
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 5. 12. 2016 
 

Spoštovani izbrisani/razlaščeni vlagatelj! 
 
Približujejo se 3 leta, odkar je Banka Slovenije z enim samim zamahom izbrisala več kot 
100.000 imetnikov delnic in podrejenih obveznic slovenskih bank ter se jim tako »oddolžila« 
za zaupanje, ki so ga izkazali našim bankam, njihovim zaposlenim in ne nazadnje 
kompetentnosti nadzora Banke Slovenije nad njihovim poslovanjem in delovanjem. Izbrisani 
vlagatelji za razliko od Banke Slovenije nismo imeli podrobnega vpogleda v delovanje in 
poslovanje bank, temveč smo se lahko o njem informirali le iz javno objavljenih ali na 
skupščinah prikazanih podatkov. Ti so bili še novembra 2013, ko so banke objavile 
tričetrtletna poročila, dobri. 
 

A decembra 2013, ko je Banka Slovenije - ki je ves čas imela neomejeno pravico 
vpogledovanja v stanje bank in ukrepanje proti njihovim odgovornim - bojda ugotovila 
katastrofalno slabše stanje, ni prišlo do tega, da bi Banka Slovenije zato sankcionirala vse 
uprave in nadzornike teh bank, niti do tega, da bi Banki Slovenije zato odvzeli pristojnost 
za nadziranje bank, temveč je Banka Slovenije »sankcionirala« nas, male vlagatelje, ki nismo 
imeli ne pravice vpogledovati v stanje bank ne pravice ukrepati proti njihovim odgovornim. 
 

Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je bilo v preteklih treh letih na čelu 
prizadevanj za popravo teh krivic. Tako smo zoper sporni Zakon o bančništvu (ZBan-1) ter 
zoper ravnanja Banke Slovenije in bank sprožali številne pravne postopke ter domačo in 
mednarodno strokovno in publicistično javnost vseskozi seznanjali z izbrisom, ki so ga 
mogočniki želeli pomesti pod preprogo. Pri dosedanjih postopkih pred sodišči smo uspešno 
sodelovali z odvetnikom Miho Kuničem za izbrisane imetnike podrejenih obveznic in 
odvetnico Tamaro Kek za izbrisane delničarje, ki sta svoje delo odlično opravila. V tem času 
smo strokovno ekipo dodatno okrepili ter se odločili odškodninske tožbe vložiti preko 
Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki, d.o.o., in Odvetniške pisarne Jereb, d.o.o. 
 

Naša prizadevanja so v oktobru 2016 naposled obrodila nekaj uspeha: Ustavno sodišče RS je 
z odločbo opr. št. U-I-295/13-260 ugotovilo, da je ZBan-1 v nasprotju z Ustavo RS posegel v 
pravico izbrisanih vlagateljev bank do sodnega varstva. Odprava te kršitve, ki jo je Ustavno 
sodišče RS naložilo Državnemu zboru RS kot zakonodajalcu, bo omogočila, da se z Banko 
Slovenije soočimo na bolj izenačenem terenu. Na žalost pa ta odločba Ustavnega sodišča nič 



  

 

ne spreminja pravice do tožbe proti petim bankam (NLB, NKBM, Abanki, Probanki in Factor 
banki), ki zastara 17. decembra letos (pri Banki Celje pa 16. decembra prihodnje leto). Zato 
za nadaljevanje borbe potrebujemo tudi vašo podporo in sodelovanje. Po treh letih pravnih 
in medijskih borb z neprimerno močnejšim nasprotnikom, ki za svoje cilje skorajda ne izbira 
sredstev, nismo obupali, a v pravnih postopkih, ki sledijo, bo vsak udeleženi pomenil 
dodatno obveznost do sodišča, z vidika sodnih taks in drugih stroškov postopka. Čeprav bi 
to želeli, v VZMD nismo zmožni tudi v nadaljnjih postopkih zalagati tolikšnih stroškov za tisoče 
oškodovanih. 
 

Iz navedenih razlogov in upoštevaje, da bodo začetne aktivnosti za izvedbo postopkov 
povezane z določenimi stroški, smo se odločili, da mora posamezni razlaščeni vlagatelj - ki 
želi, da se odškodninska tožba vlaga tudi v njegovem imenu - vplačati pristopnino v višini 
trikratnika sodne takse za tožbo, povečane za pripadajoči DDV, ki bi jo sicer posameznik 
moral plačati, če bi tožbo vlagal individualno. Iz prejete pristopnine se bodo plačali stroški 
takse za tožbo in morebitno pritožbo.  
 

Če želimo pravna sredstva usmeriti zoper vse, ki jih ocenjujemo za odgovorne, vključno z 
bankami, bo potrebno ukrepati hitro. Kot je že omenjeno, odškodninske obveznosti bank in 
njihovih odgovornih zastarajo v treh letih od nastanka oškodovanja. Z našimi strokovnimi 
sodelavci in pravnimi svetovalci, ki jih prištevamo k najboljšim, smo tako pripravili 
odškodninske tožbe, s katerimi bi razlaščeni vlagatelji od Banke Slovenije ter bank 
izdajateljic izbrisanih delnic in obveznic zahtevali odškodnino v višini knjigovodske 
vrednosti izbrisanih vrednostnih papirjev - pri delnicah zadnje revidirane knjigovodske 
vrednosti delnice (na 31.12.2012, oz. v primeru Banke Celje 31.12.2013), pri obveznicah pa 
nominalne vrednosti glavnice obveznice – povečane za pripadajoče obresti, kjer bo to 
mogoče. 
 
 

V primeru, da se odločite za pristop k odškodninski tožbi, moramo na naslov:  
VZMD, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, najpozneje do 14.12.2016 od vas prejeti: 
 
- 2 podpisana izvoda priloženega Sporazuma o sodelovanju,  
- 1 podpisan izvod pooblastila odvetniški pisarni za zastopanje, 
- plačilo pristopnine v višini, opredeljeni v točki 4.1. priloženega Sporazuma, na tam 
navedeni račun VZMD, 
- po možnosti potrdilo o imetništvu izbrisanih vrednostnih papirjev - izpisek KDD ali 
borznoposredniške hiše (v primeru, da ga nimate, ga bo od KDD pridobil VZMD). 
 
 
Nadejamo se skupne borbe ter vam v upanju na končni uspeh želimo srečno 2017! 
 
 

mag. Kristjan Verbič 
Predsednik VZMD 


