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Zadeva: Prijava oškodovanja državnega premoženja in pobuda za revizijo. 

 

Spoštovani, 

V SINTEZI-KCD smo se odločili, da vam podamo POBUDO ZA REVIZIJO POSTOPKA 

PRODAJE IN DOLOČANJA PRODAJNE CENE ZA PRODAJO NLB. 

1. PRODAJA NLB 

V SINTEZI-KCD ocenjujemo, da je bila odločitev Vlade RS o prodaji NLB napačna in 

škodljiva, saj po našem mnenju pomeni veliko oškodovanje državnega premoženja 

(premoženja državljanov). 

To oceno utemeljujemo z naslednjim: 

- Prepričani smo, da so bile zahteve institucij EU za obvezno in takojšnjo prodajo NLB 

brez pravne podlage in zato za Slovenijo neobvezujoče; to je strokovno utemeljil tudi dr. 

J. Mencinger v gradivu, ki ga podajamo v Prilogi; 

- Prepričani smo, da je prodaja osrednje banke, ki predstavlja dobro četrtino slovenskega 

bančnega fonda, strateška napaka, saj predstavlja veliko tveganje in izgubo vzvodov, s 

katerimi bi lahko Slovenija usmerjala in spodbujala svoj gospodarski razvoj; 

- Ekonomsko absurdno je prodajati dobro delujočo, donosno banko z očiščenim 

portfeljem, in to po ceni, ki jo dobi kupec vrnjeno že v treh do petih letih iz prisvajanja 

svojega dela profita banke. 

 

Prodajo NLB  vidimo kot posledico mlačnosti in prevelike ubogljivosti slovenske politike 

nasproti institucijam EU in kot posledico nesposobnosti njene administracije. Vse to se 

zrcali v uradni ugotovitvi, da je Slovenija najmanj vplivna država v EU. 

Vlada RS je imela vse do zadnjega priložnost, da Slovenija z določitvijo realne cene delnic 

NLB izpelje proces prodaje, potem pa, v primeru neuspeha tega postopka, vse skupaj preda 

v obravnavo mednarodnemu sodišču. Te možnosti iz nam neznanega razloga ni uporabila. 

2.  DOLOČANJE PRODAJNE CENE V SDH 

Realno ceno delnic lahko izračunamo na različne načine: po statičnem, ki izhaja iz 

(kvalitete) realnega premoženja, po dinamičnem, ki temelji na predpostavki bodočih 



 

donosov, ali po metodi tržne vrednosti, ki jo dobimo predvsem iz mednarodne primerjave 

in analize razmer na trgu. 

V SINTEZI-KDC smo se posvetovali s strokovnjaki, ki so opravili izračune po vseh treh 

metodah. Po prvi se vrednost NLB giblje okrog 1.880 mio evrov, po drugem (ob 

upoštevanju slabšanja razmer za bodoče donose) nekaj preko 2.000 mio, po tretjem okrog 

1.600 mio. Delnice, prodane po 51,5 evra, dajo vrednost celotne banke le okrog 1.000 mio 

evrov. Nobenega dvoma torej ni, da določitev te cene s strani SDH pomeni zavestno 

OŠKODOVANJE DRŽAVNEGA PREMOŽENJA. 

Poseben dodaten problem predstavlja način prodaje NLB. S tem načinom je prodajalec 

prisilil individualne domače kupce, da delnice vplačujejo po najvišje določeni ceni, tujim 

institucionalnim kupcem pa omogočil, da se pred oddajo ponudb med seboj dogovarjajo o 

ceni in obsegu nakupa. To jasno izhaja iz rezultatov prodaje, saj so institucionalni kupci 

ponudili isto ceno in obenem pazili, da njihov nakup ne preseže postavljene meje. 

Zato OCENJUJEMO, da je vodstvo SHD, ki je določilo tako nerealno in nesprejemljivo 

ceno delnic, klonilo pod pritiski mednarodnih monetarnih fondov, ki jih je spretno 

usklajevala DB. Ker ocenjujemo, da je to storilo zavestno in načrtno in zgolj za zaščito 

lastnih interesov, ne da bi poskusilo organizirati širše politično in javno mnenje proti tem 

nelegalnim pritiskom, smo prepričani, da svojega dela ni opravilo niti strokovno niti 

korektno, predvsem pa v popolnem nasprotju z interesi slovenskega gospodarstva in 

Slovenije kot države,  k varovanju katerih je zapriseglo. 

3. POZIV RAČUNSKEMU SODIŠČU 

Zato pozivamo Računsko sodišče, da podrobneje preveri (revidira) celoten postopek 

določanja te sramotne cene, saj to pomeni nadaljevanje razprodaje slovenskega premoženja, 

ki se je v preteklosti že dogajalo. V primeru, da RS odkrije nevestno delo, moralno 

nekorektnost do lastnika tega premoženja (slovenskih državljanov), opravilno 

nesposobnost, izvedbene nepravilnosti ali celo nezakonitost (delovanje v tujo korist), 

celotno zadevo preda odgovornim institucijam pravnega reda. 

Programski svet SINTEZE-KCD 

Predsedujoči 

Emil Milan Pintar 

                                  

Priloge:  

1) Dr. Jože Mencinger: ARGUMENTI PROTI PRISILNI PRODAJI NLB; 

2) Marko Golob: Analiza razlogov za (NE)prodajo NLB; 

3) Drago Babič: a) ZA KAKŠNO CENO BOMO PRODAJALI NLB?   

        b) OCENA VREDNOSTI NLB 

http://www.sinteza.co/wp-content/uploads/2018/11/NLB-priloga1-ARGUMENTI-PROTI-PRISILNI-PRODAJI-NLB-JM-a.pdf
http://www.sinteza.co/wp-content/uploads/2018/11/NLB-priloga2-Analiza-NLB-MG-0.pdf
http://www.sinteza.co/wp-content/uploads/2018/11/NLB-priloga3-ZA-KAKŠNO-CENO-BOMO-PRODAJALI-NLB-DB-a.pdf
http://www.sinteza.co/wp-content/uploads/2018/11/NLB-priloga3b-OCENA-VREDNOSTI-DB-a.pdf

