
 
 

 

 

Predlog zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih 

obveznosti bank 

 

 
»Predlog zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank«, 

kakršnega je predlagalo Ministrstvo za finance, očitno na vse možne načine ščiti institucije, 

predvsem Banko Slovenije, ki so v letu 2013 s svojimi ukrepi povzročile ali pa sodelovale pri 

povzročitvi doslej največje škode vsem državljanom Republike Slovenije posebno pa še 

lastnikom podrejenih obveznic. To predlog počne z omejitvami, ki preprečujejo sodno 

varstvo, kar na primer kaže že določba, da mora posameznik dokazati »da je bil z izbrisom na 

slabšem, kot bi bil, če bi banka šla v stečaj«. V večini primerov sploh ni bilo potrebe, da bi 

banka šla v stečaj; hipotetični stečaj bank je bil ustvarjen s povsem zgrešenimi ocenami 

kreditov, njihovih zavarovanj, rezervacij  in drugih argumentov na eni strani ter še z bolj 

zgrešeno oceno bodočih dogajanj v slovenskem gospodarstvu.   

  

Posebno mesto najbolj prizadetih državljanov imajo izbrisani mali delničarji NKBM, ki jo je 

država že prodala oziroma podarila tujemu skladu. Predlog zakona namreč prepoveduje vsem 

sto tisoč izbrisanim malim delničarjem NKBM, da vložijo tožbo za povrnitev škode, ker 

nimajo 10-odstotnega deleža kapitala v banki; tega ne morejo imeti, ker je bila država ob 

izbrisu lastnica 94 odstotkov kapitala. Poleg prepovedi vlaganja tožb bi zakon omogočil, da se 

zavržejo tožbe, vložene pred sprejemom novega zakona. 

Država je 94-odstotni delež kapitala dosegla tako, da je marca 2013 za 100 milijonov evrov 

državnih obveznic samovoljno izdala 100 milijonov delnic po 1 evro in 185 milijonov delnic 

po 1,3 centa, ko je bila knjigovodska vrednost dotedanjih 39 milijonov delnic 5,37 evra, ob 

hkratni prepovedi nakupa vsem drugim delničarjem. Predlog zakona ne omogoča izpodbijati 

tega iztiskanja. 

 

Zakon bi moral Računskemu sodišču naložiti, da v sodelovanju z Nacionalnim preiskovalnim 

uradom in preiskovalnim sodnikom(-co) najprej ugotovi dejansko stanje na dan izbrisa. Poleg 

tega  bi moral omogočiti tožbe zaradi dogajanj pred decembrom 2013, npr. vloge države pri 

razvrednotenju delnic NKBM. Tudi vsa zniževanja vrednosti delnice NKBM ob izdajah novih 

delnic v letih 20072011 je zakrivila država.  

 

Ocena stanja je namenjena tudi opravičevanju predlagateljev za strokovno in politično 

nesprejemljivo ravnanje ob bančni 'sanaciji' decembra 2013. Gre za neresnične in zavajajoče 

trditve, kot kažejo ugotovitve sodišč in strokovnjakov. 

 

Ljubljana, 11.4.2017 

 

Koalicija Sinteza-KCD 

 


