
Pregled sproženih postopkov in drugih pomembnejših aktivnosti VZMD v primeru razlastitev v slovenskih bankah 
 

10. 11. 2016 – Predsednik Državnega zbora RS, dr. Milan Brglez sprejel Predsednika VZMD in prisluhnil predlogom in stališčem VZMD glede 
problematike in ureditve položaja razlaščenih imetnikov delnic in podrejenih obveznic slovenskih bank. 
28. 10. 2016 – Novinarska konferenca VZMD po odločitvi Ustavnega sodišča RS o protiustavnosti 350.a člena Zakona o bančništvu. 
30. 9. 2016 – VZMD se pridruži opozorilom Civilne iniciative 'Mali, izbrisani delničarji NKBM' o nekritičnem in enostranskem poročanju nekaterih 
javnih občil. 
28. 9. 2016 – v Bruslju daljši pogovor med Predsednikom VZMD in Podpredsednikom Evropske komisije in Komisarjem za euro in socialni dialog ter 
finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, Valdisom Dombrovskisom, o razlastitvi imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank 
ter problematičnem pismu, ki ga je Dombrovskis naslovil na Predsednika Vlade RS, dr. Mira Cerarja, dne 5. marca 2015. 
20. 7. 2016 – VZMD na novinarski konferenci po sodbi Sodišča Evropske unije v Luksemburgu, predstavil predlog  Zakona o ureditvi položaja 
razlaščenih vlagateljev v slovenske banke. 
19. 7. 2016 – udeležba predstavnikov VZMD na razglasitvi sodbe Sodišča Evropske unije v Luksemburgu. 
7. 7. 2016 – protest VZMD zaradi nedopustnega in šokantnega ravnanja Predsednika Evropske centralne banke (ECB), Maria Draghija, ki je na 
predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja in na slovensko državno tožilstvo poslal pismo s protestom zaradi "nezakonite" zaplembe 
informacij ECB v hišnih preiskavah na Banki Slovenije ter zagrozil, da bodo raziskali možne pravne ukrepe. 
16. 3. 2016 – spričo ignorance Vlade in finančnih oblasti v Republiki Sloveniji VZMD vzpostavi portal za učinkovitejše obveščanje mednarodnih 
finančnih medijev vzmd.newswire.com  
18. 2. 2016 – udeležba VZMD na predstavitvi sklepnih predlogov Generalnega pravobranilca Sodišča Evropske unije v Luksemburgu. 
15. 2. 2016 – Evropska federacija investitorjev in uporabnikov finančnih storitev (Better Finance), katere član je tudi VZMD,  na Evropsko komisijo in 
Vlado Republike Slovenije naslovi odprto pismo, v katerem izpostavlja problematiko popolnega izbrisa podrejenih obveznic šestih slovenskih bank. 
15. 12. 2015 – Predsednik VZMD in član strokovnega sveta VZMD, ddr. Tadej Kotnik, predstavita problematiko izbrisov na Generalni skupščini 
Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev (BetterFinance) v Parizu. 
10. 12. 2015 – po zavajanjih viceguvernerke Banke Slovenije, mag. Stanislave Zadravec Caprirolo, na soočenju  v oddaji Odmevi, VZMD pripravi in 
objavi celoten pregled domnevnih razlastitev imetnikov delnic in obveznic evropskih bank. 
1. 12. 2015 – širša strokovna ekipa VZMD (odvetniki Miha Kunič, Tamara Kek in dr. Jorg Sladič ter prvopodpisnik Pobude v okviru VZMD ddr. Tadej 
Kotnik in Predsednik VZMD) se udeleži ustne obravnave pred Velikim senatom Sodišča Evropske unije v Luksemburgu. 
7. 10. 2015 – vložena pritožba na Okrajno Sodišče v Ljubljani zoper sklep o zavrnitvi predloga za izdajo Začasne odredbe, s katero bi Republiki Sloveniji 
onemogočili razpolagati z novo-izdanimi delnicami Nove KBM. 
17. 9. 2015 – VZMD pošlje urgenco na Predsednico Okrajnega sodišča v Ljubljani zaradi eklatantnega primera kratenja pravice do sojenja brez 
nepotrebnega odlašanja v primeru Predloga za izdajo začasne odredbe o zaustavitvi prodaje novih delnic NKBM. 
9. 7. 2015 – VZMD uspešno apelira na poslance naj ne podprejo predloga za imenovanje kazensko preiskovanega Viceguvernerja Banke Slovenije, 
mag. Janeza Fabijana, za nov 6-letni mandat. 
30. 6. 2015 – VZMD na upravo in nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) naslovi pismo z resnimi opozorili pred napovedano prodajo 
NKBM pod sramotnimi in škodljivimi pogoji. 
2. 6. 2015 – Predsednik VZMD na OECD Forumu v Parizu na osrednji okrogli mizi zastavi vprašanje Predsednici Nadzornega sveta Evropske centralne 
banke (ECB), Danièle Nouy, in izpostavi pomen zaupanja, predvsem individualnih vlagateljev, ter prosi za pojasnilo in komentar zelo različnih meril 
pri izvajanju stres testov bank, ki so v Sloveniji pripeljali do nadvse spornih razlastitev. 
18. 5. 2015 – na konferenci Mednarodne mreže pravnih pisarn, zastopnikov investitorjev (IFLN) v Madridu Predsednik VZMD v sklopu razprave, ki jo 
vodi nekdanji Predsednik Evropskega parlamenta Jose Maria Gil Robles, izpostavil pomembnost zaupanja investitorjev ter opozori na primere 
razlaščenih vlagateljev v banka, med katerimi so tudi nekdanji imetniki obveznic in delnic slovenskih bank. 
17. 4. 2015 – VZMD in Civilna iniciativa »izbrisani mali delničarji Nove KBM« na ATVP naslovita pismo s katerim opozarjata na zaskrbljujoče dogajanje 
na domačem kapitalskem trgu, z željo po jasni opredelitvi odgovornosti. 
9. 4. 2015 – sodelovanje predstavnikov VZMD na strokovni razpravi v Državnem svetu na temo »Privatizacija in suverenost države«. 
7. 4. 2015 – sodelovanje  predstavnikov VZMD na strokovnem posvetu v Državnem svetu o denacionalizaciji družbene lastnine in množičnem 
kapitalskem varčevanju. 
13. 3. 2015 – neposredno spremljanje izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije, na kateri so poslanci razpravljali o Predlogu priporočila o 
vlogi Banke Slovenije pri dokapitalizaciji bank in izbrisu lastnikov podrejenih hibridnih finančnih instrumentov. Za sejo - na kateri se je guverner Banke 
Slovenije, dr. Boštjan Jazbec, zagovarjal več ur - so strokovni sodelavci VZMD pripravili tudi strjena Nasprotna dejstva k zadnjim navedbam Banke 
Slovenije. 
12. 3. 2015 – VZMD razkrije dokaze o nezakonitosti cenitev slovenskih bank in pretirane »bančne luknje«, vsem poslancem pa pošlje 
strnjena Nasprotna dejstva k zadnjim navedbam Banke Slovenije, z dodatnimi razkritji zavajanj, neresnic in nezakonitosti.  
10. 3. 2015 – predstavniki VZMD sodelujejo na 22. nujni seji Odbora za finance in monetarno politiko na kateri so člani odbora obravnavali Predloga 
priporočila o vlogi Banke Slovenije pri dokapitalizaciji bank in izbrisu lastnikov podrejenih hibridnih finančnih instrumentov. Predstavniki VZMD 
pripravijo konkretne in argumentirane Pripombe k Predlogu priporočila. 
6. 3. 2015 – po provokativnem in šokantnem pismu  podpredsednika Evropske komisije, Valdisa Dombrovskisa, s katerim je ta očitno posegal v 
ureditev in interese Republike Slovenije, je VZMD apeliral na Vlado RS naj se ustrezno odzove ter razkrije celotno korespondenco, Dombrovskisu pa 
je ponovno poslal zgovorno angleško sporočilo za javnost in podnaslovljeno video soočenje med predstavniki VZMD in takratne t.i. domače trojke. 
24. 2. 2015 – Predsednik VZMD sodeluje na »Omizju o Banki Slovenije – dokapitalizacija in izbris malih delničarjev« na RTV Slovenija 3, kjer med 
drugim predstavi predlog učinkovite in »neboleče« poprave oškodovanj. 
19. 2. 2015 – sodelovanje in predstavitev problematike na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je potekala predstavitev analize "Skrivnost 
državne lastnine v Sloveniji". 
13. 2. 2015 – predstavniki VZMD se udeležijo nujne seje Komisije za nadzor javnih financ, ki je sklicana po objavi kolumne z naslovom »Banka 
Slovenije, laži in potvarjanja«, ki jo je  v časniku Finance objavil član Strokovnega sveta VZMD in prvopodpisnik Ustavne pobude, ddr. Tadej Kotnik.  
2. 2. 2015 – VZMD na Ustavno sodišče RS vloži Predlog za izdajo začasne odredbe o prepovedi prodaje NKBM. 
27. 1. 2015 – VZMD se udeleži tiskovne konference v organizaciji Skupnosti društev in gibanj »Državljani proti razprodaji«  

http://www.vzmd.si/novice/drzavni-zbor-rs-predsednik-dr-brglez-sprejel-mag-verbica-prisluhnil-predlogom-in-staliscem-vzmd-ter-izrazil-pripravljenost-za-konstruktivno-resevanje-odprtih-vprasanj-v-kontekstu-nedavne-odlocitve-ustavnega-sodisca-rs
https://www.youtube.com/watch?v=6XUawCHHn8w
http://www.vzmd.si/novice/sanacija-bank-vzmd-se-pridruzuje-opozorilom-civilne-iniciative-mali-izbrisani-delnicarji-nkbm-o-nekriticnem-in-enostranskem-porocanju-nekaterih-javnih-obcil
http://www.vzmd.si/novice/podpredsednik-evropske-komisije-s-predsednikom-vzmd-o-pismu-pritiska-na-predsednika-vlade-rs-ter-dogajanjih-v-banki-slovenije-in-razlastitvah-slovenskih-vlagateljev
http://www.vzmd.si/novice/video-in-dokumenti-z-novinarske-konference-vzmd-predlog-zakona-o-ureditvi-polozaja-razlascenih-vlagateljev-v-slovenske-banke
http://www.vzmd.si/novice/luksemburg-sodisce-eu-ravnokar-odlocilo-o-razlastitvah-ob-podrzavljanju-sestih-slovenskih-bank
http://www.vzmd.si/novice/banka-slovenije-nedopustno-vmesavanje-in-poskusi-vplivanja-predsednika-ecb-na-postopke-slovenskih-organov-pregona
http://www.vzmd.si/novice/vzmd-newswire-com-sprico-ignorance-vlade-in-financnih-oblasti-v-republiki-sloveniji-vzmd-primoran-se-preko-mednarodnih-medijev-opozoriti-na-zgoco-problematiko-bail-in-sanacije-slovenskih-bank-z-razlastitvijo-delnicarjev-in-obveznicarjev
http://www.vzmd.si/novice/luksemburg-danes-predstavljeni-sklepni-predlogi-generalnega-pravobranilca-sodisca-eu-ponovno-izrecno-pritrjujejo-argumentacijam-vzmd-ter-razlascenih-vlagateljev
http://www.vzmd.si/novice/vlada-rs-in-komisija-eu-evropska-opozorila-zaradi-skodljivih-posledic-razlastitev-izbrisov-ter-poziv-k-cimprejsnji-resitvi-nevzdrznega-stanja
http://www.vzmd.si/novice/pariz-najvisji-predstavniki-evropskih-zdruzenj-investitorjev-z-zanimanjem-sprejeli-poglobljeno-predstavitev-ddr-kotnika-in-mag-verbica-o-bail-in-posegih-v-eu-ob-izjemnem-cudenju-nad-unikatno-radikalnimi-naravnost-katastrofalnimi-pose
http://www.betterfinance.org/
http://www.vzmd.si/novice/banka-slovenije-po-novih-zavajanjih-viceguvernerke-caprirolo-vzmd-pripravil-celotni-pregled-domnevnih-razlastitev-imetnikov-delnic-in-obveznic-evropskih-bank
http://www.vzmd.si/novice/luksemburg-slovenija-danes-prvic-pred-velikim-senatom-sodisca-eu-zaradi-razlastitev-imetnikov-obveznic-in-delnic-slovenskih-bank
http://www.vzmd.si/novice/nkbm-pritozba-vzmd-zoper-sklep-okrajnega-sodisca-v-ljubljani-o-ne-izdaji-zacasne-odredbe-za-zaustavitev-prodaje-sramotno-sprenevedanje-se-brez-odgovora-predsednice-sodisca-generalni-drzavni-pravobranilec-po-protestu-vzmd-sporocil-da-
http://www.vzmd.si/images/Urgenca_VZMD_Okrajnemu_sodiscu_v_Ljubljani_zaradi_eklatantnega_primera_kratenja_pravice_do_sojenja_brez_nepotrebnega_odlasanja.pdf
http://www.vzmd.si/novice/drzavni-zbor-alarmantni-apel-poslancem-pred-danasnjim-glasovanjem-o-ponovnem-imenovanju-kazensko-preiskovanega-viceguvernerja-banke-slovenije-fabijana-vzmd-opozarja-na-njegovo-vodilno-vlogo-pri-sporni-sanaciji-bank-ki-naj-bi-jo-drzav
http://www.vzmd.si/novice/slovenski-drzavni-holding-resna-opozorila-vzmd-organom-upravljanja-sdh-pred-danes-napovedano-prodajo-nkbm-pod-sramotnimi-in-skodljivimi-pogoji-ob-jamstvih-drzave-celo-pod-100-mio-banka-prakticno-podarjena-tujemu-skladu-po-sila-sporni
http://www.vzmd.si/novice/pariz-zacetek-oecd-foruma-2015-ob-odmevnem-vprasanju-predsednika-vzmd-najvisji-predstavnici-evropske-centralne-banke-razlicni-kriteriji-stresnih-testov-ter-neenakopravna-obravnava-posameznih-drzav-in-bank-so-v-neposrednem-nasprotju-z
https://www.ecb.europa.eu/
http://www.vzmd.si/novice/madrid-otvoritev-dvodnevne-mednarodne-konference-aemec-in-ifln-the-new-capitalism-of-citizens-z-aktualnimi-temami-tudi-za-investiticije-v-sloveniji
http://www.vzmd.si/novice/atvp-ne-odgovor-na-konkretna-vprasanja-vzmd-o-vlogi-ter-uresnicevanju-pristojnosti-in-odgovornosti-regulatorja-ob-enormnih-oskodovanjih-davkoplacevalcev-in-vlagateljev-v-slovenske-banke-ter-sistematicnem-unicevanju-domacega-kapitalsk
http://www.vzmd.si/novice/drzavni-svet-rs-na-vcerajsnji-strokovni-razpravi-privatizacija-in-suverenost-drzave-predstavniki-vzmd-z-analizami-predlogi-in-opozorili-slovenija-je-v-vihri-gospodarske-vojne-in-potrebna-so-konkretna-dejanja-za-zagotovitev-perspektiv
http://www.vzmd.si/novice/ekskluzivna-video-reportaza-ter-posnetek-celotnega-strokovnega-posveta-v-drzavnem-svetu-rs-denacionalizacija-druzbene-lastnine-in-mnozicno-kapitalsko-varcevanje-resna-opozorila-ob-aktivnem-sodelovanju-najvidnejsih-predstavnikov-vzmd
http://www.vzmd.si/novice/video-reportaza-z-izredne-seje-drzavnega-zbora-rs-z-mnenji-poslancev-o-dodatnih-dokazih-vzmd-o-zavajanjih-neresnicah-ter-nezakonitosti-cenitev-slovenskih-bank-kot-temelja-za-milijardno-oskodovanje-drzave-in-vseh-drzavljanov
http://www.vzmd.si/novice/pozor-razkritje-dokazov-o-nezakonitosti-cenitev-slovenskih-bank-in-pretirane-bancne-luknje-kot-temelja-za-milijardno-oskodovanje-drzave-in-vseh-drzavljanov-na-podlagi-nezakonitih-ravnanj-banke-slovenije-ter-njenih-odlocb-o-izrednih-u
http://www.vzmd.si/novice/video-poudarki-nujne-seje-odbora-dz-rs-nadaljevanje-nizanja-neresnic-in-zavajanj-predstavnikov-banke-slovenije-prejsnje-vlade-rs-in-akterjev-sporne-sanacije-bank-ter-srhljivega-oskodovanja-drzave-in-vseh-drzavljanov-pripombe-vzmd-k-p
http://www.vzmd.si/novice/apel-vladi-rs-po-pismu-podpredsednika-evropske-komisije-ki-ocitno-posega-v-ureditev-in-interese-republike-slovenije-vzmd-navedbe-demantira-in-pricakuje-ustrezen-odziv-vlade-ter-razkritje-celotne-zadevne-korespondence-resna-vprasanja-
http://www.vzmd.si/novice/vredno-ogleda-predstavljen-konkreten-predlog-sanacije-milijardnega-oskodovanja-proracuna-davkoplacevalcev-in-vlagateljev-brez-kakrsnekoli-dodatne-obremenitve-proracuna-in-drzavljanov
http://www.vzmd.si/novice/skrivnost-drzavne-lastnine-na-sinocnji-okrogli-mizi-o-privatizaciji-drzavnih-podjetij-tudi-opozorila-vzmd-v-danasnjem-blogu-jim-pritrjuje-tudi-dr-damijan
http://www.vzmd.si/novice/video-soocenje-z-argumenti-zgovorno-razkritje-zavajanj-predstavnikov-banke-slovenije-prejsnje-vlade-rs-ter-akterjev-sporne-sanacije-bank-ob-mnozicni-razlastitvi-drzavljanov-in-srhljivem-oskodovanju-davkoplacevalcev
http://www.vzmd.si/novice/ustavno-sodisce-vzmd-vlozil-se-predlog-zacasne-odredbe-za-prepoved-prodaje-nkbm-preprecitev-neposredne-skode-drzavi-in-drzavljanom
http://www.vzmd.si/novice/video-reportaza-s-tiskovne-konference-skupnosti-drustev-in-gibanj-drzavljani-proti-razprodaji-z-napovedjo-javnega-shoda-ter-nekaterimi-opozorili-vzmd


21. 1. 2015 – udeležba VZMD na javni tribuni »NE RAZPRODAJA, TEMVEČ BOLJ RAZUMNO UPRAVLJANJE«, v Mariboru 
13. 1. 2015 – udeležba VZMD na javni tribuni »NE RAZPRODAJA, TEMVEČ BOLJ RAZUMNO UPRAVLJANJE«, v Ljubljani 
24. 12. 2014 – kljub preprekam pravočasno vložena pritožba zoper Sklep o izbrisu delnic in podrejenih obveznic Banke Celje.  
19. 11. 2014 – VZMD in Civilna iniciativa »Izbrisani mali delničarji NKBM« na Predsednika Vlade naslovijo odprto pismo s konkretnimi predlogi in 
pobudami razlaščenih delničarjev in imetnikov podrejenih obveznic NKBM. 
17. 11. 2014 – VZMD in Civilna iniciativa »Izbrisani mali delničarji NKBM« na poslance in Državni zbor RS naslovita Pobudo za ustanovitev preiskovalne 
komisije z analizo stresnih testov in dodatnimi dokazi o skrajno neenakopravni in škodljivi obravnavi Slovenije v EU. 
24. 10. 2014 – pogovori o izbrisih v slovenskih bankah na konferenci Narodne banke Poljske in Mednarodnega denarnega sklada »Building Market 
Economies in Europe: Lessons and Challenges after 25 Years of Transition« ter konferenci Varšavske borze »Warsaw Capital Market Summit 2014«. 
2. 10. 2014 – udeležba in opozorila predstavnikov VZMD na 3. nujni seji Odbora za finance in monetarno politiko, na kateri so poslanci 
obravnavali Predlog za začasno zadržanje izvajanja posameznih členov sporne novele Zakona o bančništvu (ZBan-1L). 
26. 9. 2014 – predstavitev problema razlaščenih v slovenskih bankah na Generalni skupščini Svetovne federacije investitorjev (WFI) na Dunaju. 
19. 9. 2014 – VZMD  obvesti ugledne mednarodne družbe in ustanove, ki sodelujejo pri izdajah obveznic NLB in njihovi ponudbi vlagateljem, o 
nadaljevanju škandalozne prakse zavajanja vlagateljev s strani NLB in dejstvu, da domači bančni regulator (Banka Slovenije) v tem očitno ne prepozna 
resne težave in grožnje ter potencialnih katastrofalnih posledic. 
13. 8. 2014 – VZMD pri Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije vložil Naznanilo sume kaznivega dejanja zoper NLB oz. članom njene 
uprave. 
31. 7. 2014 – VZMD na Okrožno sodišče v Ljubljani vloži novo tožbo zoper NLB zaradi ugotovitve ničnosti vpisa izbrisa delnic in podrejenih obveznic 
te banke. 
7. 7. 2014 – pred volitvami v Državni zbor RS, VZMD - z željo po karseda domišljenem odločanju o podpori političnim strankam in kandidatom - 
političnim strankam v Republiki Sloveniji pošlje dve vprašanji o izbrisu in kasneje objavil (ne)odgovore.  
7. 7. 2014 – VZMD je v imenu Civilne iniciative »Izbrisani mali delničarji Nove KBM« in Sekcije NKBM pri VZMD na Banko Slovenije, DUTB, NKBM in 
Vlado RS naslovilo pisno zahtevo za vpogled v dokumentacijo, uporabljeno metodologijo, zapisnike, vrednotenja in izračune, ki so bili (oz. naj bi bili) 
osnova za izbris delnic in podrejenih obveznic slovenskih bank. 
7. 7. 2014 – VZMD pred volitvami v imenu Civilne iniciative »Izbrisani mali delničarji Nove KBM« in Sekcije NKBM pri VZMD na odhajajočo Premierko, 
mag. Alenko Bratušek, naslovi pismo v katerem jo poziva k odpravi krivic. 
29. 5. 2014 – VZMD v imenu Civilne iniciative »Izbrisani mali delničarji Nove KBM« in Sekcije NKBM pri VZMD na zakonodajalca - Državni zbor RS – 
naslovi Poudarke in ugotovitve strokovnih sodelavcev VZMD, z razgrnitvijo zgrešenih in lažnih podlag za škandalozno razlastitev preko 100.000 
delničarjev slovenskih bank. 
29. 5. 2014 – Novinarska konferenca o vložitvi prve Pobude za presojo ustavnosti novele Zakona o bančništvu za zaščito pravic tudi 100.000 
razlaščenih delničarjev slovenskih bank.  
27. 5. 2014 – VZMD v imenu razlaščenih delničarjev slovenskih bank vloži prvo Pobudo za presojo ustavnosti novele Zakona o bančništvu. 
13. 5. 2014 – predstavitev škandalozne razlastitve imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank na Letni konferenci Mednarodne mreže pravnih 
pisarn, zastopnikov združenj investitorjev (IFLN), v New Yorku. 
5. 5. 2014 – V okviru OECD Foruma 2014, ki je potekal v Parizu, je Predsednik VZMD na novinarski konferenci slovenske Premierke, mag. Alenke 
Bratušek in Generalnega sekretarja OECD, Angela Gurrie, obema zastavi vprašanje, povezano z govorom Premierke RS, da je bilo decembra lani 
ponovno vzpostavljeno zaupanje v slovenski finančni in bančni sistem.  
10. 4. 2014 – javni poziv VZMD Guvernerju Banke Slovenije, dr. Boštjanu Jazbecu, naj drži besedo in z dokumenti podpre svoje trditve v Državnem 
svetu RS, o zahtevah za in zoper razlastitve v slovenskih bankah. 
28. 3. 2014 – predstavitev problematike izbrisa na mednarodni konferenci Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev z naslovom »Better 
Finance Manifesto« v Evropskem parlamentu v Bruslju. 
24. 3. 2014 – predstavitev stališč VZMD o izbrisu na posvet o »Strategiji razvoja slovenskega bančništva«, ki je potekal v prostorih Državnega sveta. 
18. 3. 2014 – VZMD in Civilna iniciativa »Izbrisani mali delničarji Nove KBM« pošljeta pismo Predsedniku Evropske komisije Joséju Manuelu Barrosou, 
z opozorilom glede razlastitve 100.000 imetnikov delnic treh slovenskih bank, 2.000 lastnikov podrejenih obveznic ter posredno še blizu 500.000 
državljanov. 
17. 1. 2014 – VZMD na Okrožnih sodiščih v Ljubljani in Mariboru vloži tri tožbe proti bankam, s katerimi sodiščema predlaga, da ugotovi ničnost vpisa 
poenostavljenega zmanjšanja in hkratnega povečanja osnovnega kapitala bank, s katerim so bili razlaščeni vsi imetniki podrejenih obveznic in 
delnic teh bank. 
2. 1. 2014 – VZMD na Upravnem sodišču v Ljubljani vloži tri tožbe proti Banki Slovenije s katerimi je izpodbijal ukrep izbrisa podrejenih obveznic NLB, 
Factor banke in Probanke. 
18. 12. 2013 – tudi Varuh človekovih pravic vloži zahtevo za oceno ustavnosti posameznih členov novele Zakona o bančništvu (ZBan-1L). 
17. 12. 2013 – VZMD vloži še dodatno Dopolnitev pobude za oceno ustavnosti Zakona o bančništvu, s katero je argumentirano zavrnil sprenevedanje 
in zavajajoče Mnenje Vlade RS.   
10. 12. 2013 – Vložena še druga pobuda za oceno ustavnosti novele Zakona o bančništvu (ZBan-1L) v imenu imetnikov obveznic, podpisnikov 
sporazuma z VZMD. 
5. 12. 2013 – Novinarska konferenca VZMD o vložitvi prve pobude za oceno ustavnosti novele Zakona o bančništvu (ZBan-1L). 
4. 12. 2013 – Vložena prva pobuda za oceno ustavnosti novele Zakona o bančništvu (ZBan-1L), ki sta jo v dogovoru z VZMD in s pooblastilom 158 
fizičnih oseb, imetnikov obveznic NLB26, napisala odvetnik Miha Kunič in ddr. Tadej Kotnik, član strokovnega sveta VZMD. 
12. 11. 2013 – VZMD na naslove imetnikov podrejenih in hibridnih obveznic slovenskih bank poslal dopis s povabilom, da pristopijo h konkretnim 
ukrepom za ohranitev njihove naložbe. 
18. 10. 2013 – Predsednik VZMD na Mednarodni konferenci "The Financial Repression of Savers and Investors", na Dunaju, v okviru okrogle mize 
opozori na radikalne posege v pravice slovenskih in evropskih obvezničarjev. Ob tem posebej izpostavi predloga slovenskega Zakona o spremembi 
Zakona o bančništvu (ZBan-1L), ki izrecno retroaktivno in bistveno posega v pravice imetnikov podrejenih obveznic bank. 
14. 10. 2013 – po tem, ko Vlada RS potrdi in posreduje Državnemu zboru RS po nujnem postopku v obravnavo predlog Zakona o spremembi Zakona 
o bančništvu (ZBan-1L), VZMD opozori na retroaktivne radikalne posege v pravice imetnikov obveznic slovenskih bank. 
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