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ZADEVA:  Popravek gradiva št. 2

1. Navedba gradiva, ki se popravlja: 

Soglasje Vlade Republike Slovenije k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o nacionalnem 
demografskem skladu – EPA 1397-VIII – predlog za obravnavo

2. Obrazložitev

Predlog gradiva se popravlja na  način, da se črtata sledeča amandmaja k 48. členu:

V drugem odstavku se doda nova osma alineja, ki se glasi: »ni fizična oseba, ki ima ali je v zadnjih 
šestih mesecih imela funkcijo v politični stranki, na katero je bila voljena ali imenovana.«

Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi: »Državni zbor glasuje o vseh kandidatih za člana 
nadzornega sveta sklada, ki jih imenuje skladno s prvim odstavkom tega člena, skupaj in ne 
posamezno in jih imenuje z večino glasov vseh poslancev. V primeru imenovanja člana ali članov 
nadzornega sveta sklada pred iztekom mandata iz 50. člena tega zakona, državni zbor glasuje o vseh 
kandidatih, ki jim je potekel mandat, skupaj in ne posamično.

3. Priloga: 

Čistopis vladnega gradiva.

mag. Peter Ješovnik
državni sekretar
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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Soglasje Vlade Republike Slovenije k predlogom amandmajev k Predlogu zakona 
o nacionalnem demografskem skladu – EPA 1397-VIII – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 
je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … pod točko .. sprejela naslednji 

S K L E P :

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu zakona o nacionalnem 
demografskem skladu – EPA 1397-VIII iz Priloge. 

                                                                                                             dr. Božo Predalič
                                                                                                       GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
– Ministrstvo za finance 
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
– Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije 

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

 mag. Peter Ješovnik, državni sekretar, Ministrstvo za finance
 mag. Aleksander Nagode, generalni direktor, Ministrstvo za finance

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

 mag. Andrej Šircelj, minister
 mag. Kristina Šteblaj, državna sekretarka, Ministrstvo za finance
 mag. Peter Ješovnik, državni sekretar, Ministrstvo za finance
 mag. Aleksander Nagode, generalni direktor, Ministrstvo za finance



5. Kratek povzetek gradiva:
S predlaganim gradivom se sledi spremembam Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 
10/14) iz katerih izhaja, da v primerih, kadar vlada določi besedilo predloga akta, ki ga sprejema 
Državni zbor, in mu ga pošlje v obravnavo, lahko ministrstvo na vloženo besedilo predlaga vložitev 
amandmaja le ob soglasju vlade. 

S predlaganimi amandmaji se v pretežnem delu upošteva pripombe Zakonodajno-pravne službe 
Državnega zbora (v nadaljnjem besedilu: ZPS), ki jih je le-ta podala z vidika skladnosti predlaganega 
zakona z Ustavo RS, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika. Predlagani amandmaji 
upoštevajo tudi nekatere predloge iz javne razprave, zlasti pripombe Komisije za preprečevanje 
korupcije in Združenja nadzornikov Slovenije.

Predlogi amandmajev so usklajeni s koalicijskimi poslanci Odbora za finance Državnega zbora, 
razen glede vključitve politike mladih k ukrepom družinske politike.

V nekaterih členih se dodajajo vsebinske spremembe, in sicer:
- na podlagi pripombe ZPS se črta celoten 20. člen, ki določa portfeljske naložbe, saj predlog 

zakona ne vsebuje portfeljskih naložb, ampak nestrateške naložbe, ki so opredeljene v 17. členu;
- doda se nov osmi odstavek 48. člena (»Člani nadzornega sveta sklada, ki jih imenuje vlada, 

morajo imeti vsa strokovna znanja in kompetence iz prejšnjega odstavka.«), kar odpravlja dilemo 
iz mnenja ZPS, da poslanci nimajo ustreznih strokovnih znanj za oceno, ali kandidati izpolnjujejo 
pogoj medsebojnega dopolnjevanja po strokovnem znanju in kompetencah iz sedmega odstavka 
tega člena;

- doda se nov 48.a člen, s čimer se sledi mnenju ZPS in določa dokazila za preverjanje 
izpolnjevanja pogojev za člana nadzornega sveta sklada;

- v 54. členu se na podlagi pripombe ZPS določi, da lahko odpoklic člana nadzornega sveta 
sklada od organa, ki ga je imenoval, zahteva njegov predlagatelj iz 47. člena tega zakona;

- doda se nov 58.a člen o kadrovski komisiji sklada, in sicer na predlog Komisije za preprečevanje 
korupcije in Združenja nadzornikov Slovenije, kar prispeva h krepitvi objektivnosti in preglednosti 
kadrovskih postopkov sklada ter zagotavlja sledljivost načina pridobivanja kandidatov za člane 
nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo sklada;

- doda se nov 59.a člen na predlog Komisije za preprečevanje korupcije in Združenja nadzornikov 
Slovenije in vzpostavlja institut pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto sklada, ki je 
med drugim zadolžen za načrt integritete, pravilnik za sprejemanje daril, ukrepe za omejevanje 
tveganj prepovedanega trgovanja z notranjimi informacijami, svetovanje in zaščito zaposlenih;

- doda se nov 59.b člen glede nadzora nad premoženjskim stanjem poslovodstev in članov 
organov vodenja in nadzora, s čimer se zagotovi preglednost delovanja in integritete sklada in 
družb, v katerih ima sklad večinski delež ali prevladujoč vpliv;

- v 75. členu se glede na pripombe ZPS doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »(3) Po prenosu 
premoženja ter pravic in obveznosti DUTB preneha obstajati.«;

- doda se nov 84.a člen (obstoječ 49, člen), ki se ga po pripombi ZPS umešča med prehodne in 
končne določbe predloga zakona in rok za imenovanje prvih članov nadzornega sveta sklada iz 
dveh podaljšuje na tri mesece od uveljavitve zakona ter dodaja četrti odstavek glede odločanja 
nadzornega sveta sklada do imenovanja prvih članov nadzornega sveta sklada;

- dodajo se novi 86.a, 86.b, 86.c, 86.č, 86.d, 86.e členi, ki se dodajo glede na pripombe ZPS k 71. 
členu, pri katerem opozarja, da niso navedene vse gospodarske družbe s kapitalsko naložbo 
Republike Slovenije, ki jih upravlja vlada, in bodo s predlogom tega zakona prešle v last sklada, 
zato je potrebno s tem uskladiti tudi vse druge zakone, iz katerih izhaja lastništvo Republike 
Slovenije in upravljanje s strani vlade (Zakon o družbi Slovenske železnice, Zakon o Kobilarni 
Lipica, Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije, Zakon o Slovenski tiskovni agenciji, Zakon o 
pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in Zakon o Slovenski 
izvozni in razvojni banki);

- nov 86.f člen se na podlagi pripombe ZPS v skladu z uveljavljeno nomotehniko (popravljen 85. 
člen) umešča na konec zakona, pred člen, ki ureja uveljavitev zakona, in med zakone, ki 
prenehajo veljati na podlagi tega predloga zakona, dodaja Zakon o ukrepih Republike Slovenije 
za krepitev stabilnosti bank ter deveto alinejo četrtega odstavka 186. člena in 378. člen Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in DA 



naslednjih treh letih
b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije
DA

c) administrativne posledice DA
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA
e) socialno področje DA
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 



oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
- Skupnosti občin Slovenije 

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani:



9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)

Gradivo ne zahteva sodelovanja javnosti. 
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                         mag. Peter Ješovnik
                                                                                            državni sekretar

PRILOGE: 

- Predlog sklepa vlade



Številka: 
Datum: 

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je 
Vlada Republike Slovenije na … seji dne … pod točko .. sprejela naslednji 

S K L E P :

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu zakona o nacionalnem 
demografskem skladu – EPA 1397-VIII iz Priloge.

                                                                                                             dr. Božo Predalič
                                                                                                        GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
– Ministrstvo za finance 
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
– Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije 



OBRAZLOŽITEV:

S predlaganim gradivom se sledi spremembam Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) iz 
katerih izhaja, da v primerih, kadar vlada določi besedilo predloga akta, ki ga sprejema Državni zbor, 
in mu ga pošlje v obravnavo, lahko ministrstvo na vloženo besedilo predlaga vložitev amandmaja le ob 
soglasju vlade. 

S predlaganimi amandmaji se v pretežnem delu upošteva pripombe Zakonodajno-pravne službe 
Državnega zbora (v nadaljnjem besedilu: ZPS), ki jih je le-ta podala z vidika skladnosti predlaganega 
zakona z Ustavo RS, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika. Predlagani amandmaji 
upoštevajo tudi nekatere predloge iz javne razprave, zlasti pripombe Komisije za preprečevanje 
korupcije in Združenja nadzornikov Slovenije.

Predlogi amandmajev so usklajeni s koalicijskimi poslanci Odbora za finance Državnega zbora, razen 
glede vključitve politike mladih k ukrepom družinske politike.

V nekaterih členih se dodajajo vsebinske spremembe, in sicer:
- na podlagi pripombe ZPS se črta celoten 20. člen, ki določa portfeljske naložbe, saj predlog 

zakona ne vsebuje portfeljskih naložb, ampak nestrateške naložbe, ki so opredeljene v 17. členu;
- doda se nov osmi odstavek 48. člena (»Člani nadzornega sveta sklada, ki jih imenuje vlada, 

morajo imeti vsa strokovna znanja in kompetence iz prejšnjega odstavka.«), kar odpravlja dilemo 
iz mnenja ZPS, da poslanci nimajo ustreznih strokovnih znanj za oceno, ali kandidati izpolnjujejo 
pogoj medsebojnega dopolnjevanja po strokovnem znanju in kompetencah iz sedmega odstavka 
tega člena;

- doda se nov 48.a člen, s čimer se sledi mnenju ZPS in določa dokazila za preverjanje 
izpolnjevanja pogojev za člana nadzornega sveta sklada;

- v 54. členu se na podlagi pripombe ZPS določi, da lahko odpoklic člana nadzornega sveta sklada 
od organa, ki ga je imenoval, zahteva njegov predlagatelj iz 47. člena tega zakona;

- doda se nov 58.a člen o kadrovski komisiji sklada, in sicer na predlog Komisije za preprečevanje 
korupcije in Združenja nadzornikov Slovenije, kar prispeva h krepitvi objektivnosti in preglednosti 
kadrovskih postopkov sklada ter zagotavlja sledljivost načina pridobivanja kandidatov za člane 
nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo sklada;

- doda se nov 59.a člen na predlog Komisije za preprečevanje korupcije in Združenja nadzornikov 
Slovenije in vzpostavlja institut pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto sklada, ki je 
med drugim zadolžen za načrt integritete, pravilnik za sprejemanje daril, ukrepe za omejevanje 
tveganj prepovedanega trgovanja z notranjimi informacijami, svetovanje in zaščito zaposlenih;

- doda se nov 59.b člen glede nadzora nad premoženjskim stanjem poslovodstev in članov organov 
vodenja in nadzora, s čimer se zagotovi preglednost delovanja in integritete sklada in družb, v 
katerih ima sklad večinski delež ali prevladujoč vpliv;

- v 75. členu se glede na pripombe ZPS doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »(3) Po prenosu 
premoženja ter pravic in obveznosti DUTB preneha obstajati.«;

- doda se nov 84.a člen (obstoječ 49, člen), ki se ga po pripombi ZPS umešča med prehodne in 
končne določbe predloga zakona in rok za imenovanje prvih članov nadzornega sveta sklada iz 
dveh podaljšuje na tri mesece od uveljavitve zakona ter dodaja četrti odstavek glede odločanja 
nadzornega sveta sklada do imenovanja prvih članov nadzornega sveta sklada;

- dodajo se novi 86.a, 86.b, 86.c, 86.č, 86.d, 86.e in 86.f členi, ki se dodajo glede na pripombe ZPS 
k 71. členu, pri katerem opozarja, da niso navedene vse gospodarske družbe s kapitalsko naložbo 
Republike Slovenije, ki jih upravlja vlada, in bodo s predlogom tega zakona prešle v last sklada, 
zato je potrebno s tem uskladiti tudi vse druge zakone, iz katerih izhaja lastništvo Republike 
Slovenije in upravljanje s strani vlade (Zakon o družbi Slovenske železnice, Zakon o Kobilarni 
Lipica, Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije, Zakon o Slovenski tiskovni agenciji, Zakon o 
pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in Zakon o Slovenski 
izvozni in razvojni banki);

- nov 86.g člen se na podlagi pripombe ZPS v skladu z uveljavljeno nomotehniko (popravljen 85. 
člen) umešča na konec zakona, pred člen, ki ureja uveljavitev zakona, in med zakone, ki 
prenehajo veljati na podlagi tega predloga zakona, dodaja Zakon o ukrepih Republike Slovenije za 
krepitev stabilnosti bank ter deveto alinejo četrtega odstavka 186. člena in 378. člen Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju.



PRILOGA

Amandmaji k Predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu – EPA 1397-VIII

K 1. členu:
V 1. členu se v drugi alineji drugega odstavka besedna zveza »povečanje vrednosti« zamenja z 
besedo »oblikovanje«.

V 1. členu se v tretji alineji drugega odstavka črta besedilo »doseganje strateških ciljev, med katerimi 
je najpomembnejši«.

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora (v nadaljnjem 
besedilu ZPS).

K 2. členu:
V 1. točki se v prvem stavku črta besedilo »vključno s tujimi kapitalskimi naložbami«.

Prvi stavek 7. točke se spremeni, tako da se glasi: »Finančne naložbe so naložbe sklada, ki niso 
domače kapitalske naložbe ali nepremičnine.« 

Briše se 8 točka: »Strategija upravljanja naložb sklada je strategija upravljanja strateških kapitalskih 
naložb sklada in ostalih kapitalskih naložb v lasti sklada«. Nadaljnje točke se preštevilčijo.

Prvotna 9. točka se spremeni, tako da se glasi: »Strateške naložbe sklada so domače kapitalske 
naložbe, s katerimi sklad poleg gospodarskih ciljev dosega tudi strateške cilje.«

V prvem stavku prvotne 11. točke se briše besedilo: »ali kapitalska naložba sklada v lasti sklada,«.

Briše se prvotna 12. točka: »Portfeljske naložbe sklada so naložbe, s katerimi lahko sklad prosto 
razpolaga.« Nadaljnje točke se preštevilčijo.

Briše se prvotna 15. točka: »Uresničevanje pravic delničarja ali delničarke (v nadaljnjem besedilu: 
delničar) ali družbenika ali družbenice (v nadaljnjem besedilu: družbenik) je uresničevanje glasovalnih 
pravic na skupščinah gospodarskih družb, spremljanje uspešnosti poslovanja na podlagi sprejetih 
letnih načrtov gospodarskih družb in doseganja pričakovane donosnosti kapitala, sodelovanje s člani 
ali članicami (v nadaljnjem besedilu: član) organov gospodarskih družb, nastopanje v postopkih pred 
sodišči in drugimi organi, sklicevanje skupščin ter uresničevanje drugih pravic in obveznosti, ki jih ima 
sklad kot lastnik naložb.« Nadaljnje točke se preštevilčijo.

Brišejo se prvotne točke od 25. do 29.

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

K 5. členu
V drugem stavku se briše beseda »morajo«, beseda »upoštevati« pa se spremeni v »upoštevajo«.

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

K 8. členu
V drugem odstavku se briše besedna zveza »je treba«, beseda »upoštevati« se spremeni v 
»upošteva«, pred njo pa se doda beseda »se«.

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.



K 10. členu
V prvem stavku se briše beseda »mora«, beseda »temeljiti« pa se spremeni v »temelji«.

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

K 14. členu
V drugi alineji se črta besedilo: »vključno s tujimi kapitalskimi naložbami«.

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS, saj je iz definicije 7. točke drugega člena jasno razvidno, 
da finančne naložbe vključujejo tudi tuje kapitalske naložbe.

K 16. členu
Briše se celoten tretji odstavek.

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS, saj strategijo določa 31. člen, v katerega se smiselno 
premešča vsebina 16. člena.

K 17. členu
Briše se druga alineja.

V tretji alineji se briše besedilo: »vključno s tujimi kapitalskimi naložbami«.

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS, saj so domače kapitalske naložbe definirane v 15. členu, iz 
definicije 7. točke drugega člena pa je jasno razvidno, da finančne naložbe vključujejo tudi tuje 
kapitalske naložbe.

K 18. členu
Prvi odstavek se spremeni, tako da se glasi: »Finančne naložbe so nestrateške naložbe sklada.«

Drugi odstavek se briše.

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

K 20. členu
Briše se celoten 20. člen.

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS, saj predlog zakona ne vsebuje portfeljskih naložb, ampak 
nestrateške naložbe, ki so opredeljene v 17. členu.

K 21. členu
Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi: »Sklad skladno s prejšnjim odstavkom in tem zakonom 
v imenu in za račun Republike Slovenije upravlja tudi naložbo v gospodarski družbi iz četrte alineje 
prvega odstavka 71. člena tega zakona.«

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

K 26. členu
V drugem stavku četrtega odstavka se briše besedilo »katere delovanje določa zakon, ki ureja« in 
namesto njega doda besedna zveza »pristojna za«.

Obrazložitev:



Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.
K 27. členu
V drugem odstavku se besedna zveza »S portfeljskimi« zamenja z besedno zvezo »Z nestrateškimi«.

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS, saj predlog zakona ne vsebuje portfeljskih naložb, ampak 
nestrateške naložbe, ki so opredeljene v 17. členu.

K 28. členu
Na koncu prvega odstavka se za besedo »zakonom« doda besedilo: »in strategijo upravljanja naložb 
sklada«.

V četrtem odstavku se besedilo »je treba zagotoviti« zamenja z besedilom »se zagotovi«.

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

K 29. členu
V prvem odstavku se besedilo »mora biti prodana« zamenja z besedilom »se proda«.

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

K 30. členu
V prvem odstavku se briše besedilo z vejicama », vključno s tujimi kapitalskimi naložbami,«.

V drugem odstavku se pred besedno zvezo »kapitalskih naložb« doda beseda »domačih«.

V drugem odstavku se za besedno zvezo »kapitalskih naložb« doda besedilo »iz prejšnjega člena«.

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

K 31. členu
V petem odstavku se briše beseda »sklada«.

V prvem stavku šestega odstavka se briše besedilo: »in velja do sprejetja nove strategije«.

Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi: »Ne glede na prejšnji odstavek, lahko državni zbor na 
predlog vlade sprejme spremembe strategije v delu, ki ga določa drugi odstavek tega člena.«

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS, med drugim tudi smiselna prestavitev 16. člena v nov 
sedmi odstavek.

K 32. členu
V prvem odstavku se beseda »sprejme« nadomesti z besedo »pripravi«.

V drugem odstavku se v prvem stavku pred besedno zvezo »naložbena politika« doda beseda 
»letna«,  za navedeno besedno zvezo se črta besedilo »iz 12. člena tega zakona« in beseda 
»podrobnejšimi« zamenja z besedo »podrobnimi«.

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

K 37. členu
V naslovu člena se beseda »naložb« zamenja z besedno zvezo »družb s kapitalsko naložbo«.

V prvem odstavku se beseda »naložbe« zamenja z besedo »naložbo« in pred njo doda besedno 
zvezo »družb s kapitalsko«.



Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi: »Povečanje osnovnega kapitala družb s kapitalsko 
naložbo sklada, ki so opredeljene kot strateške, lahko skladno s prvim odstavkom tega člena izvede 
Republika Slovenija. Sklad ne more povečati osnovnega kapitala družb iz tega odstavka.«

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS. Jasen zapis drugega odstavka pomeni, da lahko 
povečanje osnovnega kapitala v strateških naložbah izvede Republika Slovenija in ne sklad, pri čemer 
pa se morajo upoštevati veljavna pravila državnih pomoči.

K 38. členu
V naslovu člena se besedna zveza »domov za starejše občane« zamenja z besedno zvezo »politike 
za skrb za starejše«.

V prvem odstavku se briše besedilo z vejico: »na podlagi medgeneracijske solidarnosti,«.

V drugem odstavku se beseda »vplača« zamenja z besedo »plača« in za besedo »sredstva« črta »v«.

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: »Namen in prejemniki sredstev za politike iz tretjega in četrtega 
odstavka tega člena se določijo v zakonu, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije.«

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

K 45. členu
V prvem odstavku se besedilo »gospodarsko družbo iz drugega odstavka 21. člena tega zakona« 
zamenja z besedilom: »Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d.«.

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

K 47. členu
Briše se besedilo z vejico: »in zakona, ki ureja gospodarske družbe,«.

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

K 48. členu
V uvodnem delu stavka drugega odstavka se beseda »izvoljen« nadomesti z besedo »imenovan« in 
briše besedna zveza »in merila«.

V tretji alineji drugega odstavka se brišeta besedi »bolonjske« in za besedno zvezo »ki skladno z 
zakonom« doda besedilo z vejicama », ki ureja visoko šolstvo,«.

Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi: »Člani nadzornega sveta sklada, ki jih imenuje vlada, morajo 
imeti vsa strokovna znanja in kompetence iz prejšnjega odstavka.«

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

Za 48. členom se doda nov 48.a člen
Nov 48. a člen se glasi:

»48.a člen
(dokazila za preverjanje izpolnjevanja pogojev za člana nadzornega sveta sklada)



Predlagatelji iz prvega odstavka 48. člena morajo organu, ki imenuje člane nadzornega sveta 
sklada, predložiti sledeča dokazila za predlagane člane nadzornega sveta sklada:
 življenjepis in lastno pisno utemeljitev kandidata, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev iz 

prve, druge in četrte alineje drugega odstavka 48. člena in zakona, ki ureja gospodarske družbe, z 
navedbo in utemeljitvijo strokovnega znanja in kompetenc iz osmega odstavka 48. člena;

 fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi iz tretje alineje drugega odstavka 48. člena;
 izpis iz uradne evidence, ki ni starejši od dveh mesecev, iz katerega je razvidno izpolnjevanje 

pogojev iz pete alineje drugega odstavka 48. člena;
 lastno pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev iz šeste, sedme in osme alineje drugega 

odstavka 48. člena;
 lastno pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja iz tretjega odstavka 48. člena in
 lastno pisno izjavo kandidata iz četrtega odstavka 48. člena.«

Obrazložitev:
Nov 48.a člen sledi mnenju ZPS in določa dokazila za preverjanje izpolnjevanja pogojev za člana 
nadzornega sveta sklada.

K 49. členu
Briše se celoten člen.

Obrazložitev:
Člen se briše na podlagi mnenja ZPS, da je prehodne narave in ga je zato potrebno umestiti med 
prehodne in končne določbe.

K 50. členu
V naslovu člena se beseda »imenovanje« zamenja z besedno zvezo »mandat članov«.

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

K 54. členu
V prvem odstavku se beseda »član« se zamenja z besedo »člana« in na koncu stavka doda besedilo 
z vejico », pri čemer lahko odpoklic člana nadzornega sveta od organa, ki ga je imenoval, zahteva 
njegov predlagatelj iz 48. člena tega zakona«.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: »Državni zbor odpokliče člana nadzornega sveta sklada z 
večino glasov vseh poslancev.«

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

K 56. členu
Na koncu prvega stavka prvega člena se doda besedilo: »ali sodelovanja z mednarodno kadrovsko 
agencijo.«.

Obrazložitev:
K postopku pridobivanja kandidatov za člane uprave sklada se k javnemu razpisu dodaja še 
sodelovanje z mednarodno kadrovsko agencijo, s čimer se nadzornemu svetu razširi nabor možnih 
kandidatov.

Za 58. členom se doda nov 58.a člen
Nov 58.a člen se glasi:

»58.a člen
(kadrovska komisija)

(1) Uprava sklada imenuje kadrovsko komisijo. 



(2) Kadrovska komisija je posvetovalno telo uprave sklada, ki na podlagi tega zakona in 
politike upravljanja opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov 
družb s kapitalsko naložbo sklada, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove 
akreditacije. 

(3) Kadrovska komisija ima tri člane, ki jih uprava sklada imenuje med strokovnjaki 
korporativnega upravljanja, upravljanja človeških virov in delovanja nadzornih svetov za štiri leta. Član 
kadrovske komisije ne sme biti član organov politične stranke, uprave sklada ali nadzornega sveta 
sklada in ne sme biti zaposlen v družbi s kapitalsko naložbo sklada.

(4) Merila, postopek ugotavljanja primernosti kandidatov in način delovanja kadrovske komisije 
se objavijo na spletni strani sklada, ko jih določi in sprejme uprava sklada.

(5) Če uprava sklada predlaga kandidate, ki jih ni predlagala kadrovska komisija, mora 
zagotoviti možnost razkritja take odločitve vključno s pogoji in merili, po katerih so bili predlagani 
kandidati primernejši od nominiranih. Zagotovljena mora biti tudi sledljivost načina poteka nabora teh 
kandidatov, kdo jih je povabil k sodelovanju in kako je bilo ugotovljeno izpolnjevanje meril za 
primernost kandidata iz prejšnjega odstavka.«

Obrazložitev:
Nov 58.a člen se doda na predlog Komisije za preprečevanje korupcije in Združenja nadzornikov 
Slovenije in prispeva h krepitvi objektivnosti in preglednosti kadrovskih postopkov sklada ter zagotavlja 
sledljivost načina pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo 
sklada.

K 59. členu
Naslov člena se zamenja z besedilom: »(načrt integritete)«.

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

Za 59. členom se doda nov 59.a člen
Nov 59.a člen se glasi:

»59. a člen
(pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto)

(1) Za vzpostavitev in izvajanje sistema skladnosti poslovanja in integritete je v skladu 
zaposlen pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, ki je pristojen za:
 pripravo osnutka načrta integritete ter predlogov uresničevanja načrta integritete in drugih ukrepov 

notranjega nadzora za prepoznavo in preprečevanje tveganj korupcije, nasprotja interesov, 
nedovoljenih nejavnih političnih in interesnih vplivov na sprejemanje odločitev ter drugih 
nezakonitih in neetičnih ravnanj v skladu in v razmerju do družb, v katerih ima sklad večinski delež 
ali prevladujoč vpliv in zunanjih deležnikov;

 pripravo pravilnika v zvezi s sprejemanjem daril zaposlenih sklada ter članov nadzornega sveta 
sklada in kadrovske komisije;

 pripravo predlogov ukrepov in izvajanja ukrepov za omejevanje tveganj prepovedanega trgovanja 
z notranjimi informacijami ter nepooblaščenega razkrivanja zaupnih in varovanih podatkov; 

 ozaveščanje, usposabljanje in svetovanje upravi sklada, nadzornemu svetu sklada, notranji 
revizijski službi ali revizorju in zaposlenim v skladu glede krepitve integritete, skladnosti poslovanja 
s predpisi in kodeksi ravnanja, odpravljanja tveganj korupcije, nasprotja interesov ter drugih 
neetičnih in protipravnih ravnanj;

 svetovanje poslovodnim in nadzornim organom ter notranjim revizijskim službam ali revizorjem 
družb, v katerih ima sklad večinski delež ali prevladujoč vpliv pri krepitvi integritete, o skladnosti 
poslovanja s predpisi in kodeksi ravnanja, odpravljanja tveganj korupcije, nasprotja interesov ter 
drugih neetičnih in protipravnih ravnanj;

 vzpostavitev in izvajanje programa zaščite zaposlenih v skladu, ki v dobri veri prijavijo domnevno 
nezakonito ali neetično ravnanje nadrejenih;



 redno sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi s področja integritete in preprečevanja 
korupcije, organi odkrivanja in pregona, dostopa do informacij javnega značaja in revizije;

 opravljanje drugih nalog skladno s tem zakonom in akti sklada.

(2) Pooblaščencu za skladnost poslovanja in integriteto se zagotoviti ustrezno neodvisnost pri 
opravljanju njegovih nalog. Po potrebi se pri njem oblikuje strokovna služba.

(3) Za pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto je lahko imenovana oseba, ki 
izpolnjuje pogoje za člana uprave sklada po tem zakonu. Imenuje ga uprava sklada ob predhodnem 
soglasju nadzornega sveta sklada. Pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto je lahko 
razrešen s svojega položaja samo ob soglasju nadzornega sveta sklada.«

Obrazložitev:
Nov 59.a člen se doda na predlog Komisije za preprečevanje korupcije in Združenja nadzornikov 
Slovenije in vzpostavlja institut pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto sklada. 
Pooblaščenec je med drugim zadolžen za načrt integritete, pravilnik za sprejemanje daril, ukrepe za 
omejevanje tveganj prepovedanega trgovanja z notranjimi informacijami, svetovanje in zaščito 
zaposlenih. Določeni so tudi pogoji in postopek za imenovanje ter razrešitev pooblaščenca.

Za 59.a členom se doda nov 59.b člen
Nov 59.b člen se glasi:

»59. b člen
(nadzor nad premoženjskim stanjem poslovodstev in članov organov vodenja in nadzora)

Člani uprave sklada, člani nadzornega sveta sklada in pooblaščenec za skladnost poslovanja 
in integriteto so zavezanci za nadzor nad premoženjskim stanjem po zakonu, ki ureja integriteto in 
preprečevanje korupcije. Enako velja za člane uprav in organov nadzora ter prokuriste gospodarskih 
družb, v katerih ima sklad večinski delež ali prevladujoč vpliv.

Obrazložitev:
Nov 59.b člen se doda na predlog Komisije za preprečevanje korupcije, s čimer se zagotovi 
preglednost delovanja in integritete sklada in družb, v katerih ima sklad večinski delež ali prevladujoč 
vpliv.

Za 59.b členom se doda nov 59.c člen
Nov 59.c člen se glasi:

59. c člen
(dolžnost razkritja in izogibanja nasprotja interesov)

(1) Člani uprave sklada, člani nadzornega sveta sklada, zaposleni v skladu, člani kadrovske 
komisije ter pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto morajo pri svojem delu skladno s tem 
zakonom razkriti okoliščine, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov, in se morajo dosledno izogibati 
nasprotju interesov, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije. Svoje 
službe ali položaja in informacij, ki jih pridobijo pri opravljanju svojega dela, ne smejo uporabiti za to, 
da bi sebi ali komu drugemu uresničili nedovoljen zasebni interes.

(2) Kandidat za člana uprave sklada, nadzornega sveta sklada, kadrovske komisije, 
pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto ali drugo vodstveno mesto v skladu in kandidat za 
člana v organu vodenja ali nadzora v družbah, v katerih ima sklad večinski delež ali prevladujoč vpliv, 
mora pred odločanjem o imenovanju organu, ki ga imenuje, predložiti izjavo, s katero razkriva, ali se je 
znašel v okoliščinah, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov skladno s tem členom.

Obrazložitev:
Nov 59.c člen se doda na predlog Komisije za preprečevanje korupcije, s čimer se zagotovi 
preglednost delovanja in integritete sklada in družb, v katerih ima sklad večinski delež ali prevladujoč 
vpliv.

K 61 členu



Drugi odstavek se spremi, tako da se glasi: »Obveznost javne objave podatkov iz četrte, pete, in šeste  
alineje prejšnjega odstavka velja tudi za družbe, v katerih ima sklad večinski delež ali prevladujoč 
vpliv.«

Šesti odstavek se spremeni, tako da se glasi: »Nadzor nad tem členom izvaja agencija, pristojna za 
trg vrednostnih papirjev.«

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

K 66. členu
V prvem stavku se besedilo »Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence« zamenja z 
besedilom »agencija, pristojna za varstvo konkurence,« in besedna zveza »državnemu zboru« 
zamenja z besedo »vladi«. V drugem stavku se besedna zveza »državni zbor« zamenja z besedo 
»vlada«.

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

K 67. členu
Prvi odstavek se spremeni, tako da se glasi »(1) Ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska 
razmerja, odškodninska odgovornost za povzročeno škodo zoper člana uprave ali nadzornega sveta 
sklada ter zunanje pravne in fizične osebe, ki za sklad opravljajo svetovalne storitve, zastara v desetih 
letih, odkar je oškodovanec zvedel za škodo in za tistega, ki jo je povzročil, ali v desetih letih od 
prenehanja mandata člana uprave ali člana nadzornega sveta, ali v desetih letih od dneva prenehanja 
položaja vodstvene osebe ali v desetih letih od prenehanja opravljanja storitev zunanjega svetovanja 
za zunanje pravne in fizične osebe.«
Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

K 70. členu
V zadnjem stavku prvega odstavka se briše beseda »svoja«.  

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

K 71. členu
V uvodnem besedilu prvega odstavka se črta besedilo z vejicama: », katere upravlja vlada,«.

V tretjem odstavku se za besedo »zavarovalnicah« doda besedilo »ter v drugih družbah, kjer je to 
potrebno,«.

Obrazložitev:
Prvi odstavek se spreminja glede na pripombe ZPS. Dopolnitev tretjega odstavka je potrebna zaradi 
dejstva, da so lahko predmet presoje regulatorjev, tudi tujih, tudi druge družbe, ne samo banke in 
zavarovalnice.

K 73. členu
V petem odstavku se besedilo »Zaprti vzajemni pokojninski sklad za upokojence (ZVPSJU)« zamenja 
z besedilom »Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev«.

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

K 74. členu
V drugem odstavku se zamenjata besedna zveza »pripojenih družb« z besedno zvezo »pripojene 
družbe« in beseda »njimi« z »njo«.

V tretjem odstavku se beseda »pripojenih« zamenja z besedo »pripojene«.



V četrtem odstavku se besedna zveza »pripojenih družb« zamenja z besedno zvezo »pripojene 
družbe«.

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

K 75. členu
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »(3) Po prenosu premoženja ter pravic in obveznosti DUTB 
preneha obstajati.«

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

K 78. členu
Prvi odstavek se spremeni, tako da se glasi: »Ne glede na določbo četrtega odstavka 32. člena tega 
zakona mora sklad letni načrt upravljanja prvič posredovati v sprejem vladi najkasneje v treh mesecih 
po sprejemu strategije upravljanja naložb sklada.«

Drugi odstavek se črta.

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

K 79. členu
Beseda »tretjega« se zamenja z besedo »četrtega«.
Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

K 80. členu
Člen se spremeni, tako da se glasi: »Ne glede na določbo četrtega odstavka 24. člena tega zakona 
mora sklad predlog meril za merjenje uspešnosti družb prvič sprejeti najpozneje v treh mesecih od 
sprejema strategije upravljanja naložb sklada.«

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

K 81. členu
Člen se spremeni, tako da se glasi: »Notranji akt, s katerim se zagotovi sledljivost komuniciranja med 
skladom, državnimi organi in drugimi osebami javnega prava skladno s tretjim odstavkom 6. člena 
tega zakona, mora sklad sprejeti najpozneje v enem mesecu od uveljavitve tega zakona.«

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS.

Za 84. členom se doda nov 84.a člen
Nov 84.a člen se glasi:

»84.a člen
(imenovanje prvih članov nadzornega sveta sklada in mandat članov nadzornega sveta SDH)

(1) Vlada in državni zbor imenujeta prve člane nadzornega sveta sklada najpozneje v treh 
mesecih od uveljavitve tega zakona.

(2) Ob imenovanju novih članov nadzornega sveta sklada skladno s tem členom članom 
nadzornega sveta, ki so bili imenovani kot člani nadzornega sveta SDH, funkcija preneha ne glede na 
določbe tega zakona o prenehanju funkcije članov nadzornega sveta sklada in trajanju njihovega 
mandata. 

(3) V primeru, da funkcija članom nadzornega sveta, ki so bili imenovani kot člani nadzornega 
sveta SDH, preneha v času od uveljavitve tega zakona do imenovanja novih članov nadzornega sveta 



skladno s tem členom, se funkcija članom nadzornega sveta, ki so bili imenovani kot člani nadzornega 
sveta SDH, podaljša do imenovanja novih članov nadzornega sveta.

(4) Nadzorni svet do imenovanja prvih članov nadzornega sveta sklada odloča z navadno 
večino, ob enakem številu glasov je odločilen glas predsednika nadzornega sveta, v njegovi 
odsotnosti pa njegovega namestnika.«

Obrazložitev:
Člen se spreminja glede na pripombe ZPS. Gre za obstoječ 49. člen, ki se ga po pripombi ZPS 
umešča med prehodne in končne določbe predloga zakona. Poleg tega se na podlagi pripomb ZPS 
rok za imenovanje prvih članov nadzornega sveta sklada iz dveh podaljšuje na tri mesece od 
uveljavitve zakona in dodaja četrti odstavek glede odločanja nadzornega sveta sklada do imenovanja 
prvih članov nadzornega sveta sklada.

K 85. členu
85. člen se črta.

Obrazložitev:
Člen se črta glede na pripombe ZPS in se ga v skladu z uveljavljeno nomotehniko (popravljenega) 
umešča na konec zakona, pred člen, ki ureja uveljavitev zakona.

Za 86. členom se dodajo novi členi 86.a, 86.b, 86.c, 86.č, 86.d, 86.e, 86.f in 86.g členi
Novi členi od 86.a do 86.f se glasijo:

»86.a člen
(sprememba 2. člena Zakona o družbi Slovenske železnice)

V Zakonu o družbi Slovenske železnice (Uradni list RS, št. 106/10, 43/11, 40/12 – ZUJF, 
25/14 – ZSDH-1, 30/16 in 30/18 – ZZelP-K) se v drugem stavku prvega odstavka 2. člena besedna 
zveza »Republika Slovenija« nadomesti z »Nacionalni demografski sklad, d. d.«.

86.b člen
(spremembe 13., 14. in 16. člen Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije)

V Zakonu o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16):
 se 13. člen spremeni, tako da se glasi: »Ustanovitelj in edini družbenik družbe je Nacionalni 

demografski sklad, d. d., ki svojega poslovnega deleža ne sme deliti ali prenesti na drugo osebo.«;
 se v 14. členu beseda »vlada« nadomesti z »Nacionalni demografski sklad, d. d.«;
 16. člen preneha veljati. 

86.c člen
(spremembe 34., 37. in 38. člena Zakona o Kobilarni Lipica)

V Zakonu o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 6/18):
 se v prvem odstavku 34. člena besedna zveza »Republika Slovenija« nadomesti z »Nacionalni 

demografski sklad, d. d.«;
 se v prvem stavku drugega odstavka 37. člena beseda »vlada« nadomesti z »Nacionalni 

demografski sklad, d. d.« in za njim črta besedilo »in sicer tri na predlog ministra, pristojnega za 
turizem (enega izmed predlaganih članov predlaga Občina Sežana in ga uskladi z ministrom, 
pristojnim za turizem) in enega na predlog ministra, pristojnega za živinorejo.«

 38. člen preneha veljati.

86.č člen
(spremembe 12. in 22. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije)

V Zakonu o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B):



 se v 12. členu besedna zveza »Republika Slovenija« nadomesti z »Nacionalni demografski sklad, 
d. d.«;

 se v četrtem odstavku 22. člena besedna zveza »Republike Slovenije« nadomesti z 
»Nacionalnega demografskega sklada, d. d.«.

86.d člen
(spremembe 3., 12. in 13. člena Zakona o Slovenski tiskovni agenciji)

V Zakonu o Slovenski tiskovni agenciji (Uradni list RS, št. 50/11):
 se v prvem odstavku 3. člena besedna zveza »Republika Slovenija« nadomesti z »Nacionalni 

demografski sklad, d. d.«;
 se drugi odstavek 3. člena spremeni, tako da se glasi: »Pravice družbenika izvaja Nacionalni 

demografski sklad, d. d.«;
 se v petem odstavku 3. člena beseda »vlade« nadomesti z »Nacionalnega demografskega sklada, 

d. d.«;
 se v drugem odstavku 12. člena besedilo »Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem 

besedilu: Državni zbor) na predlog vlade« nadomesti z »Nacionalni demografski sklad, d. d.«;
 se v trinajstem odstavku 12. člena beseda »predpisom« nadomesti z besedo »predpisi« in črta 

besedilo za njo, ki se glasi: »ki ga izda vlada na predlog ministra, pristojnega za finance«;
 se 13. člen črta.

86.e člen
(spremembe 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje 
Save)

V Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni 
list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17 in 65/20):
 se v drugem stavku prvega odstavka 12. člena besedna zveza »Republike Slovenije« nadomesti z 

»Nacionalnega demografskega sklada, d. d.«;
 se v drugem odstavku 12. člena črtata tretji in četrti stavek.

86.f člen
(spremembe 4., 13. in 18. člena Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki)

V Zakonu o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08, 20/09, 25/15 – ZBan-
2 in 61/20 – ZDLGPE):
 se v prvem odstavku 4. člena se besedna zveza »Republika Slovenija« nadomesti z »Nacionalni 

demografski sklad, d. d.«
 se v prvem odstavku 13. člena črta besedilo »kot edini delničar«;
 se četrti odstavek 18. člena črta«.   

Obrazložitev:
Členi se dodajo glede na pripombe ZPS k 71. členu, pri katerem opozarja, da niso navedene vse 
gospodarske družbe s kapitalsko naložbo Republike Slovenije, ki jih upravlja vlada, in bodo s 
predlogom tega zakona prešle v last sklada, zato je potrebno s tem uskladiti tudi vse druge zakone, iz 
katerih izhaja lastništvo Republike Slovenije in upravljanje s strani vlade.

Nov 86.g člen se glasi:

»Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
 Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 – ZSDH-1);
 Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12, 63/13 

– ZS-K, 23/14 – ZDIJZ-C, 104/15, 26/17 – ORZUKSB33, 27/17 – popr. in 174/20 – ZIPRS2122);



 Zakon o lastninskem preoblikovanju deleža zavarovalnic, do katerega so upravičene fizične osebe 
(Uradni list RS, št. 56/08 in 38/10 – ZUKN);

 Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o 
naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske 
odškodninske družbe (Uradni list RS, št. 79/10, 26/11 in 105/12 – ZSDH);

 19. a člen Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 21/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 9/16 – ZGGLRS, 55/17 in 174/20 – ZIPRS2122);

 deveta alineja četrtega odstavka 186. člena in 378. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 –
ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 
28/19, 75/19, 139/20 in 189/20 – ZFRO).«

Obrazložitev:
Nov člen se na podlagi pripombe ZPS v skladu z uveljavljeno nomotehniko (popravljen 85. člen) 
umešča na konec zakona, pred člen, ki ureja uveljavitev zakona.
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