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Predlog kazenske ovadbe 

Kazenska ovadba zaradi izbrisov v delno državnih bankah decembra 2013 in 2014 je bila podana samo za 

NLB in zadevo že preiskuje NPU v sodelovanju s sodiščem. Predlagam, da se ovadbo razširi še z ovadbo 

za NKBM (in druge banke – Celjsko, Abanko, Probanko in Factor banko). Prodaja teh bank predno je 

sodišče odločilo o domnevni kraji (izbrisu), je v nasprotju z ustavo in pravno državo. Je pa v interesu 

ameriškega kapitala, ki je celotno 'sanacijo bank' vodil. Dodatnim izdatkom proračuna se je mogoče 

izogniti, če izbrisani dobijo deleže v teh bankah. Nepremišljenim obljubam države in podcenjeni prodaji 

bank se je po mojem mnenju mogoče izogniti samo, če ovadbo razširimo tudi na Evropsko komisijo in 

Evropsko centralno banko. Spodaj je nekaj utemeljitev za obe ovadbi (poleg že znanih).  

NLB je samo eden od primerov (raz)prodaje bank, ki mu bo sledilašče prodaja Abanke (s pripojeno 

Celjsko banko vred); NKBM je že prodana, Gorenjska banka se prodaja na silo in pod likvidacijsko ceno, 

čeprav odlično stoji in posluje. Dejansko gre za razprodajo slovenskega bančnega sistema, kar nas 

odmika od razvitih držav EU-15, ki imajo v nacionalni lasti večino bančnega sistema (državnega, 

deželnega in lokalnega) in nas usmerja v neo-kolonialni status. Od tega si nekateri obetajo dobro 

plačane službe v tujini, npr. guverner BS (Banke Slovenija) v Mednarodnem denarnem skladu (IMF).  

Katastrofa za Slovenijo je, da je neki Jazbec iz BS za dogovorjeno dobro službo v IMF uničil celoten 

bančni sistem v slovenski lasti. Za primer je tudi Gorenjska banka (GB): 

 decembra 2013 bi jo na osnovi AQR in stresnih testov morali dokapitalizirati s 328 MEUR, pa se 

je uprava (in lastniki) uprla; 

 Banka Slovenije je potem postopno zniževala zahteve in na koncu zahtevala 13 MEUR 

dokapitalizacije  to je vplačal Srb Kostić (AIK) za polovično knjigovodsko ceno; 

 Jazbec je Savi prepovedal izplačilo dividend (letos 4,72 MEUR) in zahteval prodajo v letošnjem 

letu, čeprav ima GB izredno visoko kapitalsko ustreznost (17,1 %, zahtevano 9 %); 

 da bi GB znižal ceno, je Jazbec banko ovadil, da je skupaj z nemškim Siemensom protipravno 

pridobila 20 MEUR koristi pri izstopu iz kranjskega Iskratela; 

 zato naj bi GB prodali pod likvidacijsko vrednostjo delnic (298 EUR), pri čemer bo oškodovana 

Sava in drugi delničarji; 

 kupec pa je spet -- Apollo! 

Vlaganja države (davkoplačevalcev) v sanacijo bank je potrebno državi povrniti v celoti, kot se je to 

zgodilo po sanaciji v letu 1993. To vključuje izplačane dividende in morebitno kupnino za celoten bančni 

sistem v sanaciji. Navedene banke morajo ostati večinsko v nacionalni lasti. Prodajo NKBM moramo 

zaradi korupcije razveljaviti pred evropskimi sodišči.  

Pred privatizacijo NLB bo potrebno povrniti neupravičeno odvzeto lastnino protizakonito in protiustavno 

izbrisanim lastnikom državno-bančnih delnic in podrejenih obveznic, tudi izbrisancem NKBM. Evropsko 

sodišče za človekove pravice je pričelo z obravnavo razlastitve vlagateljev v vzajemne sklade Proficia 

Dadas leta 1996 -- vlada mora sodišču odgovoriti do septembra letos in ESČP bo verjetno odločilo v 

dobro vlagateljem. S temi dejanji bi bilo mogoče popraviti krivice vlagateljem in obnoviti zaupanje 

državljanov v slovenski finančni trg. Trenutno naši vzajemni in pokojninski sladi ter zavarovalnice vlagajo 

10 mrd evrov v tujino ter tam ustvarjajo delovna mesta in dodano vrednost, naše premoženje pa za 

nizko ceno kupujejo hrvaški, ameriški in drugi skladi ter tajkuni iz bivše Jugoslavije.  

V kapitalizmu ni mogoče uspevati brez lastnega, domačega kapitala. 'Kreditizem' se je v zadnji krizi 

pokazal kot zelo nevarna alternativa kapitalizmu, ki je razvoj Slovenije zavrla za celo desetletje. Hkrati 

imajo naši državljani in podjetja v bankah nad 20 mrd evrov, ki ne prinašajo obresti, vendar jih država 

vsaj ne more zapleniti. Brez ekonomske (finančne in gospodarske) suverenosti ni politične (kar že jasno 
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vidimo) in ne kulturne (tudi jezikovne, kar bomo še videli -- v nekaterih podjetjih v tuji lasti to že 

doživljajo; čutijo jo tudi tisti, ki morajo delati v tujini ali se celo izseliti). Množično delničarstvo, 

varčevanje v skladih in zadružna podjetja so Slovencem pisani na kožo. 

Ozadje izbrisov 

Delo je že aprila 2013 pisalo, da naj bi Slovenija bila 'zdaj tarča klasičnega špekulantskega dirigiranega 

napada na državo'. Mediji in strokovnjaki so veliko pisali o 'finančnih morskih psih', ki so se lotili tudi 

Slovenije. Med njimi je tudi ameriška banka Goldman Sachs, »banka, ki vodi svet«. Predsednik Evropske 

centralne banke (ECB) Mario Draghi, ki se trudi preprečiti preiskave kriminalistov v Banki Slovenije, je 

nekdanji uslužbenec Goldman Sachsa. Isto velja za vrsto vodij Deutsche Bank, svetovalke pri prodaji NLB. 

Predsednik Evropske komisije v času sanacije bank, Jose Manuel Barroso je sedaj svetovalec banke 

Goldman Sachs in ne-izvršni direktor njene mednarodne podružnice. Goldman Sachs je deveti največji 

lastnik sklada Apollo Global Management, ki je dobil v dar našo NKBM (20 % lastnik Apolla je pokojninski 

sklad javnih uslužbencev Kalifornije, ki bodo tako imeli višje pokojnine na račun naših obubožanih 

upokojencev). 

Brez domačih kolaborantov seveda ni šlo. Državni sekretar Dejan Krušec je februarja 2012 prišel na 

Ministrstvo za finance iz ECB in se po uzakonitvi 'slabe banke' in spremembi najnižje vrednosti bančnih 

delnic leta 2013 vrnil v ECB. Naslednji državni sekretar za finance Mitja Mavko je poskrbel za razlastitev 

imetnikov delnic in podrejenih obveznic ter je po nareku Evropske komisije z Banko Slovenije pripravil 

spremembo zakona o bančništvu, ki je omogočila izbris. Za nagrado je mesec dni po izbrisu postal ne-

izvršni direktor DUTB z visoko plačo, nato pa svetovalec direktorja Evropske banke za raziskave in razvoj 

(EBRD) v Londonu (EBRD je skupaj z Apollom nova lastnica NKBM). Lani so poročali, da je kandidat za 

viceguvernerja, vendar Državni zbor ni ponovno izvolil nikogar od 'kontaminiranih' v sanaciji bank. 

Njegova sodelavka Katja Špur je postala svetovalka direktorja v Medameriški razvojni banki v 

Washingtonu. Janez Škrubej, ki je v družbi Deloitte vodil področje finančnega svetovanja in omogočil 

razlastitev delničarjev, je v zahvalo postal visoko plačani Izvršni direktor DUTB z mesečno bruto plačo 

21.500 evrov.  

Takratna predsednica vlade Alenka Bratušek naj bi postala podpredsednica Evropske komisije, vendar 

so ji rojaki to preprečili. Nedavna ne-vsebinska odločitev vrhovnega sodišča glede Bratuškove in njene 

kandidature za podpredsednico Evropske komisije je zelena luč za nadaljnjo kolaboracijo naših voditeljev 

pri uničevanju slovenskih bank in podjetij ter premoženja državljanov. Tadej Kotnik v Financah 23. 11. 

2016 opozarja na koincidenco časa izbrisa, Bratuškinim sporočilom sodelavcem, da je zanjo rezervirano 

mesto podpredsednice Evropske komisije in vpisom v intenzivni tečaj angleščine. Takratni minister za 

finance Uroš Čufer, ki je med najbolj zaslužnimi za cvetoč trg prodaje terjatev, je sedaj svetovalec 

podjetja Elements Capital Partners s sedežem na Cipru; ta pri odkupu terjatev sodeluje z roko v roki z 

mednarodno investicijsko skupino York Capital Management. Postal je tudi predsednik nadzornega sveta 

Banke Koper, sedaj Banke Intesa San Paolo (glejte spodaj). S terjatvami mastno služijo tudi prijatelji 

Mavka in Škrubeja v podjetjih Admetam in KF Finance, ki so sodelovali pri tajnih cenitvah.  

Sedanja vlada nadaljuje z mednarodnemu kapitalu všečno politiko. Revija iz skupine Financial Times je 

zato ministra za finance Dušana Mramorja izbrala za evropskega ministra leta 2016. Očitno si tudi Miro 

Cerar ml. obeta službo v mednarodnih družbah ali evropskih organih, če bi mu spodletelo na volitvah.  

Guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec namerava uničiti slovensko lastnino v bankah in jo 'podariti' 

svojim delodajalcem v tujini. Že pred nastopom te funkcije je bil svetovalec Svetovne banke, EBRD in 

Mednarodnega denarnega sklada (MDS, angl. IMF), v katerem naj bi po izteku mandata ponovno delal. 

Vlada naj bi ga celo kandidirala za predsedujočega odboroma guvernerjev v MDS in v Skupini Svetovne 
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banke (World Bank). Za glavnega ekonomista Banke Slovenije je zaposlil dr. Biswajita Banerjea, 

nekdanjega dolgoletnega vodjo misije MDS v Sloveniji. Zato ne čudi podpora MDS 'sanaciji bank' iz 

decembra 2013 in pohvala BS na zasedanju MDS in Svetovne banke ob hkratnem slabo prikritem pozivu 

k razprodaji preostanka državnega premoženja. Njegova prva pomočnica, nekdanja viceguvernerka 

Stanislava Zadravec Caprirolo od letos vodi Združenje bank Slovenije – zanjo naj bi preko  Giancarla 

Mirande, predsednika nadzornega sveta ZBS in predsednika uprave Banke Koper z letno plačo 540 000 €, 

lobiral Uroš Čufer. Takratni viceguverner Darko Bohnec sprva ni hotel podpreti izbrisa, potem ga je pa 

guverner 'prepričal' s kandidiranjem na vodilni položaj v MDS za Afriko (tega položaja kljub 'višjim ciljem' 

ni dobil).  
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