
Kronologija problematike deviznih varčevalcev
1991,

junij
Jugoslavija razpade, Slovenija prevzame odgovornost za vse 
devizne vloge na svojem ozemlju.

1991, 
december

Hrvaška omogoči svojim državljanom, da dve tretjini deviznih vlog 
(približno 260 milijonov evrov) iz zagrebške glavne podružnice LB 
prenesejo v 25 hrvaških bank (večinoma v Privredno in Zagrebačko 
banko), te vloge kasneje preidejo v hrvaški javni dolg. Približno 
132.000 varčevalcev kljub temu zadrži vloge v zagrebški LB.

1994, 
27. julij

Slovenija z dopolnitvijo ustavnega zakona ustanovi Novo 
Ljubljansko banko, na katero so prenesli vse poslovanje LB ter 
premoženje na računih doma in v tujini. Obveznosti do tujih bank 
upnic in NBJ in obveznosti, ki so nastale zaradi neizplačanih deviznih 
vlog varčevalcev iz držav na ozemlju nekdanje SFRJ, so ostale LB.

1999 Premiera Slovenije in Hrvaške, Janez Drnovšek in Zlatko Mateša, 
se dogovorita, da bosta državi za pomoč glede podružnice LB 
Zagreb zaprosili Mednarodni denarni sklad (IMF). Slovenija je IMF 
posredovala potrebno dokumentacijo, Hrvaška pa ne.

2001, 
29. junij

Podpisan je dunajski sporazum o nasledstvu SFRJ, ki predvideva, 
da se vprašanje nerešenih deviznih vlog rešuje s pogajanji v okviru 
baselske banke za mednarodne poravnave (BIS), ratificirajo 
ga vsi parlamenti, tudi hrvaški sabor.

2004, 
marec

Odbor PS SE za pravne zadeve in človekove pravice sprejme poročilo 
Erika Jurgensa o ustanovitvi sklada za izplačilo dolga varčevalcem 
nekdanje LB. Sredstva vanj bi prispevale Slovenija, Hrvaška, BiH 
in Makedonija po proporcionalnem načelu glede na višino deviznih 
vlog, vloženih na ozemlju posamezne države. V sklad bi prispevala 
tudi EU.

2010, 
marec

Hrvaško vrhovno sodišče v ponovno sojenje vrne zadeve, v katerih 
Privredna banka Zagreb (članica skupine Intesa Sanpaolo) 
in Zagrebačka banka (članica skupine UniCredit) poskušata od NLB 
izterjati nadomestilo za devizne vloge, ki sta jih prevzeli 
od varčevalcev zagrebške podružnice Ljubljanske banke (LB).

2010, 
31. julij

Premiera Borut Pahor in Jadranka Kosor se dogovorita, da bosta 
državi pri vprašanju deviznih varčevalcev upoštevali dunajski 
sporazum o nasledstvu.

2010, 
14. oktober

Podpredsednik hrvaške vlade pošlje pismo BIS in slovenski vladi, 
da bo Hrvaška spoštovala sporazum in bo vprašanje varčevalcev 
rešeno v okviru pogajanj o nasledstvu.

2012, 
19. april

Hrvaška vlada pod vodstvom Zorana Milanovića sprejme odločitev 
v škodo LB in NLB – (potrjuje stališča o postopku na sodišču v zadevi 
vlagateljev tožb proti LB in NLB; vlagatelja tožb sta Zagrebška banka 
in Privredna banka Zagreb) – ki je v nasprotju s podpisanimi 
pogodbami in tudi izjavami najvišjih predstavnikov prejšnje 
hrvaške vlade.


