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Zadeva:  POZIV K UKREPANJU OB GROZEČIH ŠKODLJIVIH UČINKIH UKINJANJA 

REGISTRSKIH RAČUNOV 

 

 

Spoštovani dr. Miro Cerar, Predsednik Vlade, 

 

znano vam je, da smo v Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) - kot skrbniki in 

zastopniki interesov številnih malih delničarjev ter preko varstva njihovih interesov tudi 

zagovorniki boljšega korporativnega upravljanja - že od prvih začetkov procesa ukinjanja 

registrskih računov temu procesu jasno, odločno in argumentirano nasprotovali. Zavedali 

smo se namreč katastrofalnih učinkov, ki jih takšen proces lahko povzroči za tradicionalno 

močno prisotnost malega delničarstva v Sloveniji, če se sprevrže v ekonomsko izganjanje 

več kot 200.000 malih delničarjev iz javnih delniških družb. 

 

Vsi odgovorni so/ste nam vseskozi zagotavljali, da proces ni usmerjen zoper male delničarje, 

temveč v evropsko harmonizacijo, ki naj bi koristila vsem udeležencem na trgu kapitala. Do 

tovrstnih pojasnil smo bili seveda zadržani, saj po našem neposrednem védenju evropski 

razvoj ne teži k ukinjanju, pač pa k spodbujanju malega delničarstva in individualnega 

investiranja na kapitalskem trgu. 

 

Čeprav smo bili zadovoljni, da smo v zakonodajnem procesu uspeli s številnih pomembnih 

vidikov izboljšati položaj malih delničarjev - glede na siceršnje rešitve, ki so bile sprva 

predstavljene in zagovarjane (če omenimo samo podaljšanje roka za ukinitev registrskih 

računov za fizične osebe, uvedbo možnosti opustitve vrednostnih papirjev brez kakršnih koli 

stroškov, brezplačni sodni depozit kot prehodno obliko podaljšanja imetništva za najbolj 

ranljivo skupino malih delničarjev ter omejitev nekaterih tarifnih postavk finančnih 

posrednikov) - pa nam razvoj dogodkov v zadnjem času dokazuje, da se proces domnevne 

evropske harmonizacije spet sprevrača v proces izganjanja malih delničarjev iz slovenskih 

delniških družb. 

 

http://www.vzmd.si/novice/dravni-zbor-poenoteno-prisluhnil-argumentom-in-apelu-vzmd-pomembno-zmanjanje-strokov-za-vse-male-delniarje-in-vlagatelje-blizu-400000-dravljanom-z-dodatnim-amandmajem-k-noveli-zakona-o-nematerializiranih-vrednostnih-papirjih
http://www.vzmd.si/novice/e-260000-razlaenih-ukinitev-registrskih-raunov-s-spremembo-zakona-o-nematerializiranih-vrednostnih-papirjih-vzmd-skua-vsaj-omiliti-s-kompromisnim-amandmajem-in-apelom-dravnemu-zboru-rs


 

Številni zaskrbljeni in vznemirjeni mali delničarji se v zadnjem času obračajo na nas, ker 

prejemajo alarmantne dopise, se morajo oglašati na alarmantne telefonske klice in 

prejemajo vabila na alarmantna srečanja, bržčas tudi z namenom in ciljem, da bi bilo 

njihovo nadaljnje imetništvo lastnih vrednostnih papirjev povezano z nesorazmerno 

velikimi stroški, s katerimi želi »finančna industrija« kot vse kaže spet kovati nesorazmerne 

zaslužke. 

 

V VZMD upamo, da vam kot odgovornim za trg vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji ni 

potrebno posebej poudarjati, kakšne negativne učinke lahko ima - ne le za same male 

delničarje, katerih število še vedno krepko presega 200.000, temveč tudi za izdajatelje 

delnic ter za trg vrednostnih papirjev kot celoto - če sedanja zaskrbljenost in vznemirjenost 

malih delničarjev prerase v preplah in rokohitrsko umikanje malih delničarjev s trga. Tej 

skrbi zagotovo pripomore tudi preteklo krizno obdobje, ki je pustilo pomemben pečat na 

slovenskem kapitalskem trgu in se kotirajoče delniške družbe še vedno borijo za zaupanje 

svojih imetnikov v trdnost in stabilnost trga ter lastne strukture korporativnega upravljanja.  

 

Dolgoročno lahko stabilen trg vrednostnih papirjev temelji le na ustreznem uravnoteženju 

interesov velikih in malih delničarjev, pa tudi vseh ostalih deležnikov. 

 

Pozivamo vas, da kot ena izmed institucij, ki je odgovorna za razvoj slovenskega kapitalskega 

trga, pojasnite, kaj ste doslej ukrenili, da proces ukinitve registrskih računov ne bi postal 

tudi proces ukinitve malega delničarstva v Republiki Sloveniji. Kar koli ste doslej ukrenili v 

tej smeri, vas pozivamo, da tovrstna prizadevanja intenzivirate. 

 

S strokovnimi sodelavci VZMD vam ostajamo na razpolago za razpravo o možnih in potrebnih 

ukrepih za zaščito malih delničarjev, izdajateljev delnic ter slovenskega kapitalskega trga kot 

celote. 

 

V pričakovanju cenjenega odziva vas lepo pozdravljam, 

 

mag. Kristjan Verbič 

Predsednik VZMD 

 

http://registrski-racun.si/



