 31.12.1999  

3.1.1. Neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva, 

3.1.2. Finančne naložbe  

3.1.3. Teijatve iz poslovanja  

3.1.4. Kapital  

3.1.5. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja in pasivne časovne 

razmejitve  

3.2. Izkaz uspeha v obdobju od 1.1. do 31.12.1999  

3.2.1. Čisti prihodki od prodaje  

3.2.2. Stroški blaga, materiala in storitev ter stroški dela  

3.2.3. Amortizacija   

3.2.4. Odpisi obratnih sredstev   

3.2.5. Drugi odhodki poslovanja   

3.2.6. Prihodki od financiranja  

3.2.7. Stroški obresti in drugi odhodki financiranja   

3.2.8. Izredni prihodki   

III. MNENJE  

IV. PRIPOROČILA  

IV. DODATEK  

18. marec 2001 21 poročevalec, št. 20 



I. UVOD 

V program dela računskega sodišča za leto 2000 je bila uvrščena revizija računovodskih 
izkazov Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje 
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, Cesta krških žrtev 59, Krško (v 
nadaljevanju Sklad), za leto 1999. 

Revizija je bila opravljena na podlagi sklepa o izvedbi revizije, št. 1202-15/00-17 z fine 
31.08.2000 ter v skladu s 4. odstavkom 21. Člena zakona o računskem sodišču, ki določa, da 
se revidiranje računovodskih izkazov obvezno opravlja enkrat letno pri skladih, ki jih je 
ustanovila Republika Slovenija. Revizijo so izvedli gospodarski revizorji na osnovi sklenjene 
pogodbe med računskim sodiščem in revizijsko družbo (št. 1312-00-000027, z dne 2.8.2000) 
in po pooblastilu (št. 1202-15/00-18, z dne 31.8.2000). 

Cilj revizije je bil podati mnenje o resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov. 

Na podlagi pooblastila, št. 1202-15/00-18 z dne 31.8.2000 sta nadzor s strani RSRS opravili 
revizorki Metka Lorber in Nataša Karlič. 

Predstavitev revidirane osebe 

Sklad je pravna oseba in posluje v svojem imenu in za svoj račun s sedežem v Krškem, Cesta 
krških žrtev 59. Sklad je bil ustanovljen z Zakonom o Skladu za financiranje razgradnje 
nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne 
Krško (Ur.l.RS, št.75/94 - v nadaljevanju ZSFR) za financiranje razgradnje Nuklearne 
elektrarne Krško (v nadaljevanju NEK), shranjevanje in trajno odlaganje srednje in nizko 
radioaktivnih odpadkov iz NEK ter istrošenega goriva. Dejavnost Sklada je zbiranje finančnih 
sredstev skladno z ZSFR ter nalaganje sredstev v prvovrstne vrednostne papiije in depozite. V 
Sklad se vplačujejo namenska sredstva iz dela cene električne energije za vsako kWh, ki jo 
NEK dobavi slovenskemu in hrvaškemu elektrogospodarstvu. Zavezanec za obračun in 
plačilo sredstev v Sklad je NEK. Ob sprejetju ZSFR je višina prispevka znašala 0,61 SIT za 
kWh proizvedene električne energije, z dnem 24.04.1997 pa seje po sklepu Vlade Republike 
Slovenije višina prispevka znižala na 0,462 SIT za kWh. S svojim delovanjem Sklad 
zagotavlja, da se sredstva, ki so po zakonu namenjena financiranju vame razgradnje NEK, za 
varno shranjevanje in trajno odlaganje srednje in nizko radioaktivnih odpadkov in 
izrabljenega goriva iz NEK, porabljajo namensko, in da se njihova vrednost ohranja v 
obdobju do končne porabe. 

Organi Sklada so: 
• Upravni odbor, ki ima predsednika in 4 člane, od katerih predsednika in dva člana imenuje 

in razrešuje Državni zbor RS, enega člana Vlada RS in enega člana občina Krško. Mandat 
predsednika in članov traja 4 leta in so lahko po preteku mandata ponovno imenovani. 
Državni zbor RS Članov in predsednika ni imenoval v rokih, kijih določa lO.člena Statuta 
Sklada, po katerem Vlada RS, Državni zbor in občina Krško imenujejo nove člane vsaj tri 
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mesece pred iztekom mandata dosedanjim članom. Državni zbor RS je imenoval 
predsednika in člane 11.3.1999, dotedanjim Članom pa je potekel mandat 1.3.1999; 

• Nadzorni odbor, ki ima predsednika in devet članov, ki jih imenuje in razrešuje Državni 
zbor RS. Mandat članov traja 5 let in so lahko ponovno imenovani; 

• Direktor Sklada, ki ga imenuje Vlada RS na predlog upravnega odbora. Direktor zastopa 
Sklad, vodi poslovanje in odgovarja za pravilnost poslovanja Sklada. Njegov mandat traja 
4 leta in je lahko ponovno imenovan. V revidiranem obdobju je Sklad vodil in zastopal 
direktor Milan Venek, dipl. org. dela. 

II. UGOTOVITVE 

1. Ugotovitve revizije za leto 1998 

Na računovodske izkaze Sklada za leto 1998 je Računsko sodišče Republike Slovenije izreklo 
mnenje s pridržkom zaradi negotovosti v zvezi s poplačilom zapadlih teijatev v višini 
2.066.307 tisoč SIT. 

2. Računovodska načela in računovodske usmeritve 

Računovodski izkazi Sklada so bili pripravljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi 
standardi (v nadaljevanju SRS). Temeljni namen SRS je upoštevati splošno mednarodno 
računovodsko prakso, predvsem Mednarodne računovodske standarde, finančno pojmovanje 
kapitala in zahtevo po realni ohranitvi kapitala. 

Sklad nima Pravilnika o računovodstvu, Pravilnika o popisu osnovnih sredstev, terjatev in 
obveznosti, ali kakšnega drugega internega akta, s katerim bi podrobneje opredelil svoje f 
računovodske usmeritve. 

V letu 1999 je Sklad izdelal računovodske izkaze na osnovi izvirnih vrednosti, pri čemer so 
bile uporabljene naslednje temeljne računovodske usmeritve: 

Opredmetena osnovna sredstva 
Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za 
amortizacijo. Pri obračunu so uporabili metodo enakomernega časovnega amortiziranja. 
Opredmetena osnovna sredstva in amortizacija so bila v obdobju od 1.1. do 24.1.1999 
revalorizirana s koeficientom rasti cen na drobno in v obdobju od 24.1. do 31.12.1999 s 
koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin. 

Opredmetena osnovna sredstva, nabavljena in odtujena v letu 1999, so bila revalorizirana z 
uporabo ustreznih revalorizacijskih indeksov, ki so obračunani od meseca nabave do konca 
leta 1999 oziroma do meseca odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev. 
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Terjatve iz poslovanja 
Terjatve iz poslovanja obsegajo dolgoročne in kratkoročne terjatve iz poslovanja. Prvotno 
nastale teijatve se kasneje lahko neposredno povečajo ali pa zunaj prejetega plačila ali 
drugačne poravnave zmanjšajo za vsak znesek, za katerega obstaja utemeljitev, da ne bo 
poravnan. Kasnejša povečanja terjatev (razen danih predujmov) povečujejo ustrezne prihodke 
od poslovanja, če pride do povečanja v istem poslovnem letu. Če pride do povečanja v 
naslednjem letu, se povečajo izredni prihodki. Podobno načelo velja pri zmanjšanju terjatev. 

Terjatve se izkazujejo na začetku z zneski, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin ob 
predpostavki, da bodo tudi plačane. Teijatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v 
predvidenem roku, se izkazujejo kot dvomljho ali spon.j. S popravkom vrednosti je 
korigirana vrednost za terjatve, za katere Sklad ocenjuje, da ne bodo plačane. 

Finančne naložbe 
Dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe sestavljajo naložbe v obveznice in depozite v 
državi. Finančne naložbe v depozite se v začetku izkazujejo po nabavni vrednosti, ki ji 
ustrezajo dejansko naložena denarna sredstva. Finančne naložbe v obveznice, ki se 
obrestujejo, se v začetku izkazujejo v vrednosti, ki ustreza nakupni ceni glavnice. Natečene 
obresti, ki so sestavni del nakupne cene se v začetku izkazujejo zunaj nabavne vrednosti 
obveznic, v okviru odhodkov za obresti. 

V inflacijskih razmerah se finančne naložbe revalorizirajo na podlagi ustreznega indeksa za 
revalorizacijo. Če tržna vrednost ali novo dogovoijeni znesek v kupni moči domače valute ne 
omogoča polne revalorizacije, seje treba ravnati po načelu manjše vrednosti. 

Obveznosti 
Obveznosti obsegajo kratkoročne obveznosti iz poslovanja. Obveznosti se vnesejo v bilanco v 
višini nominalnih zneskov, ki izhajajo iz transakcij. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja so 
razčlenjene na obveznosti do dobaviteljev, obveznosti do delavcev in obveznosti do države. 

Kapital 
Celotni kapital Sklada sestavljajo preneseni dobiček iz prejšnjih let, revalorizacijski popravek 
dobičkov iz prejšnjih let in dobiček poslovnega leta, Revalorizacijski' popravki kapitala 
dopolnjujejo vrednostno izkazovanje sestavin kapitala za razlike, ki izhajajo iz sprememb 
kupne moči domače valute in drugih sprememb cen. V obdobju od 1.1. do 24.1.1999 je bil 
uporabljen indeks cen na drobno in v obdobju od 24.1. do 31.12.1999 indeks cen življenjskih 
potrebščin. 

Poslovni prihodki 
Poslovni prihodki obsegajo prihodke iz naslova zaračunanega prispevka NEK po zakonu. 

Stroški poslovanja 
Stroški poslovanja so sestavljeni iz stroškov materiala in storitev, stroškov dela, amortizacije, 
odpisov obratnih sredstev ter drugih odhodkov poslovanja. 

Stroški dela zajemajo obračunane plače ter dajatve, ki zagotavljajo socialno varnost in 
pokojninsko zavarovanje, ki jih Sklad obračunava na bruto plače. Kot strošek dela se 
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upoštevajo še stroški pogodb o delu, ki so povezani s poslovanjem, izplačila po pogodbah o 
delu in dajatve na pogodbe o delu in tudi drugi stroški. 

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev se opravlja z uporabo enakomernega časovnega 
odpisovanja. Revalorizacijo amortizacije se opravi z uporabo ustrezne stopnje rasti cen. 

Odpisi obratnih sredstev se v celoti nanašajo na oblikovanje popravkov vrednosti teijatev do 
NEK. 

Prihodki in odhodki od financiranja 
Obresti iz naslova teijatev iz poslovnih razmerij in plasmajev so prikazani kot prihodki 
financiranja, odhodki za obresti pri nakupu vrednostnih papirjev pa so prikazani kot odhodki 
od financiranja. 

Izredni prihodki 
Izredni prihodki so neobičajne postavke in postavke iz prejšnjih obračunskih obdobij, 
ugotovljene v tekočem obdobju. 

Revalorizacijski izid 
Učinki revalorizacije sredstev in obveznosti oblikujejo ali črpajo revalorizacijski izid. 
Revalorizacijski izid je vključen v izkaz uspeha kot prihodek ali odhodek od financiranja. 
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3. Računovodski izkazi za leto 1999 

3.1. Bilanca stanja na dan 31.12.1999 

Konec leta je Sklad izkazoval sredstva v višini 6.607.782 tisoč SIT, ki so se v primerjavi z 
letom poprej povečala za 124 %. 

Tabela 1: Bilanca stanja 31.12.1999 

Sredstva in obveznosti do 
virov sredstev 

Znesek v 000 SIT Indeks 
99/98 

Strukt. 
v'% 1999 1998 

A. Stalna sredstva 3.537.574 2.652.110 133 53,5 
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva 328 243 135 0,0 
II. Opredmetena osnovna sredstva 8.935 3.564 250 0,1 
III. Dolgoročne finančne naložbe 3.528.311 2.648.303 133 53,4 
B. Gibljiva sredstva 3.070.208 299.300 1026 46,5 
I. Kratkoročne terjatve iz poslovanja 1.280.054 92.173 1389 19,4 
II. Kratkoročne finančne naložbe 1.786.416 207.039 863 27,0 
III. Denarna sredstva 3.561 88 405 0,1 
IV. Aktivne časovne razmejitve 177 0 0,0 
Skupaj sredstva 6.607.782 2.951.410 224 100,0 

A. Kapital 6.603.254 2.944.031 224 99,9 
I. Preneseni dobiček iz prejšnjih let 2.859.179 908.966 315 43,2 
II. Revalorizacijski popravek kapitala 308.599 84.852 364 4,7 
III. Dobiček poslovnega leta 3.435.476 1.950.213 176 52,0 
B. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 3.063 2.683 114 0,1 
C. Pasivne časovne razmej itve 1.465 4.696 31 0,0 
Skupaj obveznosti do virov sredstev 6.607.782 2.951.410 224 100,0 

3.1.1. Neopredmctena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva 

Kot neopredmeteno dolgoročno sredstvo v višini 328 tisoč SIT je bila izkazana računalniška 
programska oprema. Opredmetena osnovna sredstva so konec leta predstavljala opremo s 
sedanjo vrednostjo 8.935 tisoč SIT. 
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Tabela 2: Preglednica opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev v letu 1999 

v 000 SIT 
Osnovna sredstva Neopredmetena 

dolgoročna sredstva 
Opredmetena 

osnovna sredstva 
Skupaj 

Nabavna vrednost 
Stanje 1.1.1999 1.529 14.967 16.496 

Neposredna povečanja 297 7.492 7.789 

Zmanjšanja (odtujitve) 0 (7.534) (7.534) 

Revalorizacija 27 461 488 

Stanje 31.12.1999 1.853 15.386 17.239 

Popravek vrednosti 
Stanje 1.1.1999 1.286 11.403 12.689 

Amortizacija 230 2.431 2.661 

Dodatna vlaganja 0 (48) (48) 
Zmanjšanja (odtujitve) 0 (7.534) (7.534) 

Revalorizacija 9 199 208 

Stanje 31.12.1999 1.525 6.451 7.976 

Sedanja vrednost 
Stanje 1.1.1999 243 3.564 3.807 

Stanje 31.12.1999 328 8.935 9.263 

Na dan 31.12.1999 je Sklad sredstva revaloriziral z ustreznim koeficientom rasti cen 
življenjskih potrebščin. 

V letu 1999 je Sklad nabavil novo osebno vozilo in računalniško opremo v skupni vrednosti 
6.988 tisoč SIT, kar je predstavljalo 90 % vseh nabav v tem letu. Zmanjšanje vrednosti 
osnovnih sredstev je predstavljala izločitev in prodaja osebnega avtomobila in računalnikov 
brez sedanje vrednosti. 

3.1.2. Finančne naložbe 

Kratkoročne in dolgoročne naložbe Sklada na dan 31.12.1999 so znašale skupno 5.314.727 
tisoč SIT. Struktura naložb je prikazana v naslednji tabeli. 

Tabela 3: Stanje in struktura finančnih naložb Sklada 

Finančne naložbe Znesek v 000 SIT Indeks 
99/98 

Strukt. 
v % 1999 1998 

Dolgoročni depoziti 1.585.400 1.760.383 90 29,8 

Kratkoročni depoziti 1.780.679 207.039 860 33,5 
Obveznice RS 1.879.993 887.920 212 35,4 
Druge obveznice 62.918 0 1.2 
Kratkoročni vrednostni papirji 5.737 0 0 0,1 
Skupaj 5.314.727 2.855.342 186 100,0 
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Konec leta 1999 je imel Sklad 35,4 % vseh naložb v obveznicah Republike Slovenije in 
obveznicah Slovenskih železarn, za katere jamči RS, medtem ko je Sklad 64,6% zbranih 
sredstev plasiral v obliki kratkoročnih in dolgoročnih depozitov pri bankah. 

Tabela 4: Struktura depozitov pri bankah na dan 31.12.1999 
v 000 SIT 

Banka Dolgoročni 
depoziti 

Kratkoročni 
depoziti 

Skupaj Delež 
v % 

Nova kreditna banka Maribor d.d. 400.000 607.879 1.007.879 29,94 
Nova ljubljanska banka d.d. 100.000 272.700 372.700 11,07 
Banka Velenje d.d., Velenje 80.000 20.000 100.000 2,97 
Slovenska investicijska banka d.d. 90.000 12.500 102.500 3,05 
Dolenjska banka d.d. Novo mesto 165.400 834.600 1.000.000 29,71 
Poštna banka Slovenije d.d. 580.000 0 580.000 17,23 
Banka Koper d.d., Koper 20.000 0 20.000 0,59 
Zadružna kmetijska banka d.d. 50.000 0 50.000 1,48 
A banka d.d., Ljubljana 0 33.000 33.000 0,99 
Banka Celje d.d., Celje 100.000 0 100.000 2,97 
Skupaj 1.585.400 1.780.679 3.366.079 100,00 

V strukturi naložb je delež dolgoročnih naložb 92,7 % in delež kratkoročnih naložb 7,3 %. 
Dolgoročne finančne naložbe so na dan 31.12.1999 znašale 3.528.311 tisoč SIT in so obsegale 

- dolgoročne depozite v višini 1.585.400 tisoč SIT ali 44,9 % vseh dolgoročnih naložb, 
- dolgoročne vrednostne papirje v višini 1.942.911 tisoč SIT ali 55,1 % dolgoročnih naložb. 

Konec leta 1999 je imel Sklad največ denarnih sredstev v dolgoročnih depozitih pri Poštni 
banki Slovenije d.d. Maribor v znesku 580.000 tisoč SIT in v Novi kreditni banki Maribor 
d.d. v znesku 400.000 tisoč SIT. Pri obeh navedenih bankah so se depoziti obrestovali po 6 % 
letni realni obrestni meri, medtem ko so se ostali dolgoročni depoziti v glavnem obrestovali 
po 5 % letni realni obrestni meri, nekateri med njimi pa tudi po 4 % letni realni obrestni meri. 

Tabela 5: Struktura dolgoročnih naložb v vrednostne papirje na dan 31.12.1999 

Vrednostni papirji Število lotov Vrednost v 000 SIT 
Obveznice RS 04 7.974 837.763 
Obveznice RS 10 43.272 422.471 
Obveznice RS 13 991 89.983 
Obveznice RS I 536 82.406 
Obveznice SZ 01 4.772 447.370 
Obveznice SOS2 8.623 58.190 
Obveznice AB01 91 4.728 
Skupaj 1.942.911 

Pri vrednostnih papirjih, s katerimi je razpolagal Sklad, ni bilo potrebno oblikovati popravkov 
vrednosti. Provizija, ki jo je ob nakupu vrednostnih papirjev plačeval Sklad borzno 
posredniškim družbam, je v letu 1999 znašala do 0,38 % od doseženega prometa. 
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Sklad je dolgoročne finančne naložbe v vrednostne papirje konec leta 1999 vrednotil po 
revalorizirani nabavni vrednosti. Učinek revalorizacije je pravilno oblikoval revalorizacijski 
izid. 

Pri nakupu obveznic je Sklad v poslovnih knjigah vrednost obveznic izkazal zgolj v višini 
glavnice, za natečene obresti pa je obremenil odhodke financiranja, kar ni bilo v skladu s SRS 
3.6., ki določa, da se dolgoročne finančne naložbe v začetku izkazujejo po nabavni vrednosti, 
ki ji ustrezajo naložena denarna ali drugačna sredstva. Iz navedenega naslova je Sklad v letu 
1999 izkazal za 16.249 tisoč SIT odhodkov od financiranja. 

Ob izplačilu obresti oziroma na dan bilance stanja je Sklad na podlagi amortizacijskega načrta 
obveznic ugotovil višino celotnih natečenih obresti ter jih izkazal v breme kratkoročnih 
teijatev iz poslovanja ter v dobro prihodkov od financiranja, kar ni bilo v skladu s SRS 3.8., ki 
določa, da se dolgoročne finančne naložbe povečujejo za pripisane obresti. Zato so bile 
dolgoročne finančne naložbe v bilanci stanja izkazane prenizko za natečene obresti od 
obveznic do 31.12.1999 v znesku 27.900 tisoč SIT ter v istem znesku previsoko izkazane 
kratkoročne terjatve iz poslovanja. Hkrati so bili v izkazu uspeha za 16.249 tisoč SIT 
previsoko izkazani odhodki in prihodki iz naslova obresti. 

Stanje kratkoročnih finančnih naložb na dan 31.12.1999 je znašalo 1.786.416 tisoč SIT. 
Nanašalo seje predvsem na depozite z zapadlostjo krajšo od 12 mesecev v višini 1.780.679 
tisoč SIT ter na naložbe v kratkoročno obveznico RS09 v višini 5.737 tisoč SIT. 

3.1.3. Terjatve iz poslovanja 

Konec leta 1999 je Sklad izkazal terjatve iz poslovanja v višini 1.280.054 tisoč SIT. Stanje 
terjatev v prikazani višini je razlika med vrednostjo terjatev ob njihovem nastanku in 
oblikovanim popravkom vrednosti. 

Tabela 6: Terjatve iz poslovanja na dan 31.12.1999 
v 000 SIT 

Terjatve Sklada Stanje 
31.12.1999 

Popravek 
vrednosti 

Sedanja 
vrednost 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja 4.908.913 (4.908.913) 0 
- po izvensodni poravnavi 12.5.1997 4.807.175 (4.807.175) 0 
- po izvensodni poravnavi 15.4.1998-SLO 101.738 (101.738) 0 
Kratkoročne terjatve do kupcev 57 0 57 
Kratk. terj.iz obresti za finančne naložbe 245.765 0 245.765 
- obresti na vezana sredstva 217.852 0 217.852 
- obresti za obveznice 27.913 0 27.913 
Druge kratkoročne terjatve 1.034.232 0 1.034.232 
- terjatve do NEK 1.034.162 0 1.034.162 
- terjatve do delavcev 70 0 70 
Skupaj 6.188.967 (4.908.913) 1.280.054 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja se nanašajo na terjatve do NEK iz naslova prispevka po 
ZSFR za leto 1995, 1996 in 1997. Sklad pridobiva namenska sredstva iz dela cene električne 
energije za vsako kWh, ki jo NEK dobavi slovenskemu elektrogospodarstvu. Ob sprejetju 
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ZSFR je višina prispevka znašala 0,61 SIT za kWh proizvedene električne energije, z dnem 
24.04.1997 pa je po sklepu vlade višina prispevka znižala na 0,462 SIT za kWh. Ker NEK ni 
plačevala obveznosti iz leta 1995 in 1996, je bil dne 12.05.1997 sklenjen dogovor o poravnavi 
med Skladom in NEK. Po sklepu vlade je bilo določeno, da prispevek ostane v višini 0,61 SIT 
za kWh proizvedene električne energije, do poplačila dolga iz let 1995 in 1996. NEK prav 
tako ni plačala svojih obveznosti za leto 1997 in tako je bil 17.04.1998 sklenjen dogovor o 
poravnavi, ki določa mesečno odplačevanje dolga, ki se nanaša na električno energijo, ki je 
bila v letu 1997 dobavljena slovenskemu trgu. Po sklenitvi teh dogovorov je Sklad terjatve 
prenesel med dolgoročne teijatve, za katere je v celoti oblikoval popravek vrednosti. Ob 
zapadlosti posameznih mesečnih zneskov, so se deli dolgoročnih terjatev prenesli med 
kratkoročne terjatve, oblikovani popravek vrednosti dolgoročnih teijatev pa se je odpravil v 
dobro izrednih prihodkov. V letu 1999 so te terjatve zapadle v skupnem znesku 1.070.934 
tisoč SIT in v istem znesku so bili izkazani tudi izredni prihodki. 

Terjatve do NEK za plačilo prispevka od proizvedene in na slovenski trg dobavljene 
električne energije v vseh letih do sedaj sicer niso bile poravnane ob zapadlosti, vendar pa je 
kasnejše plačevanje potekalo skladno s sklenjenimi dogovori o poravnavi. Glede na to 
menimo, da so oblikovani popravki vrednosti v celotni višini teh terjatev previsoki. Skladu 
zato priporočamo, da pri oblikovanju oziroma presoji ustreznosti popravkov vrednosti v letu 
2000 še enkrat preuči primernost svojih računovodskih usmeritev na tem področju. 

3.1.4. Kapital 

Na dan 31.12.1999 je Sklad izkazal kapital v skupni višini 6.603.254 tisoč SIT. Oblikovale so 
ga naslednje postavke (v 000 SIT): 

• Preneseni čisti dobiček iz preteklih let 2.859.179 
- Preneseni čisti dobiček iz leta 1996 165.070 
- Preneseni čisti dobiček iz leta 1997 743.896 
- Preneseni Čisti dobiček iz leta 1998 1.950.213 

• Revalorizacijski popravek kapitala 308.599 
• Nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta 3.435.476 
Skupaj 6.603.254 

V letu 1999 je bil kapital revaloriziran z ustreznim koeficientom rasti cen, ki je za leto 1999 
znašal 1,076. 

3.1.5. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja in pasivne časovne razmejitve 

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja so na dan 31.12.1999 znašale 3.063 tisoč SIT in so se v 
znesku 2.249 tisoč SIT nanašale na obveznosti iz plač in drugih obveznosti do zaposlenih za 
mesec december 1999 ter na izplačilo sejnin. 

Stanje pasivnih časovnih razmejitev konec leta 1999 je znašalo 1.465 tisoč SIT in se je 
nanašalo na vnaprej vračunani strošek za program ARAO po pogodbi z Agencijo za 
radioaktivne odpadke Ljubljana. Po pogodbi je Sklad zadržal 10 % od pogodbene vrednosti 
dokler ne bodo končani vsi projekti. 
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3.2. Izkaz uspeha v obdobju od 1.1. do 31.12.1999 

Sklad je v letu 1999 izkazal 4.713.723 tisoč SIT prihodkov in 1.278.247 tisoč SIT odhodkov 
ter ustvaril dobiček v višini 3.435.476 tisoč SIT. 

Tabela 8: Izkaz uspeha za obdobje od 1.1. do 31.12.1999 

Vrste prihodkov in odhodkov Znesek v 000 SIT Indeks 
99/98 1999 1998 

A. Čisti prihodki od prodaje 2.072.697 2.210.564 94 , 
1. Prispevki NEK po zakonu 2.072.697 2.210.564 94 

B. Kosmati donos iz poslovanja 2.072.697 2.210.564 94 
C. Stroški materiala in storitev (10.518) (10.312) 102 

1. Stroški storitev (8.973) (9.279) 97 
2. Stroški materiala (1.545) (1.033) 150 

C. Stroški dela (27.375) (23.229) 118 
1. Plače (17.153) (14.783) 118 
2. Stroški socia. in pokojn. zavarovanja (3.657) (3.131) 117 
3. Drugi stroški dela (6.565) (5.315) 124 

D. Stroški amortizacije (2.726) (4.859) 56 
E. Odpisi obratnih sredstev (1.206.232) (2.066.307) 58 
F. Drugi odhodki poslovanja (15.147) (46.570) 33 
G. Dobiček iz poslovanja 810.699 59.287 1367 
H. Prihodki od financiranja 1.153.431 894.032 129 
I. Stroški obresti in drugi odh. financ. (16.249) (17.057) 95 

J. Dobiček iz rednega poslovanja 1.947.881 936.262 208 
K. Izredno prihodki 1.487.595 1.013.951 147 
L. Celotno dobiček 3.435.476 1.950.213 176 
M. Čisti dobiček poslovnega leta 3.435.476 1.950.213 176 

3.2.1. Čisti prihodki od prodaje 

Čisti prihodki od prodaje so v letu 1999 znašali skupno 2.072.697 tisoč SIT in so bili izkazani 
v celoti kot prispevek, ki ga Skladu po zakonu plačuje NEK od vsake proizvedene kWh 
električne energije v obdobju od 1.12.1998 do 30.11.1999. Prispevki so bili obračunani v 
višini 0,462 SIT/kWh. 

3.2.2. Stroški blaga, materiala in storitev ter stroški dela 

Za stroške blaga, materiala in storitev je Sklad v letu 1999 porabil skupno 10.518 tisoč SIT. 
Stroški dela so za leto 1999 znašali 27.375 tisoč SIT in so se povečali za 18 % glede na leto 
poprej. 
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Tabela 9: Stroški dela 

Vrste stroškov dela Znesek v 000 SIT Indeks 
99/98 1999 1998 

- stroški plač 17.153 14.529 118 

- stroški social. in pokojn. zavarovanja 3.657 3.131 117 

- stroški pogodb o delu - sejnine 5.693 4.565 125 

- drugi stroški dela 872 750 116 

Skupaj 27.375 23.229 118 

Direktor Sklada je imel sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi s Skladom, za ostale tri 
zaposlene pa je veljala Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti. Za direktorja je bila 
določena plača v višini 70 % plače ministra, pristojnega za področje energetike, to je ministra 
za gospodarske dejavnosti. Z revizijo je bilo ugotovljeno, da so bile plače direktorja in ostalih 
zaposlenih na Skladu, obračunane za leto 1999, skladne z veljavnimi predpisi. 

V stroških dela so bila zajeta tadi izplačila po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah v višini 
5.693 tisoč SIT, ki so se nanašala na izplačila sejnin. V letu 1999 je Sklad izplačeval sejnine 
Članom upravnega in nadzornega odbora po enakih kriterijih, sprejetih na podlagi sklepa 
ministra, kot vsa leta poprej. Sejnina je bila določena v višini 20 % povprečne bruto plače v 
podjetjih elektrogospodarstva za člane upravnega odbora ter 30 % od iste osnove za 
predsednika upravnega odbora. Člani upravnega odbora so bili upravičeni tudi do izplačila 
potnih stroškov. 

3.2.3. Amortizacija 

Za leto 1999 je Sklad obračunal stroške amortizacije v višini 2.726 tisoč SIT, od tega seje na 
revalorizacijo amortizacije nanašalo 65 tisoč SIT. 

3.2.4. Odpisi obratnih sredstev 

Obratna sredstva so bila v poslovnem letu 1999 odpisana v višini 1.206.232 tisoč SIT in so 
zajemala popravke vrednosti kratkoročnih terjatev do NEK, ki so do datuma sesiavljanja 
bilance zapadle v plačilo, pa jih NEK še ni poravnal, razen terjatve za plačilo prispevka za 
novembrsko proizvodnjo električne energije. Iz razlogov, navedenih v točki 3.1.3. tega 
poročila (način evidentiranja zapadlosti terjatev iz izvensodne poravnave z dne 12.5.1997) 
ocenjujemo, da so bili v bilanci uspeha previsoko izkazani odhodki iz naslova oblikovanja 
popravka vrednosti v višini 331.990 tisoč SIT in v isti višini tudi izredni prihodki. 

3.2.5. Drugi odhodki poslovanja 

Drugi odhodki poslovanja so znašali 15.147 tisoč SIT in so vključevali stroške sofinanciranja 
Agencije za radioaktivne odpadke v višini 14.647 tisoč SIT ter ostale stroške. 

3.2.6. Prihodki od financiranja 

Prihodki od financiranja so bili v letu 1999 izkazani v višini 1.153.431 tisoč SIT in so se 
povečali za 29 %, glede na leto 1998. 
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Tabela 10: Prihodki od financiranja 

Vrste prihodkov od financiranja Znesek v 000 SIT Indeks 
99/98 1999 1998 

- prihodki od obresti iz vredn. papirjev 247.865 122.039 203 

- prihodki od obresti, zaračunani NEK 871.910 649.325 134 

- revalorizacijski presežek 33.656 106.051 32 

- pozitivne razlike iz naložb v vredn. pap. 0 16.617 
Skupaj 1.153.431 894.032 129 

Prihodki od obresti vrednostnih papirjev so zajemali obračunane obresti danih depozitov in 
obresti od obveznic. Iz razlogov, opisanih v točki 3.1.2. tega poročila (način evidentiranja 
nakupa obveznic) je bilo ocenjeno, da so v izkazu uspeha previsoko izkazani odhodki in 
prihodki od financiranja v višini 16.249 tisoč SIT. 

Prihodke od obresti, zaračunane NEK v skupni višini 871.910 tisoč SIT, so v letu 1999 
sestavljali naslednji prihodki: 

- pogodbene obresti, dogovorjene v delni prisilni poravnavi z 
dne 14.9.1999 v višini 4 % letno v višini 

- pogodbene obresti, dogovoijene v dogovoru o pora\Tiavi z dne 
15.4.1998 v višini 5 % letno 

- zamudne obresti do dneva plačila oz. bilančnega dne 

Med prihodki od financiranja so bile izkazane pogodbene obresti v višini realnih obresti, 
revalorizacijske obresti v višini TOM pa so oblikovale revalorizacijski izid. Zaračunane 
zamudne obresti so bile v celotni višini (T+13,5%) izkazane med prihodki od financiranja. 

V letu 1999 je bil izkazan manjši revalorizacijski presežek kot leto poprej. 

8.787 tisoč SIT 

15.199 tisoč SIT 
847.924 tisoč SIT 

Tabela 11: Oblikovanje in črpanje revalorizacijskega izida v letu 1999 
v 000 SIT 

Črpanje Oblikovanje 
- revalorizacija osnovnih sredstev 280 
- revalorizacija vrednostnih papirjev in depozitov 222.351 
- revalorizacija teijatev 34.706 
- revalorizacija amortizacije osnovnih sredstev 65 
- revalorizacija kapitala 223.746 
Revalorizacijski presežek 33.656 

3.2.7. Stroški obresti in drugi odhodki financiranja 

Ta postavka je vključevala odhodke za obresti pri nakupu vrednostnih papirjev v znesku 
16.249 tisoč SIT. Iz razlogov, opisanih v točki 3.1.2. tega poročila (način evidentiranja 
nakupa obveznic) je bilo ocenjeno, da so v izkazu uspeha previsoko izkazani odhodki in 
prihodki od financiranja v višini 16.249 tisoč SIT. 
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3.2.8. Izredni prihodki 

Izredni prihodki za leto 1999 so bili izkazani v znesku 1.487.595 tisoč SIT in so zajemali 
prihodke, ki so prikazani v naslednji tabeli. 

Tabela 12: Izredni prihodki 

Vrste izrednih prihodkov Znesek v 000 SIT Indeks 
99/98 1999 1998 

• poravnava terjatev iz preteklih let 1.486.236 1.013.362 147 
- odprava popravkov terjata po dogovoru o 

poravnavi z dne 12.5.1997(terjaft,e do NEK za 
prispevek od proizvedene in dobavljene električne 
energije v letih 1995 in J996) 

663.980 708.146 '94 

- odprava popravkov terjatev po dogovoril o 
poravnavi z dne 15.4.1998 (terjatve do NEK za 
prispevek od proizvedene in dobavljene električne 
energije v letu 1997 slovenskemu trgu) 

406.955 305.216 133 

- odprava popravkov terjatev po dogovoru z dne 
14.9.1999 

415.301 0 

• prejete kazni in odškodnine 86 107 80 

• prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.273 0 

• vračilo preveč izplačanega dohodka 0 482 
Skupaj 1.487.595 1.013.951 147 

Največji znesek je predstavljala poravnava terjatev iz preteklih let, ko je Sklad na osnovi 
izvensodnih poravnav mesečno prenašal določene zneske dolgoročnih terjatev do NEK, za 
katere je že bil oblikovan popravek vrednosti, na kratkoročne terjatve do NEK. 

V strukturi izrednih prihodkov iz odprave popravkov preteklih let je Sklad izkazal izredne 
prihodke v višini 331.990 tisoč SIT iz naslova odprave popravkov vrednosti terjatev do NEK 
za plačilo prispevka od električne energije, proizvedene in dobavljene hrvaškemu trgu v letih 
1995 in 1996 v skladu s izvensodno poravnavo z dne 12.5.1997. Odprava popravkov 
vrednosti je bila neutemeljena, saj te terjatve niso bile dejansko plačane. Ker niso bile plačane 
je Sklad za navedene terjatve ponovno oblikoval popravek vrednosti v breme odhodkov 
poslovnega leta. Naveden način evidentiranja je podvajal prihodke in odhodke v izkazu 
uspeha v višini 331.990 tisoč SIT, hkrati pa izkazani izredni prihodki niso odražali dejansko 
prejetih plačil terjatev iz preteklih let. 

Na podlagi revizije računovodskih izkazov za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 
1999 računsko sodišče daje naslednje 
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III. MNENJE 

Na podlagi četrtega odstavka 21. člena zakona o računskem sodišču je bila opravljena revizija 
računovodskih izkazov Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za 
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, ki je obsegala revidiranje bilance stanja z dne 
31.12.1999 in z njo povezanega izkaza uspeha za obdobje od 1.1. do 31.12.1999. Za navedene 
računovodske izkaze je bil odgovoren direktor Sklada. Odgovornost računskega sodišča je, da 
izrazi mnenje o njih. O računovodskih izkazih Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne 
elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, ki jih sestavljajo izkaz 
stanja na dan 31.12.1999 in izkaz uspeha za leto 1999 izreka računsko sodišče mnenje s 
pridržkom. 

Obrazložitev: 

Revizija je bila izvedena v skladu s temeljnimi računovodskimi načeli in mednarodnimi 
standardi revidiranja. Po teh načelih in standardih smo dolžni izvesti revidiranje tako, da se 
pridobi razumno zagotovilo, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembnejših napačnih 
navedb. Revizija je obsegala pregled računovodskih evidenc Sklada in uporabo vseh 
postopkov, ki so bili potrebni za oblikovanje revizijskega mnenja. 

Sklad je nepravilno izkazoval nabavno vrednost finančnih naložb v obveznice, zato so v 
izkazu uspeha previsoko izkazani odhodki od financiranja v znesku 16.249 tisoč SIT in v 
istem znesku prihodki od financiranja. Zaradi izkazovanja natečenih obresti od finančnih 
naložb v obveznice med terjatvami iz poslovanja, so v bilanci stanja za 27.900 tisoč SIT 
prenizko izkazane finančne naložbe v obveznice ter za enak znesek previsoko izkazane 
kratkoročne terjatve iz poslovanja (3.1.2. Finančne naložbe). 

Sklad v izkazu uspeha izkazuje za 331.990 tisoč SIT previsoke izredne prihodke iz naslova 
poravnave teijatev iz preteklih let, ker se v navedenem znesku teijatve nanašajo na hrvaški del 
prevzete električne energije in niso bile poravnane. V istem znesku so previsoko izkazani 
odhodki iz naslova ponovno oblikovanih popravkov vrednosti (3.2.4. Odpisi obratnih 
sredstev, 3.2.8. Izredni prihodki). 

Razen, ko gre za popravke, potrebne iz razlogov, ki so navedeni v prejšnjih dveh odstavkih, 
podajajo računovodski izkazi resnično in pošteno sliko finančnega stanja Sklada za 
financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov z 
NEK na dan 31.12.1999 in izidov njegovega poslovanja v letu, ki se končuje z dnem 
31.12.1999. 
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IV. PRIPOROČILA 

Sklad naj ponovno preveri računovodske usmeritve, kijih uporablja na področju oblikovanja 
popravkov vrednosti za teijatve do NEK. Pri oblikovanju popravkov vrednosti naj upošteva 
tudi dejansko poravnavanje obveznosti v letu 2000 in v predhodnih letih. 

Pri preverjanju dogodkov po dnevu bilance stanja je bilo ugotovljeno, da Sklad pri 
evidentiranju poslovnih dogodkov še ne upošteva določb Zakona o računovodstvu, zato,naj 
čimprej opravi uskladitev računovodskih evidenc z zakonom tako, da bo letno poročilo za leto 
2000 že pripravljeno v skladu z zakonom. 

Pravni pouk: 
Zoper to predhodno poročilo je po prvem odstavku 24. člena Zakona o računskem sodišču 
možno vložiti pripombe. Pripombe se posredujejo pisno v roku 15 dni od dneva vročitve na 
Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana. 

Vročiti: 
- Sklad za financiranje razgradnje NEK in za 

odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, 
CKŽ 59, 8270 Krško, 

- Arhiv, tu. 
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IV. D O D A T E K 

Uporabljena pravna podlaga 

1. Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 20/95) 
2. Zakon o računskem sodišču (Ur. 1. RS, št. 48/94) 
3. Zakon o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja 

radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Ur. 1. RS, št. 75/94) - ZSFR 
4. Statut Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje 

radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško 
5. Pravilnik Sklada o notranji organizaciji in delu, sistemizaciji ter vrednotenju delovnih 

mest v službah Sklada 
6. Poslovnik o delu upravnega odbora Sklada 
7. Navodilo o načinu obračunavanja in plačevanja prispevka v Sklad za financiranje 

razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (Ur. 1. RS, št. 53/96) 
8. Zakon o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih 

organizacij (Ur. 1. RS, št. 71/93) 
9. Sklep o naložbah prostih denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb javnega sektorja (Ur. 1. 

RS, št. 71/96,56/98,62/98) 
10. Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti 

(Ur. 1. RS, št. 18/94, 13/95, 36/96 in 86/99) - ZRPJZ 
11. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur. 1. RS/I, št. 18/91, Ur. 1. RS, št. 

53/92, 13/93, 34/93, 12/94, 27/94, 15/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 
37/96, 56/96, 1/97 19/97 in 37/97) - KPND 

12. Sklep o kriterijih za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih podjetij, agencij in 
skladov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija (Ur. 1. RS, št. 33/97) 

13. Sklep o merilih za določitev osnovne plače in merilih za izplačilo nagrade za uspešnost 
poslovanja direktorjev javnih podjetij, agencij in skladov, katerih ustanovitelj je 
Republika Slovenija (Ur. 1. RS, št. 50/98). 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon:. 

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka: 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.I. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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