
From: VZMD Predsednik  
Sent: Friday, August 19, 2016 1:08 PM 
To: Vstala Primorska - Vstani Slovenija <vstalaprimorskavstanislovenija@gmail.com>; gp.mf@gov.si; gp.kpv@gov.si; milan.brglez@dz-rs.si 
Cc: Monika.Mandic@dz-rs.si; Bozo.Predalic@dz-rs.si; ksenija.vencelj@dz-rs.si; miroslav.pretnar@dz-rs.si; matej.kolenc@dz-rs.si; terezija.trupi@dz-
rs.si; petra.jamnik@dz-rs.si; sanja.ajanovic@dz-rs.si; Matevž Tratar <tratar@vzmd.si> 
Subject: RE: VSTALA PRIMORSKA - VSTANI SLOVENIJA 
Importance: High 

 

Spoštovani! 
 
S strokovnimi sodelavci VZMD se zahvaljujemo za poslano. 
Vaša cenjena stališča in predloge smo z zanimanjem preučili in z njimi v veliki meri soglašamo. 
 
Tudi sami smo mnenja, da je predlog novele ZNVP-1A neprimeren, posebej v delu, ki predvideva, da tudi opuščeni vrednostni papirji 
preidejo v državno last oz. na njen »Demografski sklad«, ki pa - še(!?) ne obstaja. Pri tem se odpira vrsto dodatnih vprašanj, povezanih 
tudi z ustreznim upravljanjem - bo torej država vzpostavila še enega, dodatnega upravljavca (poleg Kapitalske družbe, Slovenske 
odškodninske družbe, Slovenskega državnega holdinga)? Na podlagi dolgoletnih izkušenj iz neposredne prakse utemeljeno dvomimo v 
učinkovitost, transparentnost, racionalnost in uspešnost takšnega pristopa, ki utegne bržčas še poslabšati raven upravljanja z 
državnim premoženjem ter korporativnega upravljanja gospodarskih družb, kjer bi bilo tako še več različnih državnih lastnikov oz. 
njihovih predstavnikov, v še večjem lastniškem deležu (na račun manjšinskih delničarjev), še bolj prisotni s še bolj raznoterimi motivi, 
stališči in interesi.  
 
Poleg tega pa gre seveda tudi za vprašanje enakopravne obravnave vseh (obstoječih) delničarjev, saj predlog novele ZNVP-1A 
neposredno favorizira in privilegira enega delničarja na račun vseh drugih. Zato se nam zdi rešitev, ki jo predlagate absolutno 
primernejša – torej da opuščeni vrednostni papirji pripadejo izdajateljem, s čimer sorazmerno pridobijo vsi obstoječi delničarji in 
sama dotična gospodarska družba, kar pa hkrati ne predstavlja posega v lastniško strukturo in razmerja. S tem bi se na primer izognili 
tudi problematičnim momentom iz naslova Zakona o prevzemih, saj bi slej-ko-prej v številnih družbah nastopili pogoji, ko bi država 
morala podati prevzemno ponudbo ali pa bi morala izgubiti vse glasovalne pravice ... 
 
Rešitev prenosa vrednostnih papirjev na izdajatelje - torej konkretne gospodarske družbe, ki so vrednostne papirje izdale - podpiramo 
tudi v primeru prenosa s sodnega depozita, po preteku zakonskega 5-letnega roka. 
 
Vaše zadevne pobude torej v celoti podpiramo in smo jih pripravljeni podpreti tudi z dodatnimi vidiki in argumenti. Prepričani smo, da 
obstajajo vsi razlogi, da takšno pobudo podprejo tudi drugi sindikati, izdajatelji ter snovalci zakonskih sprememb na Ministrstvu za 
finance, Vladi RS in poslanci Državnega zbora. 
 
V pričakovanju, da bodo slednji pričujoči zapis oz. odziv dolžno obravnavali tudi kot uradno stališče VZMD in civilne družbe v sklopu 
javne obravnave predloga novele ZNVP-1A,  
 
vas lepo pozdravljam!    
 
Mag. Kristjan Verbič 
Predsednik 

 

 
VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev 

Hrenova 13 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
 
Verbic@vzmd.si 
www.vzmd.si 
 
From: Vstala Primorska - Vstani Slovenija [mailto:vstalaprimorskavstanislovenija@gmail.com]  
Sent: Friday, August 19, 2016 10:29 AM 
To: gp.kpv@gov.si 
Cc: Monika.Mandic@dz-rs.si; Bozo.Predalic@dz-rs.si; ksenija.vencelj@dz-rs.si; miroslav.pretnar@dz-rs.si; matej.kolenc@dz-rs.si; terezija.trupi@dz-
rs.si; petra.jamnik@dz-rs.si; sanja.ajanovic@dz-rs.si; gp.mf@gov.si 
Subject: Re: VSTALA PRIMORSKA - VSTANI SLOVENIJA 

 
Spoštovani, 

 

v priponki Vam pošiljamo naše predloge za spremembo ZNVP-1 in prosimo Vas, da nam potrdite prejem te elektronske pošte. 
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