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LUKA MESEC (PS ZL): Spoštovani gospod podpredsednik, spoštovane 
kolegice in kolegi! 
 
 Delovanje tako imenovane slabe banke je treba presojati z vsaj treh 
različnih vidikov. Prvi je, ali je ustanovitev takšne ustanove res bila najboljša 
možnost za rešitev problema slabih terjatev. Drugi, ali DUTB, potem, ko je že 
postala izvršeno dejstvo, opravlja to svoje poslanstvo optimalno. In tretji, ali 
DUTB zadovoljivo poroča vladi, državnemu zboru in državljanov o svojem 
delovanju. V svojem prispevku bom poskusil obdelati vse tri, če mi bo čas to 
dopuščal.  
 
 Prvič, ali je DUTB res bila najboljša možnost. Moramo se vrniti malo v 
zgodovino. Zakon o ukrepih za stabilnost bank je konec leta 2012 sprejela SDS-
ova koalicija, ki je nato čez eno leto po valu protestov razpadla. DUTB je bila 
projekt finančnega ministra in neoliberalne strančice, ki je na naslednjih 
državnozborskih volitvah dobila samo 1% glasov in izpadla iz Državnega zbora. 
Zakon je bil sprejet kljub nasprotovanju večine strokovne javnosti. Pri pripravi in 
izvedbi zakona pa so bile namerno ignorirane izkušnje ljudi, ki so v začetku 90. 
let že uspešno izvedli projekt slabe banke v okviru sanacije Ljubljanske banke 
in Kreditne banke Maribor. Takrat je nek sindikat, Sindikat kemične, kovinarske, 
nekovinarske in gumarske industrije, zbral dovolj državljanskega poguma, da je 
v dobro vseh državljanov vložil pobudo za razpis referenduma na to temo. Ta 
poskus se je najprej ustavil na relaciji Ministrstva za zunanje zadeve- Državni 
zbor, kjer so po čudežu izgubili nekaj sto podpisov. Za to, mimogrede, ni nikoli 
odgovarjal nihče, pa bi moral. Ko to ni delovalo, je vmes poseglo Ustavno 
sodišče. Ustavno sodišče je referendum prepovedalo z utemeljitvijo, da splošno 
znana dejstva o javnofinančni situaciji dokazujejo, da v pravnem redu ni 
učinkovitih sredstev, s katerimi bi bilo mogoče zagotoviti stabilnost javnih financ. 
O sodbah Ustavnega sodišča, takšnih, kot je ta, si lahko misli vsak svoje, a 
objektivna dejstva so nesporna. Prve terjatve so bile na DUTB prenesene šele 
konec decembra 2013, torej več kot eno leto in pol po tej odločitvi, da v 
slovenskem pravnem redu ni mogoče zagotoviti stabilnih javnih financ z 
obstoječimi pravnimi sredstvi. Pa kljub temu enoinpolletnemu odlogu slovenske 
javne finance niso propadle in v Slovenijo ni prišla trojka. K temu je vsekakor 
pripomoglo dejstvo, da je v vmesnem času padla desna vlada, a kakorkoli, to je 
dejstvo.  
 

Tudi sicer se niso izpolnila prizadevanja ustanoviteljev slabe banke. 
Izkušnje so potrdile naslednje. Prvič, prenos slabih terjatev ni bil nikakršno 
nadomestilo za dokapitalizacijo kot se je trdilo. Drugič. Slaba banka je draga 
administrativna ustanova, ki ima velikokrat zvezane roke pri reševanju bank. 
Slaba banka namreč ni banka in zato ne more ne odpisovati ne reprogramirati 
posojil za prestrukturiranje dolgov podjetij. In tretjič, s prenosom terjatev ni bil 
odpravljen kreditni krč. Nasprotno, krediti v gospodarstvu še naprej padajo, 
kljub temu, da smo v sanacijo bančnega sistema vložili že več kot 5 milijard 
evrov. Zato smo danes lahko še toliko bolj prepričani, da bi bilo takrat v tistih 
letih, ko se je slaba banka sprejemala, bolje pohiteti z dokapitalizacijo. Problem 
slabih terjatev pa rešiti znotraj bank samih z ustanovitvijo tako imenovanih 
posebnih družb, ki jih sicer predvideva Zakon o ukrepih za stabilnost bank, a te 
družbe niso nikoli zaživele. Vlada je imela takrat kot lastnik vse možnosti, da 
državne banke prisili v aktivno reševanje problema, ampak jih ni izkoristila. 
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Odločitev za ustanovitev slabe banke torej ni bila en optimalna še manj pa 
najboljša izmed alternativ, ki so obstajale.  
  
Drugič. Ker pa zdaj slabo banko imamo in ker so bili prenosi že opravljeni, se je 
treba vprašati, če ta ustanova, torej DUTB svoje delo kljub omejitvam opravlja 
dobro. Za zdaj DUTB ni počel veliko drugega kot to, da se je ukvarjal sam s 
seboj, in da je deloma izvedel prenos slabih terjatev iz nekaterih bank. V 
Združeni levici si ne delamo nobenih iluzij, da bi lahko z vljudnostnimi pojasnili 
kakršno je Vlada podlaga hkrati z mnenje o tem sklepu, ustvarili neko jasno 
sliko o prenesenih terjatvah. Med temi terjatvami so tako krediti do družb, ki so 
že šle v stečaj kot terjatve do še živečih podjetij. Na našo poslansko skupino so 
se že obračali zaskrbljeni gospodarstveniki, ki pravijo, da delovanje DUTB 
ogroža prihodnost zdravih podjetij. Pred kratkim pa smo lahko v Državnem 
zboru slišali tudi pričevanja sindikalistov, ki kažejo na to, da pri prodaji podjetij 
paradržavne ustanove zavestno ne varujejo delovnih mest in pravic zaposlenih. 
Pojavlja se torej utemeljen sum, da nekdanji lastniki, ki so bili razbremenjeni 
obveznosti, zdaj svoje lastne dolgove ali pa deleže poskušajo odkupiti po 
diskontnih cenah, ki vsebujejo tudi 90% odpis. Skratka tej zgodbi v DUTB 
zlahka ne bomo prišli do dna s priporočili, ampak zgolj s strogo in natančno 
forenzično revizijo vseh prenosov. Če ocenimo delovanje DUTB z 
makroekonomskega vidika, pa nas lahko čudi naslednje. Franc Križanič je pred 
menoj že navajal poročilo Instituta Bruegel, ki ugotavlja, da je bil diskont pri 
prenosni ceni v slovenskem primeru daleč največji. Recimo pri nas so se 
terjatve na DUTB prenašale tudi s 70% diskontom, v Španiji so bili ti diskonti 
samo 45%. V večini držav pa so terjatve bile prenesene na podobne institucije 
slabih bank po knjigovodskih vrednostih. Mimogrede, tudi pri sanaciji stare 
Ljubljanske banke se je terjatve prenašalo po knjigovodski vrednosti. To je 
posebno smiselno tam kjer je država lastnica tako bank kot slabe banke in tako 
je zdaj pri nas. Zato se je treba zamisliti ob naslednji ugotovitvi omenjene 
študije. Slaba banka oziroma slabe banke na sploh se do družb v zasebni lasti 
obnašajo drugače kot v javni lasti. Zasebne družbe po navadi vsilijo večje 
odpise vrednosti kot javne. Nevarnost, ki iz tega izhaja pa je dvojna. Prvič, 
državne banke so oškodovane pri prenosu, ker dobijo manjši diskont in to se 
pozna pri njihovi kapitalski ustreznosti. In pa drugič. Slaba banka lahko 
preneseno premoženje prodaja po likvidacijskih cenah kar v praksi pomeni 
dvoje. Prvič, da ti obstoječi lastniki podjetij, ki so bankrotirali in se zdaj njihova 
podjetja prenašajo na slabo banko, lahko od slabe banke iste terjatve 
odkupujejo nazaj po minimalnih cenah, se pravi z odpisanimi 70 in več odstotki 
dolga. In pa drugič. Investitorji, ki niso bili lastniki podjetij pa zdaj kupujejo od 
slabe banke, dobijo te družbe v last tako poceni, da imajo dobiček že samo s 
tem, če podjetje kupijo in odprodajo njegovo premoženje. To je recimo trenutna 
situacija v podjetju M TOM. V ta sistem slabe banke je torej vgrajeno tveganje, 
da bo prišlo do uničevanja podjetij in delovnih mest namesto, da bi prišlo do 
njihovega prestrukturiranja. In pa, to bo zanimalo podpisnike peticije za 
privatizacijo in gospoda premierja dr. Cerarja, iste lovke ista legla, ki so podjetja 
pripeljali na rob propada ali v stečaj, bodo zdaj po diskontnih cenah dobili nazaj 
tisto v teh podjetjih kar je od njih ostalo.  
 

Na žalost pa to še ni vse. Delovanje slabe banke je žalostno opozorilo, 
da postajamo banana republika. Ko so pristojni izbirali vodstvo slabe banke so 
izhajali iz predpostavke, da je bolje, če upravljanje prepustimo tujcem, v tem 
primeru Skandinavcem, ki naj bi bili po nekih čudnih kriterijih najbolj pošteni 
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ljudje. Zato je sedaj ironija usode, kako nas ti ljudje iz quarz-a/?/ vlečejo za nos, 
ker so hkrati člani uprave DUTB-ja in hkrati si lastijo družbe, ki DUTB-ju 
svetujejo. Celo korektnega revidiranega poročila niso bili sposobni pripraviti in 
celo če niso kršili nobenega zakona so to, kar sem sedaj opisal, ravno tiste 
prakse, ki so se jim verjetno želeli z imenovanjem oziroma z izbiro upravljavcev 
izogniti tisti, ki so jih nastavili. Upam, da je to zadostno svarilo pred idejami, ki 
jih zagovarja tudi guverner Jazbec, ki je bil prej tukaj, da bi bilo treba tudi 
Slovenski državni holding prepustiti upravljanje kakšnemu quarz-u /?/.  

 
 In če se pomikam k zaključku. Naša pričakovanja do Vlade so jasna. Z 
vso resnostjo je treba upoštevati ugotovitve protikorupcijske komisije glede 
ravnanja poslovodnih oseb. Ne zanimajo nas, če citiram Cerarja, "lovke legla in 
druge prikazni". Zahtevamo, da se nepravilnosti dokaže in da se ugotovi 
odgovornost s konkretnimi imeni, priimki in kršitvami. V nasprotnem primeru bo 
Vlada zanemarila lastno odgovornost in uničila še tisto malo videza resnosti 
državnih institucij, ki ga je v zadnjih letih še ostalo. Dr. Cerar je napovedal, da 
bo Vlada pripravila zakon, ki bo omogočal revizijo v investicije v TEŠ 6 in da bo 
zagotovil, da bo zakon omogočal tudi revizijo v drugih državnih podjetjih. Glede 
na to, da je tudi DUTB v sto odstotni državni lasti, zato pozivamo Vlado in 
koalicijo, da pripravita zakon, ki bo zakonske pogoje za izvedba takšne celovite 
forenzične revizije tudi na primeru DUTB, saj je, kot sem skušal pokazati njeno 
delovanje, izjemno problematično. Naposled od Vlade pričakujemo to, za kare 
se zavzela sama. Namreč, da predloži popravke zakona o krepitvi stabilnosti  
bank. Vlada obljublja, da bo osnutek pripravljen marca. V spremenjenem 
zakonu je treba pravilneje določiti obveznosti DUTB-ja glede upravljanja 
prenesenih terjatev. Trenutna naloga DUTB-ja, da bo do konca leta 2017 prodal 
slabe terjatve in drugo premoženje, po možnosti z dobičkom, je bistveno 
premalo in preveč ohlapno. Zakon mora obvezati DUTB, da omogoči 
prestrukturiranje podjetij, ne pa da se prodaja kupcem, ki ne zmorejo ali nočejo 
zagotoviti, da bi se tam ohranila delovna mesta. Treba je podaljšati delovanja 
DUTB-ja, ker v treh letih, kolikor je še ostalo, ni mogoče zagotoviti kakovostne 
prestrukturacije velikih podjetij, na primer Cimosa. Pričakujemo, da se bo 
stanovanjski fond, ki je sedaj v lasti DUTB vključil v stanovanjsko politiko, saj 
DUTB trenutno sedi na nepremičninah, ki propadajo, veliko od njih je celo 
novogradenj, na drugi strani pa stanovanjski skladi v tem trenutku nimajo 
ugodnih stanovanj na primernih lokacijah in deset tisočih mladih so prisiljeni 
živeti v hotelu "mama" zaradi previsokih cen. Ker se prav sedaj pripravlja 
stanovanjski program je tudi to prava priložnost, da se razprava o tem odpre.  
  

In če se na kratko opredelim še do predlogom sklepov. Prvi sklep Vlade 
nalaga podajanje informacij o metodologiji prenosa in oceni primernosti. To smo 
dobili skupaj z mnenjem in sprejem takega priporočila je odveč. To bi lahko 
dobili tudi v okviru poslanskega vprašanja ali pa, na primer na zahtevo Komisije 
za nadzor javnih financ, kjer ima ne nazadnje predlagatelj tudi predsednika. 
Drugi sklep Vladi nalaga seznanitev DZ-ja z letnim poročilom DUTB. Tudi tukaj 
ni jasno zakaj naj bi Državni zbor Vlado k temu pozival, saj DUTB že tako ali 
tako mora skladno s 15. členom sama objaviti tako poročilo. Če je na tej relaciji 
bil kakšen komunikacijski šum se ga lahko prav tako uredi s poslanskim 
vprašanjem ali pa s pozivom Komisije za nadzor javnih financ. In tretji sklep, 
Vladi se nalaga seznanitev DZ-ja s poslovnim načrtom DUTB-ja za leto 2015. 
Poslovno strategijo mora DUTB skladno s smernicami upravljanja objaviti na 
spletu. Finančni načrt bo obravnavala Vlada, ki je tudi skupščina DUTB-ja, zato 
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DUTB-ju ni treba po zakonu objavljati finančnega načrta ali ga pošiljati 
Državnemu zboru, ampak lahko dokument pridobi pristojna komisija. Iz 
povedanega je jasno, da bi Vlada lahko že posredovala večino informacij, da bi 
lahko že dobili večino informacij, ki izhajajo iz teh priporočil. Del teh informacij, 
torej poslovno poročilo je predmet javne objave in ga mora DUTB po zakonu 
posredovati vladi, poslovna strategija DUTB je predmet javne objave, finančni 
načrt pa bi po našem mnenju brez vsakih ovir lahko pridobila Komisija za 
nadzor javnih financ. 
 
 Skratka priporočila nimajo nobene vrednosti. Predvidenih je 4 ure in 55 
minut razprave Državnega zbora o sklepu, ki je že izvršen ali pa bi se ga dalo 
izvršiti z enim klicem predsednika Komisije za nadzor javnih financ pristojnemu 
ministru. Namen te splošne razprave zato najverjetneje ni informiranje ampak 
propaganda. Zdaj bomo nekaj ur poslušali nasvete od tistih, ki so predlagali in 
sprejeli Zakon o ukrepih za stabilnost bank, kljub vsem nasprotovanju 
strokovnjakov in opozorilom. To zlorabljanje instituta splošne razprave za prvo 
ali drugo obravnavo zakona ali akta bo očitno glavna piar strategija skrajne 
desnice v tem mandatu. Pač po načelu ni važno, če je nekaj res, če bomo to 
zadostikrat ponovili, bo to pač postala resnica, ker bodo ljudje temu verjeli.  
  
  
V Združeni levici bomo resno razmislili v obstrukciji, če se bodo take 
škandalozne prakse še nadaljevale. Pozivamo pa tudi koalicijske stranke in vse 
tiste, ki niste za drugo republiko, da v bodoče tudi sami razmislite ali ima smisel 
predlagati predloge, ki so samo dimna zaveza za prikrivanje lastne 
odgovornosti in tratenje časa nas ves. Hvala lepa. 


