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• September 2015 – poslanci prisluhnili 
apelu VZMD ter v 48. člen ZNVP-1 
vključili določilo, ki omejuje letne 
stroške trgovalnih računov na 0,5 % 
vrednosti portfelja

• November 2016 – ob neupoštevanju 48. 
člena ZNVP-1 in pasivnosti ATVP, 
poslanci soglasno sprejmejo še 
Avtentično razlago ZNVP-1

• Februar 2018 – Ustavno sodišče 
razveljavi  48. člen ZNVP-1

Primer Zakona o nematerializiranih 
vrednostnih papirjih – ZNVP-1

http://www.vzmd.si/images/Mnenje_VZMD_h_koalicijskemu_amandmaju_k_48._%C4%8Dlenu_Predloga_ZNVP-1.pdf
http://www.vzmd.si/images/Mnenje_VZMD_h_koalicijskemu_amandmaju_k_48._%C4%8Dlenu_Predloga_ZNVP-1.pdf
http://www.vzmd.si/images/documents/StroskiTrgovalnihRacunov03102016.pdf
http://www.vzmd.si/images/documents/StroskiTrgovalnihRacunov03102016.pdf
http://odlocitve.us-rs.si/documents/8e/54/u-i-192-163.pdf
http://odlocitve.us-rs.si/documents/8e/54/u-i-192-163.pdf


Stroški izplačevanja dividend:
neto izguba za male delničarje – ekstra 

profit BPH in bank

• Po sprejemu ZNVP-1, so borzno-
posredniške družbe izumile nove 
stroške, med drugim tudi strošek 
izplačila dividend.

• Stroški praviloma predstavljajo 
pretežni delež izplačane dividende 
pogosto pa jo celo presegajo, torej 
dividende za male vlagatelje 
predstavljajo neto izgubo namesto 
donosa – ta gre finančni industriji!

• Takšnega stroška ne poznajo v 
nobenem od sestrskih združenj VZMD, 
ki delujejo v EU.



Trgovanje z ljudmi dobilo domovinsko 
pravico v Republiki Sloveniji

• Borzno-posredniške družbe so pričele 
med seboj trgovati z malimi delničarji.

• Gorenjska borzno-posredniška družba 
(GBD) je svoje komitente „prodala“ 
avstrijski podružnici BKS Bank.

• Le prenos njihovih delnic na BKS banko je 
bil brezplačen, sicer pa so morali mali 
delničarji za svojo svobodo mastno 
plačati!

• Pobobna usoda po pisanju medijev 
najverjetneje sledi tudi komitentom ALTE 
INVEST.

• Protesti VZMD naleteli na burne reakcije 
GBD – a žal nikakršne s strani ATVP!



Sistematično iztrebljanje 
malih delničarjev v Sloveniji

Datum Število imetnikov 
vrednostnih papirjev

Zmanjšanje glede na 
31. 12. 2015

31. 12. 2015 319.988

31. 12. 2016 225.229 - 29,61 %

31. 12. 2017 185.919* - 41,90 %

*Od tega jih je kar 82.000 (še vedno) na ukinjenih registrskih računih pri KDD.



Delniška OPORA
• Prenos delnic na fiduciarni račun vrednostnih 

papirjev, kot najracionalnejša rešitev in edina 
ustrezna alternativa ukinjenim registrskim 
računom za male vlagatelje.

• V letu 2017 izvedene skupne prodaje za preko 
1.000 malih delničarjev v skupni vrednosti 
preko 250.000 € (prodajne cene dosegle tudi 
do 7-kratnik cene na Ljubljanski borzi).

• Vključenost tudi v sodne postopke preveritev 
primernosti denarne odpravnine ob iztisnitvah, 
preoblikovanjih, umiku z borze ipd. 

• Minimizirani stroški vseh transakcij, izplačil 
dividend, zastopanje na skupščinah družb itn.

www.delniskaOPORA.si

www.vzmd.si/delniska-OPORA

http://www.delniskaopora.si/
http://www.vzmd.si/delniska-OPORA


Vidnejša prizadevanja VZMD v povezavi s področno zakonodajo v zadnjih treh letih:

• Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP) 

VZMD je aktivno nasprotoval ukinjanju registrskih računov ter naposled uspel vsaj z apelom za omejitev 
stroškov vodenja trgovalnega računa, podaljšanjem roka in določitvijo spodnje meje vrednosti 
portfelja za stroške ob prenosu na Sodni depozit. Omejitev stroškov v 2018 razveljavi Ustavno sodišče.

• Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI)                

VZMD je in bo ostro nasprotoval vsem novelam ZTFI, katerih namen je onemogočanje in ukinitev 
„Delniške OPORE“, kot edine alternative predragim trgovalnim računom in stroškom finančne 
industrije.

• Predlog zakona o ureditvi položaja razlaščenih vlagateljev v slovenske banke

Neposredno po odločitvi Sodišča EU v Luksemburgu glede Zban-1L je VZMD objavil svoj predlog zakona, 
ki bi uredil položaj razlaščenih vlagateljev v slovenske banke brez vsakršnih stroškov za davkoplačevalce.

• Pripombe k predlogu Zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank 
(ZPSVIKOB)

Področna zakonodaja, konkretni 
predlogi in prizadevanja



Vidnejši postopki sproženi pod okriljem VZMD: 

• December 2013 – prva pobuda za oceno ustavnosti Zban-
1L (v imenu imetnikov podrejenih obveznic pre-saniranih 
bank, s prvopodpisanim ddr. Tadejem Kotnikom) 
(UGOTOVLJENA NEUSTAVNOST – čakamo Državni zbor)

• Maj 2014 – prva pobuda za oceno ustavnosti tudi v 
imenu razlaščenih delničarjev pre-saniranih bank (brez 
vsakršnega stroška za prizadete delničarje) 
(UGOTOVLJENA NEUSTAVNOST – čakamo Državni zbor)

• Februar 2015 – na Ustavno sodišče vložen Predlog za 
izdajo začasne odredbe o prepovedi prodaje NKBM 
(ZAVRNJEN)

• December 2016 – tik pred zastaralnim rokom vložene 
odškodninske tožbe zoper banke izdajateljice in Banko 
Slovenije  (USTAVLJEN – čakamo Državni zbor)

Razlastitve imetnikov delnic in obveznic 
ob pre-sanaciji 6 slovenskih bank



• Predstavniki VZMD, ddr. Tadej Kotnik, Miha Kunič in mag. Kristjan Verbič 
se udeležijo Nujne seje Komisije za nadzor javnih financ (februar 2015, 
razkritja in soočenje argumentov o razlastitvah v slovenskih bankah)

Ostale vidnejše aktivnosti VZMD 
v Državnem zboru in Državnem svetu

• Odbora za finance in monetarno politiko (na več sejah o 
razlaščencih v bankah)

• Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in 
finance (na več sejah o ZPSVIKOB in noveli ZTFI)

• Strokovni posvet Denacionalizacija družbene lastnine in 
množično kapitalsko varčevanje (april 2015)

• Komisija za nadzor javnih financ (julij 2016, dogajanje v 
Luki Koper)

• Sprejem Predsednika VZMD pri Predsedniku Državnega 
zbora, dr. Milanu Brglezu (november 2016)



• Letna zasedanja in konference Evropske federacije investitorjev in 
uporabnikov finančnih storitev BETTER FINANCE (Bruselj – 2017, 2016, 
2015; Malta – 2017; Pariz – 2015; Reykjavik – 2014)  

• OECD (Pariz – 2017, 2015, 2014)

• Kongresi in Mednarodne konference Svetovne federacije investitorjev 
WFI (Stockholm – 2017; Madrid - 2016) 

• Mednarodni Forum neodvisnih finančnih svetovalcev CIFA (Monako –
2016)

• Kongresi Mednarodne mreže pravnih pisarn IFLN (Madrid – 2016; New 
York – 2014)

Nekaj zadevnih mednarodnih aktivnosti VZMD 
ter predstavitev problematike v tujini



Hvala za pozornost!
Vsakršni predlogi in pomoč pri naših prizadevanjih so 

vselej dobrodošli.

www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev
www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov
www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si
www.invest-to.net - več o mreži 75 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

http://www.vzmd.si/
http://www.vzmd.tv/
http://www.investo.tv/
http://www.investo.si/
http://www.invest-to.net/

