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Ljubljana, 17. september 2015 

Mnenje VZMD h koalicijskemu amandmaju k 48. členu Predloga ZNVP-1   

 

Spoštovani dr. Milan Brglez, Predsednik Državnega zbora! 

 

V Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) pozdravljamo pomemben napredek, ki je bil 

napravljen pri obravnavi pereče problematike predlagane ukinitve registrskih računov Centralne 

klirinško-depotne družbe (KDD) in bo neposredno prizadela kar 260.000 državljanov. Amandma, ki 

so ga koalicijske stranke dne 15. 9. 2015 vložile k 48. členu predloga Zakona o nematerializiranih 

vrednostnih papirjih (ZNVP-1, EPA 616-VII), naposled odraža določeno mero posluha za ohranitev 

malega delničarstva v Republiki Sloveniji, kar nas iskreno veseli.  

Vendarle pa moramo opozoriti, da en korak v pravo smer žal še ne pomeni, da je cilj ustrezne 

(tozadevne) ureditve položaja malih delničarjev dosežen. Še posebej položaja tistih malih 

delničarjev, ki bi si želeli ostati del slovenskih delniških družb ter na ta način ohranjati in 

plemenititi produktivno vezanost svojih sredstev, varčevati za starost, zdravstvene storitve, 

izobraževanje potomcev ipd.  

Postavljeni prag stotih evrov vrednosti portfelja, ki ga delničar ne sme preseči, če želi biti deležen 

ugodnosti brezplačne položitve na sodni depozit, ocenjujemo kot arbitrarno nizek. Takšen 

arbitrarno nizek prag znotraj skupine malih delničarjev vzpostavlja podskupino, ki bi jo po zgledu 

na razvrščanje gospodarskih družb (brez kakršnega koli slabšalnega prizvoka) lahko imenovali 

»mikro-delničarji«. Če smo v zvezi s predhodnimi predlogi opozarjali, da bi bilo povsem zgrešeno, 

ko bi država delničarjem/vlagateljem poslala signal, da je edina zanje ugodna možnost umik s 

kapitalskega trga, je treba konsistentno dodati, da tudi pošiljanje signala, naj na trgu ostanejo 

samo dovolj šibki mali delničarji (ne pa tudi tisti malo močnejši) ni ustrezno. Republika Slovenija 

in njen kapitalski trg potrebujeta tudi močne male delničarje. 



 

 

Določitev sto-evrskega praga pa ni samo arbitrarna, temveč je tudi nejasna, saj koalicijski predlog 

amandmaja ne opredeljuje, po kakšnih pravilih bi se vrednost portfelja izračunavala. Tako mali 

delničarji oz. prav nihče iz zakona sploh ne bi mogel razbrati, v katero kategorijo sodi. V proces, ki 

bo že sam po sebi zbegal premnoge udeležence, bi bila s tem - povsem po nepotrebnem - vnesena 

še dodatna zmeda. 

Če že ni mogoče omilitvenih ukrepov sprejeti za vse fizične osebe - kot smo predlagali z našim 

kompromisnim predlogom amandmaja (Državnemu zboru RS, z dne 4. 9. 2015) - pa smo 

prepričani, da je minimalna plača (790 EUR) mnogo boljše in uveljavljeno merilo vrednosti, kot 

arbitrarno določena sto-evrska meja. Če bi iskali takšne posameznike, ki do omilitvenih ukrepov 

(glede na svoje siceršnje premoženjsko stanje) naj ne bi bili upravičeni, bi med tistimi, katerih 

vrednost portfelja ne dosega ene minimalne plače, komajda našli kakšnega. A tudi, če bi ga našli, 

zaradi enega ali nekaj posameznikov res ni potrebno žrtvovati celotne kategorije ljudi. Tako ravnaje 

in takšna načela so nam v VZMD tuja. 

Dovolite, da apeliramo na vas, da vendarle vložite še malenkost dodatnega truda v oblikovanje 

končnega besedila 48. člena predloga ZNVP-1. Res škoda bi namreč bilo, če bi po vseh doslej 

vloženih naporih in usklajevanjih ostali tako blizu, a vendar tako daleč od rešitve, ki bi jo lahko 

označili za sprejemljivo in optimalno v siceršnjih okvirih zatrjevane nujnosti. 

 

mag. Kristjan Verbič 
 Predsednik VZMD 

 


