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Vlada Republike Slovenije je na 184. redni seji dne 13. 7. 2018 določila besedilo:

– Predloga zakona za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi 
Ljubljanski banki d.d., Ljubljana – nujni postopek,

ki vam ga pošiljam v obravnavo in sprejem na podlagi 143. člena Poslovnika državnega zbora 

(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17).

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava po 

nujnem postopku, zaradi preprečitve težko popravljivih posledic za delovanje države. 

Nujno je treba zagotoviti nadomestitev negativnih finančnih posledic Nove Ljubljanske banke 

d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: NLB), ki ji nastajajo zaradi prisilnih izpolnitev pravnomočnih 

sodnih odločb sodišč Republike Hrvaške, ki se nanašajo na prenesene devizne vloge in ki niso 

v skladu z UZITUL in mednarodnimi sporazumi, ki se nanašajo na problematiko prenesenih 

deviznih vlog. S tem se bo ohranilo vrednost kapitalske naložbe države v NLB, saj se bo lahko 

nevtraliziral vpliv teh sodnih odločb na kupnino doseženo v prodajnem postopku, v katerem je 

potrebno znižati delež države v NLB do višine 25%+1 delnica, hkrati pa se bo omogočilo tudi 

izplačilo dividend državi. Glede izplačila dividend namreč obstaja utemeljeno pričakovanje, da 

Evropska centralna banka soglasja k izplačilu dividend državi v višini cca 190 mio EUR ne bo 

podala, v kolikor banki ne bo podana dejanska zaščita pred omenjenimi tveganji.

Trenutno stanje brez podane zaščite banki pomeni, da bi lahko bila dosežena kupnina za 

kapitalsko naložbo države v NLB nižja zaradi tveganj iz naslova pravnomočnih sodnih odločb 

hrvaških sodišč, ki bi bile prisilno izpolnjene iz sredstev NLB, država kot edini delničar NLB pa 

tudi ne bi dobila izplačanega zneska dividende za leto 2017, potencialno pa tudi ne zneska 

zadržanega dobička v iz preteklih let. Skupna višina teh posledic znaša najmanj cca 700 mio 

EUR.

Nasprotno pa v primeru podane zaščite NLB države opisane finančne posledice v skupni višini 

700 milijonov EUR ne prizadenejo, morala pa bo nameniti bistveno manjši znesek za 

nadomestilo negativnih finančnih posledic prisilnih izpolnitev NLB, kolikor trenutno znaša bruto 

vrednost premoženja NLB izven Slovenije, ki je potencialno lahko predmet prisilne izterjave.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije 

(Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 

95/11, 64/12 in 10/14) in 235. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 –

uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) določila, da bodo kot njeni predstavniki pri 

delu Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:



– mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance,

– Gorazd Renčelj, državni sekretar, Ministrstvo za finance,

– mag. Miranda Groff Ferjančič, državna sekretarka, Ministrstvo za finance,

– mag. Saša jazbec, državna sekretarka, Ministrstvo za finance,

– Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za finance,

– Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem, Ministrstvo za 

finance,

– Andrej Kavčič, vodja Sektorja za mednarodne finančne odnose, Ministrstvo za finance,

– Janja Jereb, vodja Sektorja za finančni sistem, Ministrstvo za finance,

– Robert Petek, sekretar, Ministrstvo za finance,

– Igor Tavzes, podsekretar, Ministrstvo za finance.

Mag. Lilijana Kozlovič
generalna sekretarka
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