
 

 
 

Ljubljana, 7.2.2019 

 

Stališče SINTEZE-KCD do napovedane tožbe EK proti Sloveniji 

 

Evropska Komisija (EK) je na pobudo Evropske centralne banke (ECB) napovedala tožbo proti 

Sloveniji zaradi vpogleda v arhive Banke Slovenije (BS), ki so ga opravili slovenski organi 

pregona.  

1. V SINTEZI-KCD ocenjujemo: 

- da je tožba Slovenije s strani EK najprej namenjena temu, da ECB dokončno zabriše sledi, da 

je bilo njuno delovanje pri dokapitalizaciji državnih bank pravno zgrešeno; odločitvi za 

razlaščanje malih delničarjev in podrejenih obvezničarjev in previsoko dokapitalizacijo 

napačni; zahteve za obvezno prodajo bank pa sporen politični pritisk brez utemeljene pravne 

podlage; 

- da je ta tožba hkrati poskus discipliniranja manjših držav članic EU; 

- da je izraz stalnega prizadevanja ECB, da si bistveno poveča svoje pristojnosti nasproti 

nacionalnim bankam držav članic in njihovih bančnih sistemov; 

- da je tožba tudi oblika podrejanja nacionalnih gospodarstev interesu nadnacionalnega 

kapitala. 

2. Prepričani smo, da bi se morala država Slovenija in drugi subjekti, ki jih ta tožba direktno ali 

indirektno zadeva (skratka, ustrezne institucije države in prizadeti subjekti) organizirati in 

poenotiti ter se pravno strokovno in politično odločno zoperstaviti poskusu EK in ECB, da s 

pravnimi sredstvi disciplinira Slovenijo in nad njo izvaja hegemonistične ambicije svetovnega 

finančno-kapitalskega lobija. 

3. Pozivamo naše poslance v Evropskem parlamentu, da nacionalni interes Slovenije postavijo 

pred politične interese svojih strank in enotno podprejo vse akcije Slovenije za ohranjanje naše 

nacionalne identitete in uspešen družbeni razvoj. Posebej jih pozivamo, da o brezobzirnem 

prikazovanju moči nad institucijami majhnih držav-članic EU temeljito seznanijo svoje 

kolege, saj ta poizkus discipliniranja Slovenije predstavlja tudi precedenčni preizkus širitve 

moči ECB nad vsemi nacionalnimi institucijami, tudi tistimi v velikih državah članicah.  

Kandidate za evropske volitve pa prosimo, da v predvolilnih soočenjih predstavijo svoj pogled 

na obravnavano tematiko, od nosilcev kandidatnih list pa pričakujemo zelo jasno stališče do 

napovedane tožbe.   

 

Programski svet SINTEZA-KCD 

Posredovano: Predsedniku države, Vladi RS in ministrstvom, Parlamentu in poslanskim 

skupinam, Državnemu svetu ter medijem. 


