
 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 21. 11. 2012 

Sporočilo za medije 

Sindikat KNG Slovenije je 19. 11. 2012 uradno začel z zbiranjem podpisov 
podpore za razpis zakonodajnega referenduma proti slabi banki 

Slaba banka = slaba rešitev; podprite razpis referenduma s svojim podpisom! 

Sindikat KNG Slovenije je v petek, 16. novembra 2012 odstopil od pogajanj z Ministrstvom za 
finance o spremembah Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank oziroma »zakona o slabi 
banki«. V ponedeljek, 19. novembra je Sindikat KNG Slovenije pričel z zbiranjem podpisov 
podpore, potrebnih za razpis zakonodajnega referenduma proti slabi banki. Z razpisom 
referenduma želi sindikat zaščititi interese davkoplačevalcev, ki jim ta zakon nalaga visoka 
bremena, ohraniti demokracijo in socialno državo ter predvsem zaščititi tisoče delovnih mest, ki bi 
bila lahko z uvedbo zakona o slabi banki ogrožena, ter preprečiti še večji proračunski primanjkljaj. 

Sindikat KNG Slovenije je od pogajanj odstopil potem, ko je ocenil, da popravki sprejetega zakona ne 

prinašajo konkretnih rešitev, predstavniki Ministrstva za finance pa niso pristali na spremembe 

koncepta zakona. Prav tako že pri snovanju Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank niso 

prisluhnili številnim opozorilom strokovne javnosti in socialnih partnerjev o neustrezni zaščiti 

delovnih mest, previsoki obremenitvi davkoplačevalcev in drugih, številnih pomankljivostih zakona. 

Ta je bil po mnenju mnogih sprejet prehitro in brez dialoga s socialnimi partnerji. Predvsem pa 

omenjeni zakon, ki bo še bolj obremenil državno blagajno in povečal javni dolg, ne zagotavlja odprave 

kreditnega krča, ki že nekaj časa hromi slovensko gospodarstvo, in s tem zagona gospodarstva. Slaba 

banka je najslabša in najdražja rešitev , pri čemer so predstavniki vlade in parlamenta zakon sprejeli 

po skrajšanem postopku in brez obravnave na ESS ter niso upoštevali drugih, manj skrajnih alternativ. 

Zakaj smo proti Zakonu o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank oziroma, proti zakonu o slabi 
banki? 

Zakon o slabi banki s seboj prinaša številne negativne posledice in potencialne nevarnosti. Najbolj 

pereč problem predstavlja ogroženost obstoja  številnih delovnih mest zaposlenih v dejavnostih, ki jih 

zastopa sindikat KNG Slovenije,  kakor tudi v drugih dejavnostih. Predlagana rešitev pomeni velik 

moralni hazard, reševanje privatnih lastnikov bank, največjo možno obremenitev za davkoplačevalce, 

prinaša številne možnosti zlorab in je najdražja med vsemi možnimi rešitvami. 

Želimo si takšne rešitve, ki bo za državljanke in državljane najcenejša in bo z odgovorno skrbjo za 
ohranitev in okrepitev slovenskega gospodarstva dolgoročno sanirala bančni sistem ter 
zagotavljala blaginjo državljank in državljanov. Tveganja in posledice, ki jih prinaša zakon o slabi 
banki, so prevelika za gospodarsko prihodnost naše države.  

 

Javni poziv k zbiranju podpisov podpore za razpis zakonodajnega 
referenduma proti zakonu o slabi banki 

Vse, ki želijo preprečiti sprejetje zakona o slabi banki, pozivamo, da čim prej oddate svoj podpis za 

razpis referenduma proti Zakonu o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank. To lahko storite sedaj, na 

katerikoli Upravni enoti ali Krajevnem uradu po vsej Sloveniji.  Sprejetja takšnega zakona o slabi banki 



2 

namreč ne podpira širša strokovna javnost, med njimi tudi Banka Slovenije, Združenje bank Slovenije, 

Komisija za preprečevanje korupcije, Upravno sodišče in zakonodajno-pravna služba DZ. 

 

Z oddajo podpisa za razpis zakonodajnega referenduma proti slabi banki 
boste: 

• proti zakonu o slabi banki, ki je v nasprotju z več zakoni in je 

netransparenten; 

• proti  najdražji in najslabši  med vsemi možnimi rešitvami; 

• proti obsežnemu povečanju javnega dolga in posledično povečani 

obremenitvi davkoplačevalcev, ki sta posledica takšnega predloga vlade; 

• proti tako skrajni možnosti reševanja bank, ki so trenutno vse solventne; 

• proti neargumentiranim ocenam stroška takšne sanacije, ki nima prav 

nobene resne strokovne podlage; 

• proti kraji in razprodaji slovenskega premoženja. 

 

Kako oddati podpis podpore za razpis zakonodajnega referenduma proti slabi 
banki? 

Podpis lahko overite in oddate na katerikoli Upravni enoti ali Krajevnem uradu, ne glede na območje 

UE, v kateri stanujete. S seboj imejte veljaven osebni dokument. Na Upravni enoti ali Krajevnem 

uradu poiščite označeno mesto za oddajo podpor, prav tako pa morajo imeti na vidnem mestu 

objavljen pravilno izpolnjen obrazec. Pri tem vam lahko pomagajo sindikalni aktivisti, ki svetujejo na 

stojnicah pred večino upravnih enot.  

Večina Upravnih Enot v Sloveniji ob sredah posluje od 8. do 18. ure, sicer pa ob uradnih dnevih 

(ponedeljek, sreda in petek) oziroma vsak delavnik na enotah v mestnih občinah.  

Opozorilo: Overjenih obrazcev ne puščajte na upravni enoti, ampak jih posredujte 
Sindikatu KNG Slovenija na naslednje načine: 

• obrazce lahko pustite na stojnicah pred upravnimi enotami; 

• na sedežu območnih organizacij ZSSS kjerkoli v Sloveniji; 

• pri predsedniku sindikata v podjetju; 

• ali ga pošljete na naslov: Sindikat KNG Slovenija, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana. 

 

Za več informacij, prosimo obiščite spletno stran Sindikata KNG Slovenija: http://www.sindikat-

kng.si/.  

 

 


