
 

 
OBVESTILO vsem pristopnikom k zastopniški shemi »Delniška OPORA« 

 
Spoštovani, 
 
v Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) bi se vam najprej želeli zahvaliti za zaupanje, ki ste 
nam ga izkazali s tem, ko ste vaše vrednostne papirje prenesli z registrskih računov pri KDD na fiduciarni 
račun odvetnika v okviru "Delniške OPORE" pri VZMD. S tem smo skupaj pokazali lakomni finančni industriji, 
da smo se tudi mali delničarji sposobni organizirati ter samostojno skrbeti za svoje interese in koristi. 
 
Kot ste nemara opazili tudi iz naših medijskih objav, je bila »Delniška OPORA« predmet nenehnih napadov 
s strani različnih interesnih skupin, ki jim takšna (učinkovita) organiziranost malih delničarjev očitno 
predstavlja trn v peti, namesto dobrodošle popestritve na slovenskem kapitalskem trgu. Nekaterim je 
preprosto nerazumljivo, da bi tudi mali delničarji lahko enakopravno uporabljali vse pravne možnosti, ki so 
na voljo velikim finančnim posrednikom. Njihov odpor do »Delniške OPORE« je eskaliral do te mere, da so 
predlagali celo spremembo s tem povezane zakonodaje. Vendar nismo klonili in Delniška OPORA je še 
močnejša, s še širšim naborom storitev, ki so na voljo malim delničarjem. 
 
Novelirani zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-G), ki ga je Državni zbor RS sprejel na seji dne 
15.02.2017, tako nikakor ne onemogoča »Delniške OPORE«, ampak celo širi nabor možnosti, ki jih imajo na 
voljo mali delničarji. »Delniška OPORA« pri VZMD, z izbranim odvetnikom, v prihodnje ne namerava 
ponujati zgolj zastopanja interesov malih delničarjev v delniških družbah, ampak tudi izvedbo prodaj, 
nakupov in drugih poslov, ki so skupni več imetnikom nematerializiranih vrednostnih papirjev. Tako bo 
tudi pri izvedbah prodaj, nakupov in drugih poslov, mogoče dosegati sinergijske učinke, ki smo jih dosegli z 
vzpostavitvijo »Delniške OPORE«. Odločitev o nakupu oziroma prodaji vrednostnih papirjev bo še vedno v 
celoti v vaših rokah. 
 
Po obisku uglednega dunajskega in mednarodnega odvetnika, mag. Erica Breitenederja, ter posvetih s 
številnimi drugimi odvetniki in Strokovnim svetom smo se v VZMD odločili za razširitev nabora storitev ter 
pristopili k prenovi Splošnih pogojev »Delniške OPORE« in dopolnitvi Razpredelnice nadomestil. Najprej pa 
smo prenovili pogodbo, ki smo jo v zvezi z zagotavljanjem odvetniških storitev za »Delniško OPORO« imeli 
sklenjeno z odvetnikom. V ta namen smo novo pogodbo sklenili z odvetnico Petro Jereb, ki bo nadomestila 
dosedanjega odvetnika Marka Zamana. Odvetnica Petra Jereb je znana po tem, da zna prisluhniti tudi 
malim delničarjem, saj v sodelovanju z VZMD že zastopa izbrisane vlagatelje šestih podržavljenih slovenskih 
bank ter uživa naše zaupanje. 
  
Vsi vrednostni papirji v sklopu »Delniške OPORE« so bili že preneseni na fiduciarni račun Odvetniške pisarne 
Jereb, prav tako je na naših spletnih straneh že dostopen ažuriran obrazec »Nalog za prenos«. Vse nove 
pristopnike tako vljudno naprošamo, da si z naših spletnih strani priskrbijo zadnjo verzijo obrazca. 
 
Veselimo se nadaljnjega uspešnega sodelovanja v še okrepljeni »Delniški OPORI«. 
 

Mag. Kristjan Verbič 
 
 


