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Ministrstvo za finance 

 

Zadeva: ČIGAVA JE BANKA SLOVENIJE?        Vaša številka: 403-14/2019/2 

 

Spoštovani g. Metod Dragonja, 

Zahvaljujemo se za vaš odgovor na naše pismo finančnemu ministru g. Andreju Bertonclju z 

naslovom »Čigava je Banka Slovenije?«, v katerem izražamo dvom, kdo z banko razpolaga. Najprej 

vas moramo pohvaliti, da ste se potrudili odgovoriti na naše pismo. Namreč, ista vprašanja, ki smo 

jih poslali vam, smo zastavili tudi vodstvu Banke Slovenije, vendar do danes od njih nismo prejeli 

odgovora. Tako so nam že s svojo ignoranco dali odgovor, čigava je po njihovo Banka Slovenije. 

V vašem odgovoru ste zapisali, da je Banka Slovenije sicer del Evro-sistema, ki ga vodi Evropska 

Centralna Banka in je tako pri svojem delovanju neodvisna od oblastvenih organov, tako naše države 

kot organov Evropske unije, ob čemer »ji mora biti omogočeno, da sama razpolaga s sredstvi, s 

katerimi lahko na ustrezen način in z najmanjšimi stroški dosega zastavljene cilje denarne politike«. 

Poleg tega poudarjate, da »pri odnosu med državo in njeno centralno banko ne gre za podrejenost, 

temveč se vse odločitve sprejemajo sporazumno«. Torej tudi odločitve o potrebni višini kapitala 

banke in rezerv ter o deljenju presežkov prihodkov nad odhodki. 

Iz bilančnih podatkov Evropskega sistema centralnih bank izhaja sledeče: 

- sredstva Banke Slovenije so v primerjavi z velikostjo bančnega sektorja dvakrat večja, kot je to 

povprečju v drugih državah evro-sistema, 

- kapital skupaj z ostalo pasivo (skupaj 4,3 milijarde) je skoraj tako velik, kot kapital vseh poslovnih 

bank v Sloveniji, oziroma v razmerju štirikrat večji, kot je to v drugih državah evro-sistema,  

- državni proračun letos predvideva, da bo prejel iz Banke Slovenije le 16 mio kot delež presežkov 

prihodkov nad odhodki, čeprav je ta razlika znašala lani okoli 100 mio. 

Iz navedenega izhaja, da je Banka Slovenije za izvajanje nalog v zvezi s stabilnostjo bančnega sistema 

primerjalno z drugimi centralnimi bankami evro-sistema občutno prevelika, tako po obsegu sredstev, 

predvsem pa po obsegu kapitala in rezerv. Poleg tega prejema država Slovenija le drobiž kot povračilo 

za uporabo svoje lastnine-kapitala banke. To vse skupaj nam kaže, da je ravnanje s premoženjem 

Banke Slovenije, ki je javno premoženje države Slovenije, negospodarno.  

Zato vas sprašujemo, kaj boste storili, da se tako negospodarno ravnanje z državnim 

premoženjem, za kar je odgovorno vaše ministrstvo, prekine? Ali nameravate predlagati 

zmanjševanje sredstev in kapital banke, ali pa boste zahtevali, da se v skladu s 50. členom Zakona 

o Banki Slovenije presežki prihodkov nad odhodki banke usmerijo v celoti v proračun države?  

V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljamo, 

Programski svet SINTEZA-KCD 

Predsedujoči: Emil Milan Pintar     
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