SKUPINA POSLANK IN POSLANCEV
(prvopodpisani Jože Tanko)

Ljubljana, 14. marec 2018

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
dr. Milan Brglez, predsednik

ZADEVA: Zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora Republike
Slovenije

Spoštovani!
Na podlagi 85. in 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 1. odstavka 58.
člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije skupina podpisanih
poslank in poslancev zahteva sklic izredne seje Državnega zbora Republike
Slovenije z naslednjo točko dnevnega reda:

1. Predlog za začetek postopka za dopolnitev Ustavnega zakona za
izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije (UZITUL-B), EPA 2678 - VII

I. Razlogi za sklic izredne seje državnega zbora

Poslanci PS SDS in PS NSi so dne 6. marca 2018 v parlamentarni postopek
vložili Predlog za dopolnitev ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (UZITUL-B), EPA
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2678 – VII, ki ureja postopanje NLB d.d. in drugih državnih organov glede
nespoštovanja Sporazuma o vprašanjih nasledstva s strani Republike Hrvaške
in njenih sodišč v zvezi s ti. prenesenimi deviznimi vlogami varčevalcev pri
Ljubljanski banki d.d.. Vsakršno izvrševanje sodb predmetnih sodišč pomeni
nezakonito škodo na račun slovenskih davkoplačevalcev, saj je NLB d.d. v
državni lasti in lahko se zgodi, da bo morala samo za ta namen (v kolikor
Republika Slovenija ne odreagira) zagotoviti okoli 450 milijonov rezervacij, kar
bo vplivalo na njen poslovni izid in izplačilo dividend.
Hkrati pa takšno nezakonito oškodovanje NLB d.d. pomeni, da bo lahko v
primeru prodaje NLB d.d. morala biti ta banka ali njen delež prodan po bistveno
nižji ceni kot bi bil v primeru, če bi Republika Hrvaška spoštovala Sporazum o
vprašanjih nasledstva in pa Memorandum o soglasju med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, podpisan dne 13. marca 2013 v
Mokricah. Slovenija zaradi prekinitve prodajnega postopka za NLB ni izpolnila
danih zavez Evropski komisiji v postopku odobritve državne pomoči za NLB
d.d. decembra 2013. Vlada Republike Slovenije je na 161. redni seji dne
21.12.2017 sprejela uradno prošnjo za spremembo zavez, danih v postopku
odobritve državne pomoči NLB, in odločila, da jo Slovenija tudi uradno vloži pri
Evropski komisiji. Uradna prošnja je vsebovala predlog, da se prodajni postopek
za NLB, katerega cilj je zmanjšanje deleža države v NLB na največ 25
odstotkov plus eno delnico, prične še v letu 2018 in konča najkasneje do konca
leta 2019. Dokler se lastniški delež države ne zmanjša na največ 25 odstotkov
plus eno delnico, bi s 100–odstotnim deležem upravljal neodvisni upravljavski
zaupnik, izbran na mednarodnem javnem razpisu. Evropska komisija je
navedla, da je Slovenija zamudila rok iz obstoječe zaveze oziroma ni izpolnila
svojih zavez, zaradi česar državna pomoč NLB iz decembra 2013 ni bila
izvedena zakonito. Evropska komisija je nadalje navedla, da dvomi, da se
alternativni ukrepi iz uradne prošnje za spremembo zavez lahko štejejo za
enakovredne prvotni zavezi Slovenije. Vsakršno dodatno oškodovanje, še
posebej nezakonito oškodovanje NLB d.d., pomeni oddaljevanje od realizacije
zavez danih Evropski komisiji oziroma pomeni bistveno poslabšanje izhodišč, ki
bi jih Republika Slovenija imela na voljo v zvezi s skrbnim strateškim
upravljanjem z NLB d.d.
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Glede na dejstvo, da se nezakonite in neustavne sodbe sodišč Republike
Hrvaške že izvršujejo in z vsakim plačilom oziroma priznanjem teh sodb nastaja
nepopravljiva škoda, je potrebno predlagani ustavni zakon sprejeti v najkrajšem
možnem času. Kakršnokoli drugačno postopanje ali neutemeljeno zavlačevanje
s sprejemom ustavnega zakona pomeni zavestno oškodovanje NLB d.d. in
posledično tudi slovenskih davkoplačevalcev.
Z zahtevo za sklic izredne seje se tako predlaga, da Državni zbor RS odloči, da
začne postopek za dopolnitev ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki je vložen v
parlamentarni postopek pod EPA 2678-VII ter da pred tem ta predlog v skladu s
poslovnikom Državnega zbora RS obravnava Ustavna komisija.

IV. Predlagamo, da se na sejo Državnega zbora povabi:
- dr. Mira Cerarja, predsednika Vlade RS,
- mag. Matejo Vraničar Erman, ministrico za finance,
- g. Karla Erjavca, ministra za zunanje zadeve,
- mag. Gorana Klemenčiča, ministra za pravosodje

V. Gradivo za obravnavo na izredni seji Državnega zbora:
Predlog za dopolnitev ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (UZITUL-B) je vložen v
postopek Državnega zbora RS pod EPA 2678 – VII.
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Priloga:
-

podpisi predlagateljev zahteve za sklic izredne seje DZ RS:
-

Jože Tanko
Anja Bah Žibert
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-

Franc Breznik
Nada Brinovšek
Jelka Godec
dr. Vinko Gorenak
mag. Branko Grims
Eva Irgl
Janez Janša
Danijel Krivec
Suzana Lep Šimenko
Tomaž Lisec
dr. Anže Logar
Žan Mahnič
Bojan Podkrajšek
mag. Marko Pogačnik
Marijan Pojbič
mag. Andrej Šircelj
Ljubo Žnidar
Jožef Horvat
Ljudmila Novak
mag. Matej Tonin
Iva Dimic
Jernej Vrtovec
Zvonko Lah
mag. Alenka Bratušek
dr. Mirjam Bon Klajnšček
Ivan Hršak

