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Odprto pismo vladi RS 

Vedeli smo, da bo vladi in poslancem teže prodati NLB kot kakšno banko iz Kopra ali Maribora, saj jo 

imajo pred očmi in ni skrita za kakim hribovjem. Zanjo hočete imeti 80 odstotkov knjigovodske cene, pri 

NKBM ste se zadovoljili s 40 odstotki. S prodajo oklevate pol leta pred rokom, NKBM ste na hitro prodali 

poldrugo leto pred njim. Obdržati hočete četrtino delnic in druge prodati velikemu številu lastnikom 

medtem ko ste NKBM prodali finančnemu skladu iz ZDA, ki posluje preko predalčne firme v 

Luksemburgu in ne plačuje davkov od dobička v Sloveniji. Privijate pa slovenske državljane, ki delajo v 

tujini in doma ter upokojence, ki skušajo nekaj zaslužiti ob vsako leto nižjih pokojninah.  

Težava je dodatno v tem, da slovenski državljani po izbrisu delnic in podrejenih obveznic 6 slovenskih 

bank, niso več pripravljeni kupovati vrednostnih papirjev, ki jih država predvidoma v nekaj letih 

razvrednoti in podržavi. Tako ste v dveh desetletjih uničili večino vzajemnih in pokojninskih skladov ter 

vse slovenske banke, ostale bodo samo 3 hranilnice. Skrbi vas usoda hrvaških deviznih vlog, na domače 

vlagatelje se niti ne spomnite. Domači trg delnic in obveznic mirno uničite, poženete sklade in 

zavarovalnice v tujino, premoženje, ki so ga ustvarjali številni rodovi, pa pod ceno razprodajate tujim 

skladom in tajkunom. Račun za to boste dobili čez nekaj let in se zagovarjali pred sodišči. Hranilne vloge 

v bankah res ne dajejo obresti, vendar jih država vsaj ne bo zaplenila.  

NKBM ste prodali, predno je Ustavno sodišče odločilo, čigava je. To se sedaj ponovno dogaja z NLB in to 

naj bi bila pravna država!? Če gre za premoženje sumljivega izvora, ga država zamrzne in čaka na konec 

sodnega postopka. Če gre za premoženje poštenega izvora, ga država nevestno zapravi in lastnike 

izbriše. Postopki pred sodišči glede izničenih delnic in obveznic še niso končani in še nekaj let ne bodo. 

Vse več je dokazov, da je pri sanaciji bank šlo za goljufijo, s katero ste z načrtno manipulacijo razlastili 

imetnike delnic in podrejenih obveznic. Če ne prej, bo Evropsko sodišče za človekove pravice zahtevalo, 

da razlaščene poplačate z obrestmi vred. Lahko bi jim enostavno vrnili delnice in obveznice, saj je 

sredstev za to v bankah dovolj. Ker boste banke prodali, bodo davkoplačevalci morali ponovno, tretjič 

plačevati negospodarno ravnanje države z bankami.  

Prof. dr. Gojko Stanič predlaga ugoden nakup delnic za zaposlene v bankah. Na to, da bi sto tisoč 

razlaščenim delničarjem vrnili pokradeno premoženje, se ne spomni, čeprav je bil na to pravočasno 

opozorjen. Vladi predlagamo, da Evropski komisiji razloži, da NLB, Abanke in Celjske banke ni mogoče 

prodati, dokler pravni postopki do Evropskega sodišča ne bodo končani. Poleg tega lahko zahteva, da 

Interpol in Evropsko računsko sodišče raziščeta vpletenost takratnega predsednika Evropske komisije 

Barrosa  v kriminalna dejanja izničevanja zasebnega kapitala bank. Za to je bil nagrajen z direktorskim 

mestom v ameriški bančni skupini Goldman Sachs, ki je ena večjih lastnic ameriškega sklada Apollo, 

sedanjega lastnika podarjene NKBM! Domači Nacionalni preiskovalni urad, Računsko sodišče in sodne 

oblasti pa naj nadaljujejo s preiskavami kriminalnih dejanj domačih kolaborantov ne glede na pritiske 

Evropske komisije in Evropske centralne banke, ki jo vodi bivši uslužbenec banke Goldman Sachs. 
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