
 ZDRUŽENJE FRANK  Bobovek 9, 4000 Kranj 

 
 

1 
 

Kranj, 21. 03. 2018 

 

Kratek povzetek poteka pogajanj pod okriljem Ministrstva za finance 

 

 

25. 9. 2017; sestanek Ministrstva za finance in Združenja Frank  

 

- ministrica preferira izvenzakonsko rešitev in predlaga vključitev Ministrstva za 

pravosodje in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo; 

- ministrica vidi možnost v skupnem dogovoru z ZBS; 

 

 

19. 10. 2017; sestanek na MF s predstavniki koalicijskih strank, Ministrstva za 

pravosodje in MGRT 

 

- prisotni so obveščeni, da so se banke  angažirale in delujejo koordinirano proti 

zakonski rešitvi in da preko svojih sredstev vplivajo na medije (anonimka); 

- prisotni so obveščeni o štirih pozitivnih sodbah v Sloveniji in da sodišča grejo na 

ničnost pogodb, zaradi česar je zakonska rešitev problema manjši in ugodnejši 

poseg za banke; 

- prisotni so opozorjeni na veliko možnost obsodbe Slovenije na ESČP; 

- DeSUS (poslanec Jurša) pove, da so bili zelo zainteresirani za vložitev predloga 

zakona, vendar so po protokolu koalicije prišli do zaključka, da je pravilno, da 

se v reševanje ključi  MF in da se vsi odprta vprašanja rešijo pred postopkom v 

DZ; 

- SD (poslanec Han) pove, da so smatrali, da je MF, glede na to, da že 

razpolagajo z zakonom, že pripravilo rešitve in da so v stranki zakonu naklonjeni 

in da so pripravljeni tudi vložiti zakon; 

- SMC (poslanka Potočnik) pravi, da je pomembno, da se poišče najbolj 

primerna rešitev. Zanimajo jih argumenti ZBS in ZF; 

- v zaključku je bilo povedano, da je potrebno ljudem, ki so se zaradi kreditov v 

CHF znašli v stiskah, pomagati. Predlaga se, skupinska obravnava (ZF, ZBS, MF, 

MGRT), da bi prišlo do dogovora med bankami in kreditojemalci; 

 

 

24. 10. 2017; pogajanja na MF; prisotni MF, ZF , ZBS, MGRT 

 

- MF predstavi predlog rešitve za razmerja med dajalci kreditov in kreditojemalci 

v švicarskih frankih (CHF) v izvensodnem reševanju sporov, kjer bi poskusili 

vzpostaviti kolektivno/skupinsko platformo za reševanje. V zvezi  tem so bile na 

ministrstvu že proučene določbe Zakona o bančništvu (ZBan-2) in Zakona o 

izvensodnem reševanju potrošniških sporov; 

- vsi udeleženci sestanka so soglasni o tem, da bi bilo v konkretnem primeru 

treba reševati le primere, v katerih pojasnilna dolžnost morebiti ni bila v celoti 

izpolnjena. Gre za primere, ko kreditojemalci niso bili obveščeni o vseh 

https://www.zdruzenje-frank.si/


 
 

2 
 

okoliščinah in bi se v sodnih postopkih to lahko izkazalo kot nepošten poslovni 

pogoj; 

- sprejme se sklep, da se zbere in pripravi skupne kriterije za pojasnilno dolžnost; 

 

 

17. 11. 2017; pogajanja na MF; prisotni MF, ZF , ZBS, MGRT 

 

- ZF je predstavilo statistiko CHF kreditov v Sloveniji in izračun učinka Zakona o 

konverziji; 

- s sklepom se dogovori predmetno obdobje sporazumnega reševanja, ki je za 

obdobje sklenjenih kreditnih pogodb v obdobju od 28. 6. 2004 do 31. 12. 2010; 

- MF bo za dodatne informacije glede morebitne odgovornosti države v 

postopku pred ESČP prosilo Ministrstvo za pravosodje; 

- ZBS in ZF pripravita predlog kriterijev glede pojasnilne dolžnosti; 

 

 

27. 11. 2017; pogajanja na MF; prisotni MF, ZF , ZBS, MGRT 

 

- obravnavajo se predlogi kriterijev v zvezi z izpolnjevanjem pojasnilne dolžnosti 

bank; 

- ministrica pove, da je vsem v interesu, da se pride do dogovorne rešitve v 

primeru reševanja problematike v CHF. Prednost sporazuma je, da posamezni 

kreditojemalci ne bodo obravnavani različno, obenem pa se bo na ta način 

pospešilo individualne postopke; 

- MF bo pripravilo osnutek kompromisnega predloga kriterijev v zvezi z 

izpolnjevanjem pojasnilne dolžnosti; 

 

 

8. 12. 2017; pogajanja na MF; prisotni MF, ZF , ZBS, MGRT 

 

- ponovno neuspešno usklajevanje in specificiranje kriterijev pojasnilne 

dolžnosti, v naslednjem koraku sledi razprava glede osnutka Sporazuma o 

konverziji CHF kreditov; 

- ZF opozori, da se usklajevanje dogovornega reševanja odvija počasi in da 

obstaja sum, da se postopki zavlačujejo. Pričakovalo se je, da bodo kriteriji 

pojasnilne dolžnosti usklajeni. V nasprotnem primeru ZF resno razmišlja, da bi šli 

z zakonom naprej v DZ; 

- ministrica pove, da bi bil dogovor za kreditojemalce vsekakor hitrejša in 

ugodnejša rešitev kot način reševanja prek predloga zakona ali sodnih poti; 

- MF bo pripravilo nov osnutek kompromisnega predloga kriterijev v zvezi z 

izpolnjevanjem pojasnilne dolžnosti ter presoje nepoštenih pogodbenih 

pogojev; 

 

 

15. 12. 2017; pogajanja na MF; prisotni MF, ZF , ZBS, MGRT 

 

- ministrica se želi izogniti dodatnemu preverjanju kriterijev s strani BS, saj bi to 

postopke zavleklo. Izjave prič obenem niso zadostne. Kot možen kriterij 

pojasnilne dolžnosti bi lahko bila interna pravila banke in oglaševalski materiali, 

v kolikor so na razpolago; 
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- v razpravi se ZBS strinja, da pričevanja niso zadostna, a ker banke nimajo 

dokumentacije, ki dokazuje izvajanje pojasnilne dolžnosti v obliki kot jo 

zahtevajo sodišča in ZF, predlaga, da to presojo poda BS; 

 

 

22. 12. 2017; pogajanja na MF; prisotni MF, ZF , ZBS, MGRT 

 

- ministrica v zvezi z mnenjem Ministrstva za pravosodje glede morebitne 

odgovornosti države pred ESČP pove, da Ministrstvo za pravosodje ne želi 

podati te informacije; 

- ministrica tekom razprave navzoče obvesti, da jo je ZF predhodno obvestilo, da 

bo, zaradi prepočasnega usklajevanja kriterijev pojasnilne dolžnosti, ki jim 

nasprotujejo banke, začelo z nadaljnjimi aktivnostmi predložitve predloga 

zakona v Državni zbor; 

- ZF v razpravi potrdi, da bo nadaljevalo z zakonodajnim postopkom. V kolikor bi 

do sporazuma prišlo, bi verjetno cca. 99 % kreditojemalcev sporazum 

podpisalo; 

- MF bo predlog sporazuma glede njegove skladnosti z zakonodajo preverilo pri 

Ministrstvu za pravosodje; 

 

 

5. 1. 2018; pogajanja na MF; prisotni MF, ZF , ZBS, MGRT 

 

- ministrica navzoče obvesti, da je bil predlog zakona predložen v DZ s strani 

poslancev; 

- ZBS navzoče obvesti, da združenje nima več pooblastila bank za nadaljnja 

pogajanja. Banke so bile sicer seznanjene, da si je ZF pridržalo možnost vložitve 

zakona, vendar je bilo njihovo dosedanje razumevanje, da dejanska vložitev 

zakona v DZ ob pogajanjih o sporazumu ni relevantna; 

- ministrica pove, da so nastale spremenjene okoliščine, ker banke v pogajanjih 

ne sodelujejo več. MF po prejemu odzivov s strani MGRT in MP posreduje 

predlog do sedaj usklajenega sporazuma vsem deležnikom; 

- po potrditvi sporazuma s strani deležnikov se predlog sporazuma posreduje 

organom ZBS in ZF; 

- ministrica se bo v kratkem ločeno sestala z vodstvi ZBS in ZF glede osnutka do 

sedaj usklajenega sporazuma. Nato ministrica oceni možnosti za nadaljnje 

skupno dogovarjanje; 

 

 

24. 1. 2018; sestanek na MF; prisotni Ministrstvo za finance in Združenje Frank 

 

- ministrica sporoči, da je opravila pogovor z vodstvom ZBS in da še vedno 

obstaja interes, da bi se sporazum sklenil, a vidi malo možnosti; 

- ministrica pove za glavno točko razhajanja z ZBS; ali je res v obdobju iz predloga 

zakona obstajala pojasnilna dolžnost banke v enaki obliki;  

- ZF meni, da naj bo način pojasnilne dolžnosti v skladu s sodbo sodišča EU 

186/16; 

- ZF pove, da pravnomočna sodba Višjega sodišča v Ljubljani (december 2017) 

jasno pojasni, da so banke zavajale; 

- ministrica pove, da vloženega predloga zakona ne more podpreti; 



 
 

4 
 

- ministrica bo pri ZBS preverila, ali je v duhu današnjega sestanka na strani ZBS 

še volja za sporazum; 

- ministrica bo do 8.2.2018 dala povratno informacijo, kakšne možnosti vidi za 

naprej; 

- Združenje Frank tega obvestila ni prejelo. 

 

 

 

 

 

Združenje Frank 

 

 

 

 


