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SPOROČILO ZA JAVNOST  

 

NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU SKLADA ZA RAZGRADNJO NEK 

 

V zadnjih dneh se v medijih pojavlja informacija o kriminalističnem pregledu 

poslovanja Sklada za razgradnjo NEK v zvezi z nakupom obveznic Dela Prodaje, ki 

ga je izvedla tedanja v.d. direktorica Ksenja Žnidaršič Planinc. Tako pri objavi na 

POP TV, kot pri objavi te informacije v oddaji Svet na Kanalu A, se ponavlja izjava 

bivšega ministra za gospodarstvo mag. Andreja Vizjaka, s katero želi javnosti na vso 

silo umetno prikazati povezavo spornega posla s stranko Zares. Resnica je prav 

nasprotna. Do ugotovitev, ki so pri preiskavi pomagale Nacionalnemu 

preiskovalnemu uradu, je namreč prišlo prav zaradi revizije poslovanja sklada, ki jo 

je naročila takratna ministrica za gospodarstvo mag. Darja Radić. Ugotovitve iz 

revizije, ki so NPU vodile v hišne preiskave, so del širše revizije, ki ugotavlja velike 

nepravilnosti pri delovanju sklada že iz časa, ko je sklad vodil g. Janko Strašek in ko 

je bil minister za gospodarstvo sedanji poslanec SDS Andrej Vizjak. 

Z namenom predstaviti javnosti celovito in dejansko sliko v zvezi z dogajanji v 

Skladu za razgradnjo NEK v nadaljevanju podajamo pregled nekaterih dejstev. 

Problemi v zvezi z delovanjem Sklada za razgradnjo NEK segajo že v obdobje, ko je 

sklad vodil direktor Janko Strašek, torej v obdobje od leta 2006  do leta 2010. Že v tem 

obdobju so posamezni člani upravnega in nadzornega odbora sklada opozarjali na 

nekatere očitne kršitve zakonskih in statutarnih določb pri izvajanju naložbene 

politike sklada, vendar so njihova opozorila naletela na gluha ušesa takratnega 

ministra za gospodarstvo mag. Vizjaka. Šele po oblikovanju novega nadzornega 

odbora sklada v letu 2010 se je začelo resno razčiščevanje zlorab in drugih 

nepravilnosti, ki so se dogajale v času ministrovanja g. Vizjaka. V tem času je bila 

naročena revizija poslovanja sklada pri Računskem sodišču. Ker je ta revizija 

potekala prepočasi, je Ministrstvo za gospodarstvo z namenom čim prejšnje 

razjasnitve situacije naročilo revizijo poslovanja pri neodvisni družbi BDO.  



Rezultati te revizije so pokazali vrsto nepravilnosti, nezakonitega ravnanja in zlorab. 

Sklad za razgradnjo NEK, ki upravlja s prek 150 mio EUR sredstvi, je tako v letu 

2008, torej v času ministra mag. Andreja Vizjaka, prvič v zgodovini beležil veliko 

izgubo pri poslovanju. Donos je bil kar 11,38-odstotno negativen. Do tega je prišlo 

zaradi tvegane naložbene politike sklada, ki jo je odobril bivši minister Vizjak in 

zaradi nezakonitega poslovanja sklada pod vodstvom direktorja Janka Straška. 

Naložbena politika je bila zgrešena zato, ker je sklad iz varnih, a manj donosnih 

depozitov v bankah in naložb v državne vrednostne papirje, vse bolj usmerjal svoje 

naložbe v hedge sklade, indeksne sklade in v delnice sumljivih podjetij. Tako 

naložbeno politiko je potrdila vlada na predlog mag.Vizjaka. Ko se je leta 2008 začela 

kriza na finančnih trgih, je postala donosnost skladovih naložb negativna. Sklad je 

poleg tega celo mimo na vladi odobrene naložbene politike vlagal v delnice podjetij 

iz držav izven evrskega in dolarskega območja, npr. v hrvaška podjetja, kar je bilo v 

nasprotju s takratnim zakonom. Vse to je mag. Vizjak mirno toleriral. Ni odveč 

poudariti, da je v tistem času sklad intenzivno posloval prek podjetij Darija Južne, ki 

je bil pogost obiskovalec mag. Vizjaka na ministrstvu, pa tudi sicer njegov zasebni 

znanec. Znano je tudi, da je g. Vizjak pomemben del svojega premoženja v istem 

obdobju osebno nalagal v investicijske sklade g. Južne – v t. i. sklad 

SpecialOpportunities. Naložbe sklada za razgradnjo so bile v tistem času tudi 

povsem neskladne z zakonom in statutom sklada, ki je dovoljeval le naložbe v 

prvovrstne vrednostne papirje. Sklad je kupoval tudi delnice podjetij, ki sploh ne 

kotirajo na borzi. Tako je iz ugotovitev revizije poslovanja Računskega sodišča 

razvidno, da je sklad kupoval delnice elektro podjetij,  ki so za 97 do 163% presegale 

takratne cene na trgu in bile za skoraj 66% višje od njihove knjigovodske vrednosti. 

Sklad je v le nekaj dnevnih zamikih kupoval in nato prodajal delnice, pri čemer se 

nakupna in prodajna cena nista bistveno razlikovali. Koristi od takšnega trgovanja je 

lahko imel le posrednik, ki je za tovrstne posle dobival provizijo. In to ni motilo ne 

mag. Vizjaka ne predsednice upravnega odbora sklada ga. Romane Jordan Cizelj, 

sicer podpredsednice SDS in kandidatke SDS na tokratnih volitvah. 

Ko je poskušalo Ministrstvo za gospodarstvo stanje urediti z novim zakonom o 

skladu, ki bi podrobneje predpisal varno naložbeno politiko, sta se proti zakonu 

postavili tako SDS kot vladajoča SD. Vladni predlog zakona ni bil uvrščen niti na sejo 

matičnega odbora za gospodarstvo, ki ga vodi poslanec SD. Obnašanje SD nazorno 

kaže tudi ravnanje novega upravnega odbora sklada pod taktirko SD, ki mu je vlada 

naložila, naj imenuje komisijo, ki bi preverila materialno in osebno odgovornost oseb, 

ki so sodelovali v poslih v letih 2007 - 2009. Upravni odbor sklep vlade vztrajno 

ignorira. 



G. Vizjaku, predsedniku Komisije za nadzor javnih financ se je letos tako mudilo 

blokirati kakršne koli spremembe obstoječega zakona, da je na seji komisije 

obravnaval besedilo novega predloga zakona, ki sploh še ni bil sprejet na seji Vlade 

RS. Spremembe zakona, v katerih je bilo predvideno, da se sklad preoblikuje v javni 

sklad, bi namreč pomenile konec igračkanja lokalnih lobijev iz Posavja s sredstvi 

sklada. Nasprotno pa mag. Vizjak niti z besedo ni omenil revizije o poslovanju 

sklada v letih 2007-2009, ki jo je vlada letos poslala v Državni zbor, in v kateri so 

katastrofalne ugotovitve o ravnanju  bivšega direktorja Janka Straška. 

Kot rečeno, je Ministrstvo za gospodarstvo v tem mandatu naročilo revizijo 

poslovanja sklada v letih 2007 - 2009. Takoj ko so se pojavili namigi o nepravilnostih 

pri poslovanju sklada pod taktirko Ksenje Žnidaršič Planinc, pa je naročilo tudi 

revizijo poslovanja v času njenega direktorovanja. Res pa je bila NPU predana samo 

zadnja revizija, tista iz časa ministrovanja mag. Vizjaka pa še ne. Prepričani smo, da 

se bo NPU lotil tudi nepravilnosti iz celotnega revidiranega obdobja, torej tudi v času 

direktorovanja Janka Straška, ki  imajo hude negativne posledice za sklad.  

 

Ksenja Žnidaršič Planinc je bila za vršilko dolžnosti imenovana samo zato, ker je bila 

dolgoletna uslužbenka sklada, Janku Strašku pa je potekel mandat in bi bilo 

nedopustno, da bi ga ob vseh ugotovljenih nepravilnosti imenovali še za nadaljnjega 

vršilca dolžnosti. Žal je tudi Ksenja Žnideršič Planinc nadaljevala staro prakso, zato 

je po izteku šestmesečnega mandata v. d.-ja ministrica mag. Darja Radić tudi ni 

znova predlagala, temveč je nasprotno, naročila revizijo poslovanja, ki je bila 

predana tudi NPU in skladu. Prav na tej podlagi je sklad Ksenjo Žnideršič Planinc 

odpustil iz službe in pripravlja proti njej odškodninski zahtevek.  

Na nepravilnosti in na nevzdržno stanje v skladu je od svojega imenovanja za člana 

nadzornega odbora sklada pomladi leta 2010 opozarjal g. Maks Lavrinc, ki je marca 

2011 zaradi nestrinjanja z ravnanjem v.d. direktorice Ksenje Žnideršič Planinc in 

zaradi zavračanja sprejema sprememb zakona, s katerim bi preprečili tovrstno 

ravnanje kateregakoli direktorja, odstopil kot član nadzornega odbora sklada.  

Navedena dejstva o delovanju sklada v obdobju 2006 do 2009, ki so podkrepljena z 

ugotovitvami revizije neodvisne družbe BDO, pa tudi z ugotovitvami revizije 

Računskega sodišča, predstavljajo pravo informacijo za javnost. Informacija, kot jo je 

javnosti predstavil Kanal A, je glede na to, da jo je komentiral g. Vizjak, ki sam ni 

nikoli reagiral na nepravilnosti in nezakonitosti, ki so se dogajale v skladu v času 



njegovega ministrovanja in je verjetno tudi soodgovoren zanje, najmanj nekorektna 

in zavajajoča za javnost.  

Ob tem medijskem poskusu sprevračanja krivde na Zares, ki je vse sporne zadeve 

sklada raziskal in s tem omogočil NPU kriminalistično preiskavo zoper odgovorne, 

se žal ne moremo izogniti vtisu, da gre za akcijo lobistov energetskega lobija, ki smo 

jim v mnogih primerih - od Teš 6 pa do Sklada za razgradnjo NEK - stopili na prste, 

zato želijo s tovrstnimi diskreditacijami škodovati stranki Zares in si utreti prosto pot 

pri nadaljnjem »ugrabljanju države« in izigravanju javnega interesa. 

 

 


