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V imenu iniciative obstoječih malih delničarjev za odkup deleža HPV.

RAČUNSKO SODIŠČE
LJUBLJANA

ZADEVA ; MNENJE O SKLADNOSTI POVEČEVANJA LASTNIŠKIH DELEŽEV OBČIN
SEVERNE PRIMORSKE V LASTNIŠTVU HRANILNICE IN POSOJILNICE
VIPAVA

Obveščamo vas , da so občine S. Primorske skladno z navedbami v prilogi na svetu regije sprejele
sklep o podpori ideji o povečanju lastniških deležev in vstopu novih občin v lastništvo Hranilnice
Vipava prvenstveno z namenom preprečitve likvidacije Hranilnice , ki jo je nameraval izvesti 75 %
deleže treh velikih lastnikov KZV, KKB in KB.
Hranilnica zelo dobro posluje in je med petimi najboljšimi finančnimi institucijami po kvaliteti
poslovanja v državi ter celo prva po najnižjih stroških za gospodarske subjekte. Je tudi še med
redkimi bankami, ki na našem območju odobravajo t.i male kredite do 100.000,00 EUR za malo
gospodarstvo, na podlagi subvencionirane obrestne mere s strani občin.
Idejo smo predstavili tudi guvernerju Banke Slovenije, ki jo je tudi glede na primer dobrih praks
Švicarskih kantonalnih bank ocenil kot zelo smiselno in ekonomsko upravičeno, saj se preko teh bank
del denarja vrača v okolje kjer je bil ustvarjen, obenem pa občine preko razvojnega sklada v katerega
se steka dobiček teh bank financirajo razvojne projekte v regiji.
Za mnenje prosimo zato ker so nekateri župani razumeli 73. člen Zakona o javnih financah restriktivno
to je, da je vstopanje občin v lastništvo gospodarskih družb sporno in želijo pred sprejetjem sklepov o
dokapitalizaciji oz. nakupu deležev pojasnilo pristojne institucije.
Po našem mnenju 73 člen Zakona o javnih financah ne prepoveduje lastništva občin v gospodarskih
družbah ampak ga nasprotno dovoljuje in sicer pod dvema pogojema: da so sredstva za nakup oz.
povečanje lastniških deležev zagotovljena v proračunu in da je izkazan občinski interes.

To, da je občinski interes izkazan že z dejstvom, da del denarja (ki sedja odteka preko provizij bank in
razliki v obrestni meri tudi v tujino) ostane v občini-regiji za javne potrebe in s tem niža pritisk na
obremenitve gospodarstva najbrž ni treba posebej dokazovati.

Iz analize Švicarskega bančnega sistema lahko povzamemo ključne prednosti in neposredne koristi t.i.
Kantonalnih-Regionalnih bank, ki jih Švicarska konfederacija obravnava kot enega od treh stebrov
finančnega sistema države.
1. Dostopnost za prebivalstvo;
ker so kantonalne banke organizirane kot nizko stroškovne banke nimajo dragih investicij v
ustanavljanje, gradnjo in vzdrževanje poslovnih enot-le te lahko delujejo v pisarnah občin in
krajevnih uradov v vseh središčnih naseljih, za rentabilno poslovanje enot zadošča že nad
2000 prebivalci v gravitacijskem območju.
Komercialne banke zaradi stroškov nasprotno enote ukinjajo in s tem neposredno ogrožajo
policentričen koncept razvoja države in regij.
2. Poznavanja lokalnega finančnega okolja:
Možnost bolj fleksibilnega odobravanja kreditnih linij zaradi poznavanja prosilcev, saj še tako
obsežna ekonomska dokumentacija ne more nadomestiti poznavanja »ključnega faktorja«
lastnika-nosilca investicijskega projekta od katerega je odvisna uspešnost investicije
3. Visoka stopnja zaupanja: za vloge garantirajo tako kantoni kot država, ker gre obenem za
lokalne domače banke, katerih lastniki morajo biti v višin najmanj 35 % občine in Kantoni je
njihovo poslovanje bolj transparentno, obenem večina prebivalstva in gospodarstva (javni
zavodi in druge ustanove financirane iz proračuna v 85%, prebivalstvo in ostalo gospodarstvo nad 60
%, manjše kantonalne banke pa imajo celo še višji delež ) prvenstveno posluje z lokalnimi bankami

kar ugodno vpliva na rast bilančne vsote teh bank.
4.

Socialno sociološka komponenta: ker poslujejo te banke (kantonalne) z nižjimi stroški in
imajo celo nekatere davčne olajšave lahko zagotavljajo s pomočjo občin možnost plačilnega
prometa za lokalno prebivalstvo brez provizij. Prav tako ponujajo lastnikom nekoliko
ugodnejše pogoje za depozite ter tudi za kredite s čimer krepijo pripadnost banki, občini in
kantonu. ) Dobičke iz poslovanja kantoni namenjajo v razvojni sklad regije

Navedene značilnosti vplivajo na to, da so kantonalne banke med najbolj uspešnimi Švicarskimi
bankami, kar je zelo pomembno glede na dejstvo, da je Švicarski bančni sistem med najuspešnejšimi
na svetu;
V prilogi obrazložitve ideje pa je glede na posredne in neposredne učinke delovanja regionalnih bank
še dodatno obrazložena korist in vloga bank v razvoju občin in regij ter posredno države, saj je
bogastvo države vsota bogastev regij in občin
V upanju na pozitivno mnenje lepo pozdravljeni.
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