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Ljubljana, 27. 6. 2018

Predlog

Državni svet Republike Slovenije je na 9. seji 4. 7. 2018, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15),
obravnaval pobudo Interesne skupine negospodarskih dejavnosti za seznanitev
državnih svetnic in svetnikov s celotnim končnim poročilom o delu Preiskovalne
komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske
proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB, d.
d., ter domnevnega pranja denarja v Novi KBM, d. d., in celotnim končnim poročilom
o delu Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu
ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v
samostojni Sloveniji, vključno z vsemi gradivi, ki sta jih pri svojem delu obravnavali
omenjeni preiskovalni komisiji, in na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o
Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1 in 95/09-odl. US in 21/13-ZFDOF) sprejel naslednji
SKLEP:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo Interesne skupine negospodarskih
dejavnosti ter predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da pobudo prouči in
nanjo odgovori.
Pobuda Interesne skupine negospodarskih dejavnosti se glasi:
Državni zbor Republike Slovenije naj državnim svetnicam in svetnikom
omogoči seznanitev s celotnim končnim poročilom o delu Preiskovalne
komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma,
jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih
služb v NLB, d. d., ter domnevnega pranja denarja v Novi KBM, d. d., in
celotnim končnim poročilom o delu Preiskovalne komisije o ugotavljanju
zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in
odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji,
vključno z vsemi gradivi, ki sta jih pri svojem delu obravnavali omenjeni
preiskovalni komisiji.
Obrazložitev:
Državni svet se je v preteklih letih večkrat aktivno zavzel za razreševanje
problematike zlorab bančnega sistema, ki so se odvijale pred in med obdobjem
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finančne in gospodarske krize v Sloveniji. Poleg obravnave različnih zakonskih
predlogov in organizacije več posvetov, povezanih z delovanjem bančnega sistema,
njegovo dokapitalizacijo, preglednostjo delovanja bank, spornimi razlastitvami malih
delničarjev, prisilnimi likvidacijami bank, spornim kreditiranjem in dajanjem garancij
ter posrednim velikim negativnim vplivom, ki ga je imelo dogajanje v bančnem
sektorju na slovensko gospodarstvo, je Državni svet konec IV. mandata na 50. seji
23. 11. 2012 sprejel zahtevo, da naj Državni zbor odredi parlamentarno preiskavo za
ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vpletenosti v
dodeljevanje t. i. slabih posojil bank oziroma kreditnih institucij v pretežni državni lasti
(kreditne institucije znotraj NLB Skupine in NKBM, d. d.) oziroma zaradi suma, da so
zlorabili svoj politični vpliv, da so bila t. i. slaba posojila dodeljena ali pa so bila
dodeljena z njihovo vednostjo in za ugotavljanje politične odgovornosti za opustitev
dolžne skrbnosti pri upravljanju s kapitalskimi naložbami Republike Slovenije v NLB
Skupini in NKBM, d. d., in nadzoru nad njunim poslovanjem.
Državni zbor parlamentarne preiskave na zahtevo Državnega sveta ni odredil,
odredil pa je parlamentarno preiskavo o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem
sistemu, ki se je vsebinsko pokrivala z zahtevo Državnega sveta in bila na pobudo
Državnega sveta tudi vsebinsko razširjena in dopolnjena z njegovo osnovno pobudo.
Omenjena komisija je svoje delo zaključila maja 2018 in pripravila končno poročilo o
svojem delu. Slednje vsebuje javno dostopni del ter del, ki splošni javnosti ni
dostopen zaradi zaščite podatkov, ki so označeni kot bančna tajnost, poslovna
skrivnost, ali pa so zaupne narave.
Državni zbor je v okviru svojega VII. mandata ustanovil tudi Preiskovalno komisijo o
ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske
proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB, d.
d., ter domnevnega pranja denarja v Novi KBM, d. d., ki je svoje delo v obliki
končnega poročila (tudi slednje vključuje javni del in dodatna dva dela, ki zaradi
občutljivih informacij nista dostopna splošni javnosti) zaključila na svoji seji 16. maja
2018.
Zaradi izjemne pomembnosti obravnavanih problematik za stabilnost in pregledno
delovanje slovenskega bančnega sistema ter posredno gospodarstva in dobrobiti
prebivalcev Slovenije, bi bilo prav, da se z ugotovitvami omenjenih dveh
preiskovalnih komisij v celoti ter vsemi gradivi (tudi tajnimi), ki so pripeljala do
omenjenih ugotovitev, seznani tudi Državni svet kot predstavništvo različnih
družbenih interesov. Slednji so namreč tisti, ki neposredno čutijo vse negativne
posledice že druge sanacije bančnega sistema v samostojni Republiki Sloveniji,
domnevnega pranja denarja ter ostalih dejanj, ki so se nenadzorovano odvijali v
okviru slovenskega bančnega sistema v zadnjih dvajsetih letih.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da
pobudo prouči in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega
sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) nanjo v roku 30 dni
odgovori.

