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Mnenja IRPS od 1.8.2016 dalje

Mnenje v sporu glede bremenitve na TRR z dne 19.10.2016

Pobudnica navaja, da jo je banka bremenila za znesek 100,00 evrov, ki naj bi jih bila – kot
izhaja iz izpiska banke – dne 11. 5. 2016 dvignila na bankomatu banke v Piranu. Navaja, da
je dne 11. 5. 2016 ni bilo v Sloveniji in za to predlaga tudi ustrezne dokaze. Dne 10. 5. 2016
naj bi odpotovala v Avstrijo. Podala je reklamacijski zahtevek, banka je reklamaciji ugodila in
ji vrnila 100,00 evrov. Čez tri mesece ji je znesek spet odtegnila, češ da je bilo z dvigom, ki
naj bi se bil zgodil 9. 5. 2016, vse v redu. Pobudnica zatrjuje, da 9. 5. 2016 ni opravila in tudi
ni poskusila opraviti nobenega dviga. Dne 10. 5. 2016 naj bi hotela dvigniti denar (zneska ne
navaja) na bankomatu banke, vendar naj bi bil bankomat „zablokiral“ in ji javil, da ne deluje.
Pobudnica navaja, da je vstopila v banko in to javila uslužbenki, ta pa naj bi ji bila svetovala,
naj denar dvigne na pošti. Istega dne, to je 10. 5. 2016 naj bi nato dvignila 20 evrov na
bankomatu v Ljubljani. Pobudnica zatrjuje, da „se dvig na bankomatu in izpisek morata
ujemati“ - očitno je mišljeno, da mora biti na izpisku naveden datum dviga - „datum knjiženja
pa je lahko drugačen“. Smiselno predlaga, naj ji banka povrne sporni znesek 100,00 evrov.
Banka je nasprotovala zahtevku. Zatrjuje, da iz dnevnika dogodkov na bankomatu izhaja, da
dne 10. 5. 2016, za katerega pobudnica zatrjuje, da je opravila neuspešen dvig sredstev,
razen dviga 20,00 evrov na bankomatu druge banke v Ljubljani, ni bilo knjiženih drugih
aktivnosti na bankomatih z bančno kartico pobudnice. Pobudnica naj bi bila na spornem
bankomatu znesek 100,00 evrov dvignila dne 9. 5. 2016, transakcija pa je bila knjižena 12.
5. 2016 z valuto 11. 5. 2016. Do razlike med dnem opravljene transakcije (9. 5. 2016) in
dnem bremenitve računa (11. 5. 2016) naj bi prišlo zato, ker banka z nekaterimi bankomati ni
vključena v BA mrežo, transakcije, opravljene na teh bankomatih pa se zato obravnavajo kot
mednarodne Maestro transakcije. Iz tega razloga naj bi prihajalo do zamika pri bremenitvah
transakcijskega računa.
Pobudnica je bila pravilno povabljena na narok dne 5. 10. 2016, vendar je sporočila, da se
naroka ne more udeležiti. Narok je bil skladno z določbo prvega odstavka 13. člena Pravil za
izvensodno reševanje potrošniških sporov pri združenju bank Slovenije (Pravila) opravljen v
odsotnosti pobudnice.
Pooblaščenka banke je na naroku vztrajala pri navedbi, da iz dnevnika dogodkov na
bankomatu izhaja, da je bil s pritožničino bančno kartico dne 9. 5. 2016 opravljen dvig
zneska 100,00 evrov, dne 10. 5. 2016 pa dnevnik dogodkov ne izkazuje nobenega izplačila
in tudi ne, da bi bil s pobudničino kartico opravljen (neuspešen) poskus dviga 100,00 evrov.
Te navedbe naj bi potrjeval tudi izpisek Bankarta o dvigih na bankomatu in dnevnik
dogodkov na bankomatu, iz katerega izhaja tudi, da je bankomat deloval brezhibno.
Glede na navedeno med strankama ni bilo mogoče doseči sporazumne rešitve spora. Zato
je posrednik v sporu skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil izdal to
nezavezujoče mnenje.
V sporni zadevi ne gre za domnevno zlorabo plačilnega instrumenta. Pobudnica zatrjuje, da
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je bila bremenjena za plačilno transakcijo, ki naj bi sploh ne bila izvršena.
Prvi odstavek 129. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list 58/09 s
spremembami – ZplaSS) določa, da mora v primeru, ko uporabnik trdi, da ni odobril izvršene
transakcije ali da plačilna transakcija ni bila izvršena pravilno, ponudnik plačilnih storitev
dokazati, da da je bila preverjena pristnost plačilne transakcije, da je bila transakcija pravilno
evidentirana in knjižena ter da na njeno izvršitev ni vplivala nikakršna tehnična okvara ali
druga napaka.
Posrednik v sporu ocenjuje, da je banka v tem primeru izpolnila svoje obveznosti, ki ji jih
nalaga navedena zakonska določba. Iz neprerekanih navedb banke izhaja, da je bila
pristnost plačilne transakcije preverjena in da na bankomatu ni bilo ugotovljene nobene
tehnične okvare ali napake. Banka je tudi ustrezno pojasnila, zakaj je bila transakcija
evidentirana in knjižena z zamikom.
Glede na to je posrednik v sporu izdal mnenje, da pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu glede obračunavanja obresti z dne 19.10.2016
Pobudnica je z banko sklenila kreditno pogodbo, s katero ji je ta odobrila kredit v višini
30.000,00 evrov za dobo 10 let, s spremenljivo obrestno mero (3M euribor + 0%). Navaja,
da banka pri svojem izračunu mesečne obveznosti ne upošteva negativne vrednosti
euribora. Pri banki je vložila ugovor, ta pa je ugovor zavrnila z utemeljitvijo, da ob takšnem
obračunu ne bi dobila vrnjenega denarja, ki ga je izplačala na podlagi kreditne pogodbe.
Pobudnica zahteva, naj banka opravi izračun obrokov v skladu s pogodbenimi določili,
povrne preveč izplačane zneske obresti in ustrezno zmanjša preostale obroke za poplačilo
kredita. Ob upoštevanju pogodbeno dogovorjene obrestne mere bi po stališču pobudnice
tudi ob ničelni obrestni meri mesečni obrok ne smel presegati 250,00 evrov. Navaja, da bi ne
glede na takšen obračun obresti banki plačala več, kot je prejela. Pri tem se sklicuje tudi na
mnenje Poravnalnega sveta pri Združenju bank Slovenije. Na naroku je pobudnica navedla
še, da je šlo v spornem primeru za namenski kredit iz paketa, v okviru katerega je občina
banki subvencionirala del obresti, na podlagi česar je ta lahko odobrila kredit po obrestni
meri, ki je bila za posojilojemalce posebej ugodna. Ob tem, da bo pobudnica banki tudi v
primeru obračunavanja „negativnih obresti“ 1 vrnila več, kot je prejela, pa je banka iz naslova
tega kredita prejela določen znesek „pozitivnih“ obresti tudi od občine.
Banka se upira pobudničinemu zahtevku. Navaja, da je kreditna pogodba po svoji naravi
pogodba, po kateri banka posojilojemalcu da posojilo, ta pa se banki zaveže vrniti glavnico
posojila in se poleg tega zaveže plačati banki tudi pogodbene obresti kot nadomestilo za
uporabo tujega denarja. Plačilo nadomestila je pogodbena kavza kreditne pogodbe. Razlaga
pogodbe, kot jo zahteva pobudnica, bi po stališču banke privedla do absurdne situacije, ko bi
banka plačevala posojilojemalcu za uporabo bančnega denarja. Ne zanika, da je v tem
primeru posebno ugodno obrestno mero lahko odobrila zato, ker ji je del obresti prispevala
občina, vendar po mnenju banke to njeno razmerje z občino ne more vplivati na presojo
1

V besedni zvezi negativne obresti se, ob upoštevanju kavze kreditne pogodbe, skriva logična napaka
contradictio in adiecto (primer iz učbenikov logike: „leseno železo“ - če je leseno, ni več železo). Če naj
bodo obresti (nadomestilo kreditojemalca za uporabo tujega denarja), ne morejo biti negativne v tem smislu,
naj dajalec kredita plačuje kreditojemalcu nadomestilo za to, da ta uporablja njegov denar. Tudi če bi za
takšno plačevanje obstajala kakšna pravna podlaga, to ne bi bile več obresti.
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razmerja, ki ga ima s pobudnico. Glede pomena mnenja Poravnalnega sveta pri ZBS, na
katero se sklicuje pobudnica, banka opozarja, da se je poravnalni svet v navedenem mnenju
„jasno ogradil od situacije, ko bi bila posledica negativne referenčne obrestne mere
negativen seštevek in bi banka posojilojemalcu plačevala obresti.“ Glede pobudničine
navedbe, da bi mesečni obrok ne smel presegati 250,00, evrov (120 mes. X 250 evr/mes.),
pa banka navaja, da takšen izračun ne upošteva (dogovorjenega) anuitetnega načina
obračuna za vračanje posojila.
Na naroku stranki nista mogli doseči sporazuma o rešitvi spora. Glede na to je posrednik v
sporu skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil postopka za izvensodno
reševanje potrošniških sporov pri združenju bank Slovenije izdaja to nezavezujoče mnenje.
Poravnalni svet pri Združenju bank Slovenije je obravnaval nekaj pritožb potrošnikov, ki so
jim banke v nasprotju s pogodbeno določbo o obrestni meri, sestavljeni iz euribora z
določenim pribitkom, ob negativnem euriboru obračunavale obresti v višini pribitka v celoti. V
tistih primerih je poravnalni svet izdal mnenje, da bi morale banke negativni euribor
upoštevati tako, da bi za njegovo višino zmanjšale pribitek. Na ta mnenja se sklicuje tudi
pobudnica. V opisanih primerih so banke utemeljevale nesprejemljivost takšnega stališča
tudi s tem, da bi lahko nadaljnje padanje euribora pripeljalo do „negativne obrestne mere“ da bi moral torej dajalec kredita plačevati kreditojemalcu nadomestilo za to, da je ta
pripravljen uporabljati njegov denar. V opisanih primerih je poravnalni senat pojasnil, da
presoja takšnega ugovora ne spada v okvir obravnave konkretnega primera – tam so obresti
kljub upoštevanju negativnega euribora še vedno ostale pozitivne. Mnenje v navedenih
zadevah torej ne more služiti kot argument v prid pobudničini zahtevi.
Banka ni oporekala pobudničini navedbi, da bi ta kljub obračunavanju „negativnih obresti“ na
koncu vrnila več, kot je prejela. Res je torej, da bi tudi v svoji izvedbi posel še vedno ostal
„odplačen“. Posrednik v sporu pa je mnenja, da bi bilo upoštevanje pogodbene določbe, za
kakršno se zavzema pobudnica, v nasprotju s kavzo kreditne pogodbe.
Prvi odstavek 39. člena OZ določa, da mora imeti vsaka pogodbena obveznost dopustno
podlago (razlog) – ta pravni institut pravna teorija imenuje tudi kavza. 2
Nekoliko
poenostavljeno bi lahko pojem kavze opredelili kot tipični smisel posamezne vrste pogodb.
Po tretjem odstavku 39. člena OZ se domneva, da ima pogodba kavzo, čeprav ta ni
izražena. Četrti odstavek pa določa, da je nična pogodba, ki nima kavze. Kreditna pogodba
je še vedno (gl. Drugi odstavek 1061. člena Obligacijskega zakonika – Uradni list RS, št.
83/01 – OZ) urejena v XXXV. poglavju Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št.
29/78, 39/85 in 57/89 – ZOR). Člen 1065 ZOR določa, da se s kreditno pogodbo banka
zavezuje dati uporabniku kredita na voljo določen znesek denarnih sredstev … uporabnik pa
se zavezuje plačevati banki dogovorjene obresti … Iz navedene opredelitve jasno izhaja, da
je kreditna pogodba dvostransko obvezna, vzajemna, odplačna pogodba. Te značilnosti
kreditne pogodbe so odločilne pri opredelitvi njene kavze. Pri dvostransko obveznih
pogodbah izhajajo udeleženci iz načela enake vrednosti vzajemnih dajatev. 3 Načelo o enaki
vrednosti izpolnitve pri dvostransko obveznih pogodbah je načelo, ki pomeni tipično pravno
podlago takšnega posla. Kršitev tega načela bi pomenila, da se je ena ali da sta se obe
stranki zavezali za drugačen namen, kot sta ga hoteli. 4 Dogovor o gibljivi obrestni meri nosi v
sebi elemente tveganja (aleatornosti). V naravi tveganja je, da se stranki ne moreta zanašati
2

Causa: vzrok, razlog za kaj – F. Wiesthaler, Latinsko slovenski slovar, Založba Kres, Ljubljana 1993, I. knjiga,
str. 545.
3
Prvi odstavek 8. člena OZ.
4
Cigoj, Komentar obligacijskih razmerij, Ljubljana, 1984, I. knjiga, str. 85.
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na to, da bodo njune izpolnitve enakovredne. Glede na poseben pogodbeni dogovor ni v
nasprotju s smislom kreditne pogodbe, če se uresniči dogovorjeno tveganje tako, da banka
ostane brez obresti kot nadomestila za prepustitev rabe denarnega zneska in za kritje
kreditnih rizikov. Nenazadnje tudi prvi odstavek 570. člena OZ glede posojilne pogodbe
določa, da se posojilojemalec lahko zaveže, da poleg glavnice dolguje tudi obresti. Z razlago
na podlagi prvega odstavka 570. člena OZ morda lahko pridemo do zaključka, da tudi
posojilo brez obresti ne bi bilo v nasprotju s kavzo kreditne pogodbe – če takšna ureditev
izhaja iz dogovora med strankama. V nasprotju s kavzo kreditne pogodbe pa bi bila razlaga,
da uresničenje sporazumno dogovorjenega tveganja (nepredvidljivo gibanje euribora) za eno
stranko (v tem primeru banko) lahko privede do tega, da bi nasprotna stranka (v tem primeru
pobudnica) na pogodbeni element, ki je tipično podlaga za obstoj njene obveznosti (obresti)
opirala svojo terjatev do nasprotne stranke.
Predmet presoje v tem mnenju je pravno razmerje iz kreditne pogodbe. Podlage, na katerih
se je v tem primeru financiral kreditodajalec (pogodba z občino), je res inter alios acta, ki na
presojo razmerij iz kreditne pogodbe ne more vplivati.
Glede na navedeno je posrednik v sporu izdal mnenje, da pobuda ni utemeljena.
Mnenje v sporu glede neizplačila nakazila z dne 17.11.2016
Pobudnica navaja, da banka ni odobrila njenega transakcijskega računa za znesek 324,05
evrov, ki naj bi ga bilo dne 11. 8. 2016 kot otroški dodatek nakazalo Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). V juliju mesecu naj bi otroškega
dodatka ne bila prejela, zato ji je 11. 8. 2016 Ministrstvo nakazalo otroški dodatek za dva
meseca (torej dvakrat po 324,05 evrov), njen račun pa naj bi bil odobren samo za enkraten
takšen znesek. Zahteva, naj ji banka odobri znesek 324,05 evrov, za katerega je bila
prikrajšana.
Banka je zahtevku nasprotovala. Zatrjevala je, da pobudnica zaradi menjave številke računa
ni prejela otroškega dodatka za mesec junij, zato je banka 14. 7. 2016 ta sredstva založila
sama, tako da je nakazala znesek 324,05 evrov na pobudničin račun. Ko je 11. 8. 2016 na
račun (lahko) prejela junijski (in julijski) znesek otroškega dodatka, je banka to knjižila na
njen TR, začasno nakazilo pa je z istim dnem stornirala. Pobudnica naj bi bila tako prejela
vsa nakazila, ki jih je v dobro njenega TR nakazalo MDDSZ.
Med strankama ni bilo mogoče doseči sporazumne rešitve spora. Zato je posrednik v sporu
skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil izdal to nezavezujoče mnenje.
Iz dopisa CSD je razvidno, da pobudnici v mescu juliju zaradi zavrnitve TRR ni bil izplačan
otroški dodatek za mesec junij. Dodatek za meseca junij in julij 2016 sta bila izplačana 11. 8.
2016. Iz izpiska prometa na pobudničinem računu je razvidno, da je bil dne 14. 7. 2016 na
podlagi nakazila, ki ga je opravila banka, odobren za znesek 324,05 evrov. Navedeno
potrjuje resničnost navedb banke, da je začasno premostila izpad priliva iz naslova
otroškega dodatka za mesec junij, do katerega je prišlo zaradi menjave številke računa.
Glede na to si je založena sredstva banka utemeljeno poračunala iz priliva, ki je iz tega
naslova (otroški dodatek za junij) prispel na pobudničin TR.
Glede na to je posrednik v sporu izdal mnenje, da pobuda, s katero pobudnica zahteva
odobritev za 324,05 evrov, ni utemeljena.
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Posrednik v sporu je nadalje mnenja, da bi morala banka o svojem ravnanju – ki je bilo v tem
primeru sicer potrebno, da potrošnica ni trpela posledic notranje reorganizacije banke –
pobudnico pravočasno in na razumljiv način obvestiti.
Mnenje v sporu zaradi oškodovanja pri vodenju transakcijskega računa z dne
17.11.2016
Pobudnika sta vsak do ene polovice dediča po pokojni A. B., ki je bila komitentka banke.
Pokojnica je imela z banko sklenjeno kreditno pogodbo, na podlagi katere ji je bil odobren in
izplačan kredit v znesku 35.000,00 evrov z odplačilno dobo 120 mesecev. Terjatev banke iz
te pogodbe je bila zavarovana s hipoteko na kreditojemalkini nepremičnini in z dogovorom,
da je banka do višine neodplačanega kredita v primeru zavarovalnega primera (smrti
zavarovalke) prva v vrsti upravičencev iz police življenjskega zavarovanja z zavarovalno
vsoto 38.500,00 evrov za primer smrti , ki jo je imela zapustnica sklenjeno z zavarovalnico.
Ker niso bile plačane zavarovalne premije, je bila polica dne 4. 12. 2014 kapitalizirana.
Zavarovalka je umrla, kredit je bil poplačan iz kupnine za zastavljeno nepremičnino. Poleg
(sedaj poravnanih) obveznosti iz navedenega kreditnega razmerja izkazuje banka do
zapustnice (oziroma sedaj zapuščine) še terjatev v znesku nekaj čez 14.000,00 evrov.
Pobudnika zatrjujeta, da je do prenehanja zavarovalnega kritja prišlo zaradi neustreznega
ravnanja banke.
Pobudnika nista postavila določnega zahtevka, pričakovala pa sta, da bo banka ponudila
ustrezno poravnalno ponudbo tako, da bi odpisala navedeno terjatev v znesku nekaj več kot
14.000,00 evrov, – oziroma, da bi ponudila ustrezno nadomestilo v tej vrednosti, glede na
to, da je terjatev že cedirala.
Banka je predlogu pobudnikov nasprotovala. Zanikala je vsakršno odgovornost za to, da je
zavarovalno kritje s kapitalizacijo police prenehalo.
Stranki na naroku nista dosegli sporazumne rešitve spora. Glede na to posrednik v sporu
izdaja to nezavezujoče mnenje.
Med strankama ni bilo sporno, da je za plačevanje zavarovalnih premij (po 50,00 evrov
mesečno) zavarovalka podpisala pooblastilo banki za odpiranje direktne obremenitve, s
katerim je pooblastila banko, da v breme njenega osebnega računa vsakega 18. v mesecu
nakazuje njene obveznosti zavarovalnici.
Pobudnika zatrjujeta, da je banka v času trajanja kreditne pogodbe iz neznanega razloga
prenehala plačevati zavarovalne premije, kljub temu, da je pokojnica mesečno prejemala
prilive iz naslova pokojnine in imela tudi odobren limit na osebnem računu, na katerega je bil
vezan trajnik. Ker premije niso bile plačane, je bila zavarovalna polica kapitalizirana, ko je
pozneje nastal zavarovalni primer (smrt zavarovalke) tako njenih obveznosti iz kreditne
pogodbe ni bilo mogoče poravnati iz tega zavarovanja. Pobudnika sta še navajala, da bi bila
morala banka sama zahtevati izplačilo zavarovalne vsote od zavarovalnice. Banka naj bi bila
sklenitev zavarovanja pokojnici postavljala kot pogoj za odobritev kredita, ob tem pa naj bi je
ne bila opozorila na vse posledice, ki lahko nastanejo zaradi neplačevanja premije.
Po navedbah banke, ki jih pobudnika nista prerekala, v dneh 8. 9. 2014, 20. 10. 2014 (18.
10. je bila sobota) in 18. 11. 2014 na zavarovalkinem osebnem računu ni bilo dovolj
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razpoložljivega stanja za plačilo zavarovalne premije. Banka zato ni izvedla direktne
obremenitve za plačilo obveznosti po sporni polici. O tem je banka zavarovalko vsakokrat
pisno obvestila in jo med drugim opozorila, da mora za plačila poskrbeti sama. Tudi
zavarovalnica je zavarovalko s priporočeno pošiljko dne 28. 10. 2014 obvestila o zapadli
premiji – z izrecnim opozorilom, da bo v primeru, če premija ne bo plačana v roku 31 dni od
prejema obvestila, zavarovanje kapitalizirano. Zavarovalka tudi po prejemu tega obvestila
zapadle premije ni poravnala, zaradi česar je bila polica dne 4. 12. 2014 kapitalizirana, s
čimer je skladno z določbo Splošnih pogojev za zavarovanje z zajamčenim donosom
prenehalo zavarovanje za primer smrti. Po zavarovalkini smrti je banka dne 6. 7. 2015
prijavila zavarovalni primer, vendar je zavarovalnica izplačilo zavarovalne vsote odklonila,
ker v času nastanka zavarovalnega primera ni bilo več kritja.
Posrednik v sporu ugotavlja, da prenehanja zavarovalnega kritja ni mogoče pripisati
protipravnemu ravnanju banke. Do kapitalizacije zavarovanja je skladno z določbami točke
7. 3. Splošnih pogojev za življenjsko zavarovanje z zajamčenim donosom prišlo zaradi
neplačevanja zavarovalne premije. Pri nakazilih zavarovalne premije z zavarovalkinega
osebnega računa je banka ravnala v celoti skladno z danim pooblastilom z dne 18. 3. 2010.
Tam se je pokojnica zavezala, da bo za izvajanje direktne obremenitve zagotovila zadostno
kritje na osebnem računu do 11. ure na dan (dogovorjene) bremenitve računa in je
soglašala, da v nasprotnem primeru banka plačila ne izvede.
Banki tudi ni mogoče očitati premalo skrbnega ravnanja. Iz priložene dokumentacije izhaja,
da je bila zavarovalka vsakič, ko z njenega računa ni bilo mogoče plačati premije, o tem
pisno obveščena. Zavarovalnica jo je v pisnem opominu izrecno – v odebeljenem tisku –
opozorila na to, da bo zavarovanje kapitalizirano, če premija v dodatnem 31 dnevnem roku
ne bo plačana.
Glede na to je posrednik v sporu izdal mnenje, da pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu glede višine odobrenega kredita z dne 6.2.2017

Pobudnik kot kreditojemalec in banka kot dajalka kredita sta sklenila kreditno pogodbo, s
katero je banka pobudniku odobrila potrošniški kredit v višini 9.325,33 evrov. V 2. členu
pogodbe je navedeno: Banka nakaže kredit na TRR po nalogu kreditojemalca pod
naslednjimi pogoji: - namen: nakup vozila, vrednost blaga po prodajni pogodbi .
Pobudnik navaja, da iz informativne ponudbe za kredit izhaja, da je skupna cena za kupljeno
vozilo 9.119,59 evrov. Poleg tega naj bi bil dolžan plačati še 200 evrov za prevoz. Zatrjuje
nadalje, da je prodajalcu plačal v gotovini znesek 1.240,77 evrov, tako da bi bil prodajalec
upravičen do plačila skupaj 8.079,23 evrov. Banka naj bi zatrjevala, da je bil iz odobrenega
kredita plačan tudi strošek za paket avtomobilskega zavarovanja v višini 324,68 evrov, kar
pa naj bi ne bil del vrednosti blaga, za katerega je bil kredit najet in odobren. Zahteva, naj
banka „zmanjša znesek kredita po navedeni pogodbi za 524,68 evrov (200,00 evrov za
stroške prevoza in 324,68 evrov za stroške kasko zavarovanja.).
Banka je zahtevku nasprotovala. Zatrjuje, da je v skladu z namenom, za katerega je bil
kredit odobren, izplačala ravno znesek, ki je naveden v kreditni pogodbi. Ta znesek naj bi bil
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enak znesku kot izhaja iz informativne ponudbe in predračuna za vozilo, za nakup katerega
je pobudnik sklenil kreditno pogodbo. Navaja še, da je bil kredit črpan na naslednji način:
8.279,23 evrov naj bi predstavljalo kupnino za vozilo – ta znesek je banka nakazala
prodajalcu. Iz zneska odobrenega kredita je banka nadalje pokrila stroške odobritve kredita v
znesku 326,39 evrov ter znesek 395,03 evrov stroškov zavarovanja kredita in še 324,68
evrov kot strošek kasko zavarovanja – skupaj torej ravno 9.325,33 evrov.
Na naroku sta stranki vztrajali pri svojih navedbah, zahtevkih oziroma ugovorih. Ker med
njima ni bilo mogoče doseči sporazuma, je posrednik v sporu skladno z določbo drugega
odstavka 14. člena Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri ZBS
(Pravila) izdal to nezavezujoče mnenje. Z dnem, ko bo pobudnik seznanjen s tem mnenjem,
se skladno z določbo 3. alineje tretjega odstavka 14. člena Pravil šteje, da je postopek v tej
zadevi končan
V kreditni pogodbi je kot višina kredita naveden znesek 9.325,33 evrov. V 2. členu je nadalje
navedeno, da je skupni znesek kredita, ki ga prejme kreditojemalec, zmanjšan za stroške
odobritve kredita 326,39 evrov in za stroške zavarovanja kredita 395,03 evrov, in znaša
8.603,91 evrov. Iz informativne ponudbe za kredit, ki jo je pripravil prodajalec, izhaja, da
znaša znesek za nakup predmeta financiranja 8.279,22 evrov, k temu pa še paket
zavarovanja – veliki plus znesek 324,69 evrov. Med strankama ni bilo sporno, da je banka
prodajalcu v breme kredita nakazala 8.279, 22 evrov ter da je plačala zavarovalnici za
sklenjeno zavarovanje znesek 324,68 evrov. Pri tem je sicer lahko sporno, ali je banka imela
pooblastilo, da plača zavarovanje neposredno zavarovalnici ali bi morala znesek premije
plačati prodajalcu, ki bi potem sklenil zavarovanje za račun pobudnika. Vendar pobudnik s
tem ni bil oškodovan. O morebitnem oškodovanju bi bilo mogoče govoriti le, kolikor bi se
pobudnik s plačilom v gotovini lahko izognil stroškom kredita za ta znesek. Vendar to nič ne
spremeni na dejstvu, da je banka odobrila in izplačala (četudi v tem delu morda
nenamensko, pa vendarle v korist pobudnika) kredit v dogovorjeni višini.
Utemeljeno pa banka navaja, da ni bila dolžna preverjati, koliko je pobudnik v zvezi z
nakupom vozila že sam plačal prodajalcu. Če drži navedba, da je prodajalcu plačal znesek
1.240,77 evrov, je prodajalec prejel 200,00 evrov preveč. ( Pogodbena cena z vključenim
prevozom: 9.320,00 evrov. Opravljena plačila: banka - 8.279,23 evrov + gotovina - 1.240,77
= 9.520 evrov). Tega preplačila, s katerim je bil okoriščen prodajalec, pa ni zakrivila banka.
Glede na to je posrednik v sporu mnenja, da pobuda ni utemeljena.
Mnenje v sporu glede zlorabe bančne kartice z dne 6.2.2017
Pobudnica navaja, da ji je bila ukradena bančna kartica, ki jo je izdala banka. Na bankomatu
sta bili neposredno po izvršeni tatvini opravljeni dve uspešni transakciji dviga
gotovine.Pobudnica zatrjuje, da teh transakcij ni opravila ona. Zatrjuje, da ni imela nikjer
zapisane osebne številke (PIN kode) in je tudi nikoli ni nikomur zaupala. Za nastalo škodo
naj bi bila odgovorna banka, zato od nje terja povračilo tega zneska.
Stališče banke je, da lahko imetnik kartice od banke zahteva povračilo škode, ki mu je bila
povzročena, če je ta nastala kot posledica ravnanja banke. Banka je zanikala kakršno koli
odgovornost za nastalo škodo. Navedla je, da sta bili obe transakciji opravljeni z originalno
kartico (s prebranim čipom) in njej pripadajočim PIN. Zatrjuje, da škoda ni nastala kot
posledica ravnanja banke. Sklicuje se na določbe 116., 119. in 120. člena zakona o plačilnih
storitvah in sistemih ter na določbe splošnih pogojev poslovanja z NLB osebnimi računi.
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Pritožnica svoje osebne številke zanesljivo ni zavarovala tako, da bi preprečila njeno
nepooblaščeno uporabo.
Stranki sta na naroku vztrajali pri svojih navedbah in predlogih. Ker med strankama ni bilo
mogoče doseči sporazuma o rešitvi spora, je posrednik v sporu skladno z določbo drugega
odstavka 14. člena Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri ZBS
(Pravila) izdal to nezavezujoče mnenje o spornem razmerju. Z dnem, ko bo pobudnica
seznanjena s tem mnenjem, se skladno z določbo 3. alineje tretjega odstavka 14. člena
Pravil šteje, da je postopek v tej zadevi končan.
Drugi odstavek 120. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list 58/09 s
spremembami – ZPlaSS) določa, da uporabnik nosi celotno izgubo zneskov neodobrene
plačilne transakcije, če zaradi hude malomarnosti ni izpolnil ene ali več svojih obveznosti v
zvezi s plačilnim instrumentom v skladu s 116. členom zakona. Prvi odstavek 116. člena
ZPlaSS od uporabnika med drugim zahteva, da zagotovi vse razumne ukrepe, da zavaruje
varnostne elemente plačilnega instrumenta.
Glede na navedeno ni mogoče soglašati s stališčem banke, da odgovarja za škodo le, če se
izkaže, da je ta nastala kot posledica ravnanja banke. Zakon glede na specifično naravo
posla, ki se opravlja prek bančnega avtomata, odgovornost, trditveno in dokazno breme
razporeja tako, da delno odstopa od splošnih pravil civilnega prava. Oškodovancu ni treba
navajati in dokazovati, da je škoda nastala zaradi (nedopustnega) ravnanja banke. Mora pa
oškodovanec, kot bo razvidno iz obrazložitve v nadaljevanju, ob obstoju določenih okoliščin
utemeljiti in dokazati, da sam ni ravnal hudo malomarno.
Posrednik v sporu ugotavlja, da glede na okoliščine, ki jih je navedla pobudnica, tej ni
mogoče očitati, da je ravnala hudo malomarno že s tem, da je dopustila, da ji je bila bančna
kartica protipravno odtujena. To ravnanje je kvečjemu lahka malomarnost, ki sama po sebi
še ne razbremeni izdajatelja kartice odgovornosti za neodobrene transakcije.
Okoliščina, da je storilec očitno poznal osnovni varnostni element plačilnega instrumenta –
PIN kodo, pa kaže na grobo malomarnost imetnice. S tem varnostnim elementom izdajatelj
seznani samo uporabnika plačilnega instrumenta. Njegovo varovanje je v celoti in izključno v
sferi uporabnika. Posrednik v sporu ni mogel ugotoviti, kako so neznani storilci lahko prišli do
tega elementa. Za takšne primere je sprejel - doktrinarno sicer lahko tudi sporno – stališče,
da že okoliščina, da je tretji prišel do tega podatka, ki je ključen za varno in za interese obeh
strank uravnoteženo in sprejemljivo delovanje takšnega plačilnega instrumenta, pomeni, da
je uporabnik pri varovanju zaupnosti tega podatka ravnal z manjšo skrbnostjo od tiste, ki se
lahko pričakuje od povprečnega uporabnika kartice. To pa je huda malomarnost. Da bi ta
očitek zavrnila, bi morala uporabnica utemeljiti, kako je brez njene krivde tretja
nepooblaščena oseba lahko prišla do podatka, ki ga je v celoti in edina nadzirala ona sama.
Glede na navedeno je posrednik v sporu na podlagi določbe drugega odstavka 120. člena
ZPlaSS mnenja, da pobuda ni utemeljena.
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Mnenje v sporu glede izplačila zneska na hranilni knjižici z dne 6.2.2017

Pobudnica navaja, da je imetnica hranilne knjižice na geslo. Knjižico naj bi ji bil pred smrtjo
izročil, in ji tudi povedal geslo, njen prejšnji imetnik, ki naj bi bil tudi lastnik sredstev na
knjižici. Glede na to naj bi bila pobudnica zakonita imetnica hranilne knjižice, ta pa naj bi ne
bila predmet dedovanja. Banka zavrača njeno zahtevo za izplačilo, kljub temu, da je navedla
pravilno geslo.
Banka je vztrajala, da zneska s knjižice pobudnici ne izplača. Navaja, da pobudnica ni odprla
sporne knjižice, banka pa je seznanjena s tem, da obstaja spor med pobudnico in dediči
(prvotnega) zakonitega imetnika knjižice o tem, kdo je upravičen do izplačila. Po stališču
Banke Slovenije naj bi bila banka dolžna ugotoviti, kdo je zakoniti imetnik knjižice. Ne glede
na to, kdo ima knjižico v posesti, bo banka privarčevani znesek izplačala dedičem po
prvotnem zakonitem imetniku – to je po osebi, ki je knjižico odprla.
Na naroku sta stranki vztrajali vsaka pri svojih stališčih. Ker med strankama ni bilo mogoče
doseči sporazuma, je posrednik v sporu skladno z določbo drugega odstavka 14. člena
Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri ZBS (Pravila) izdal to
nezavezujoče mnenje o spornem razmerju. Z dnem, ko bo pobudnica seznanjena s tem
mnenjem, se skladno z določbo 3. alineje tretjega odstavka 14. člena Pravil šteje, da je
postopek v tej zadevi končan.
Posrednik v sporu pritrjuje stališču Banke Slovenije, ki v skladu z mnenjem Ministrstva za
finance in Urada za preprečevanje pranja denarja utemeljuje, naj banke po uveljavitvi
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list 60/07 – s
spremembami in dopolnitvami – ZPPDFT) hranilne knjižice na geslo spremenijo v hranilne
knjižice na ime – to je na lastnike oziroma imetnike, katerih podatke so imele banke v bazah
podatkov, in ki so s tem postali edini upravičenci do razpolaganja s sredstvi na hranilnih
knjižicah (prej na geslo).
Med strankama ni spora, da je prvotni imetnik, ki je po navedenem stališču z uveljavitvijo
ZPPDFT postal „edini upravičenec do razpolaganja s sredstvi na sporni hranilni knjižici“,
umrl. Zakoniti imetnik in s tem upravičenec do izplačila (ne glede na to, ali pozna geslo ali
ne) je zato pravni naslednik – po mnenju posrednika v sporu ne nujno univerzalni –
prvotnega imetnika knjižice.
Glede na to, da med pobudnico, ki trdi, da je zakonita imetnica sporne knjižice, ker ji jo je
izročil prvotni imetnik pred smrtjo, in dediči, ki trdijo, da ima pobudnica knjižico v rokah brez
zakonite podlage, obstaja spor, banka zneska s knjižice ne sme izplačati, dokler se ta spor
ne razreši. Razrešijo pa ga v sodnem sporu lahko osebe, ki imajo za to pravni interes.
Glede na navedeno je posrednik v sporu mnenja, da pobudničina zahteva, naj ji banka
izplača sredstva s sporne hranilne knjižice, preden se razčisti, kdo je njen zakoniti imetnik, ni
utemeljena.
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Mnenje v sporu glede delovanja bančnega avtomata pri pologu gotovine z dne
6.2.2017

Pobudnica navaja, da je na bančnem avtomatu banke želela opraviti polog gotovine v
znesku 220,00 evrov. Bančni avtomat je iz šopa bankovcev, ki jih je vstavila v režo, vzel le
del in zabeležil polog 70,00 evrov. Ko je v režo potisnila ostale bankovce, je bančni avtomat
deloval nenavadno, zato je pritisnila tipko za prekinitev, vendar je bančni avtomat potegnil
preostali denar v notranjost. Pobudnica je imela občutek, da tudi pri tem postopek avtomata
ni bil običajen, bankovce naj bi bil avtomat nekako „grabil“, potem pa naj bi bankovci šli
„nekako navzdol“. Avtomat naj bi bil denar vzel, pologa v znesku 150,00 evrov pa ni
zabeležil. Pobudnica naj bi šla nemudoma na enoto banke v Ribnici, podala pritožbo, ta pa
je bila neuspešna. V internem pritožbenem postopku je predlagala, naj se dejansko stanje
preveri s pomočjo posnetka nadzorne kamere Od banke zahteva vrnitev 150,00 evrov, ker
naj bi jih bil bankomat „vzel in morajo biti nekje v njem.“.
Banka zahtevku nasprotuje. Navaja, da bančni avtomat v času transakcije ni beležil
prekinitev in je deloval brez posebnosti. Pri zaključku blagajne bankomata naj bi tudi ne bil
ugotovljen presežek gotovine, v notranjosti bankomata naj bi ne bili najdeni nobeni bankovci.
Za te trditve je predložila mnenje družbe Bankart in družbe Printec, v katerih je podan tkim.
„journal“ sporne transakcije na bankomatu. Navaja še, da videoposnetkov, ki jih pritožnica
navaja kot možen dokaz, banka ne hrani več. Časovno obdobje hranjenja videoposnetkov
naj bi bilo omejeno, ker imajo snemalne naprave omejeno kapaciteto spomina, tako da se
začnejo posnetki čez določen čas presnemavati. Na naroku je bilo pojasnjeno, da se
posnetki hranijo nekaj dni. Noben predpis tudi ne zavezuje banke, da izvaja videonadzor na
bankomatih in posledično hrani videoposnetke.
Na naroku sta obe stranki vztrajali pri svojih stališčih. Glede na navedeno ni bilo mogoče
doseči sporazuma o rešitvi spora med pobudnico in banko. Zato je posrednik v sporu
skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil izdal to nezavezujoče mnenje o
spornem razmerju. Z dnem, ko bo pobudnica seznanjena s tem mnenjem, se skladno z
določbo 3. alineje tretjega odstavka 14. člena Pravil šteje, da je postopek v tej zadevi
končan.
Pri pologu gotovine na bančnem avtomatu gre za plačilno storitev v smislu 3. točke prvega
odstavka 5. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list 58/2009 – s
spremembami in dopolnitvami – ZPlaSS).
Prvi odstavek 129. člena ZPlaSS določa, da mora v primeru, ko uporabnik trdi, da plačilna
transakcija ni bila izvršena pravilno, ponudnik plačilne storitve dokazati, da je bila preverjena
pristnost plačilne transakcije, da je bila plačilna transakcija pravilno evidentirana in knjižena
ter da na njeno izvršitev ni vplivala nikakršna tehnična okvara ali druga napaka. Banka je v
dokaz, da so izpolnjeni navedeni pogoji, predložila mnenje družbe Bankart in družbe Printec,
v katerih je podan tkim. „journal“ sporne transakcije na bančnem avtomatu.
Vendar drugi odstavek 129. člena ZplaSS širi pomensko polje bremena dokazovanja, ki ga
na prvi pogled zelo določno in omejeno opredeljuje določba prvega odstavka. Določa
namreč, da preverjanje pristnosti plačilne transakcije predstavlja (vsak) postopek, ki
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omogoča ponudniku plačilnih storitev, da preveri uporabo 5 plačilnega instrumenta …
Med strankama ni bilo sporno, da je omenjeni bančni avtomat nadzorovan z videonadzorom.
Ni bilo tudi sporno, da je pobudnica takoj po izvršeni transakciji pri banki reklamirala
nepravilnost pri izvedbi pologa.
Res je, da noben predpis ne zavezuje banke, da bi izvajanje plačilnih transakcij na bančnih
avtomatih nadzirala z videonadzorom in tudi ne, da bi določen čas hranila posnetke.
Posrednik v sporu pa je mnenja, da mora ponudnik plačilnih storitev storiti vse možne
ukrepe, da se v primeru reklamacije potrošnika ugotovi dejansko stanje. Za to govori tudi
določba 127. člena ZPlaSS, po kateri mora ponudnik plačilne transakcije v primeru
(domnevno) nepravilno izvršene transakcije … na zahtevo svojega uporabnika nemudoma
ukrepati, da bi izsledil plačilno transakcijo in uporabniku posredovati informacije v zvezi z …
nepravilno izvršeno transakcijo, s katerimi razpolaga... V primeru, ko uporabnik (potrošnik)
pri ponudniku plačilne storitve reklamira potek transakcije, bi po mnenju posrednika v sporu
banka morala shraniti vse dokaze, s katerimi razpolaga in ki bi lahko pripomogli k ugotovitvi
dejanskega stanja. Pri tem je posrednik v sporu upošteval tudi okoliščino, da je delovanje
bančnega avtomata v celoti pod nadzorom ponudnika storitve, preverjanje pravilnosti poteka
transakcije pa tudi v celoti v sferi, ki jo nadzira sam.
Banka se je pred očitki, da bi morala videoposnetek hraniti in s pregledom posnetka preveriti
potek transakcije, branila z navedbo, da bi iz posnetka ne bilo mogoče razbrati, ali je
transakcija res potekala tako, kot navaja pobudnica. In pa, da pregled posnetka ne bi bil
mogoč zaradi predpisov o varstvu varstvu osebnih podatkov.
Ugovor o dokazni neprimernosti videoposnetka temelji na vnaprejšnji dokazni oceni. Takšen
ugovor zoper dokazno sredstvo ni utemeljen, razen, kadar gre za dokazno sredstvo, ki
očitno ni primerno za dokazovanje določenega spornega dejstva. Kaj bi se videlo na
posnetku, se lahko ugotovi šele s pregledom posnetka – torej z izvedbo dokaza.
Iz „journala“ je do sekunde natančno mogoče ugotoviti, kdaj je potekala sporna transakcija.
Glede na to bi bil mogoč pregled samo tistega dela posnetka, na katerem poteka transakcija,
ki jo je izvajala pobudnica. Banka bi skladno z določbo 18. člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov (Uradni list 59/1999 s spremembami in dopolnitvami - ZVOP) pobudnici lahko
omogočila vpogled v ta del posnetka, ne da bi kršila zakon.
Glede na to je posrednik v sporu mnenja, da je pobuda utemeljena, ker v tem primeru banka
ni zadostila zahtevam dokaznega bremena.

Mnenje v sporu v zvezi z likvidacijo vzajemnega sklada z dne 6.2.2017

Pobudnica je lastnica investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki jih je kupila s
posredovanjem banke. Navaja, da je od banke dne 10. 11. 2016 prejela obvestilo z dne 8.
11. 2016, da lahko te kupone prek banke proda do 6. 12. 2016. V navedenem dopisu je
banka navedla tudi kontaktno osebo, prek katere lahko pobudnica odda naročila za prodajo,
in njeno telefonsko številko ter elektronski naslov. Pobudnica je kontaktno osebo klicala po
telefonu dne 17. 11. 2016 dopoldne, nato še 18. 11. 2016 dopoldne, in končno še 21. 11.
5

Besedico (vsak) in poudarek besede uporabo je dodal posrednik v sporu.
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2016. Prva dva klica sta bila neuspešna, na tretjega pa se je oglasila neka uslužbenka
banke (ne kontaktna oseba) in pobudnici povedala, da se kontaktna oseba na klice poredko
javi, ter ji svetovala, naj vzpostavi kontakt prek elektronske pošte. To naj bi bila pobudnica
dne 21. 11. 2016 tudi storila, vendar na elektronsko sporočilo ni prejela nobenega odgovora.
Dne 25. 11. 2016 je potem prejela obvestilo banke z dne 24. 11. 2016, ki mu je bilo priloženo
obvestilo avstrijske družbe za upravljanje z dne 18. 11. 2016, v katerem ta obvešča
vlagatelje v sklad, da je avstrijski nadzorni organ dne 19. 9. 2016 odobril prenehanje
upravljanja sklada z dnem 9. 1. 2017. Dodatno je v tem obvestilu navedeno, da se z dnem
18. 11. 2016 ustavi odkup delniških listin in izvede likvidacija sklada, izplačilo pa naj bi bilo
izvedeno po 20. 12. 2016 ob 10% odbitku od dosežene prodajne vrednosti. Banka je
pobudnico glede nadaljnjega usmerjanja napotila neposredno na upravljalca sklada.
Pobudnica na navedbe banke, da o odločitvi avstrijskega nadzornega organa z dne 19. 9.
2016 ni bila obveščena, navaja, da je banka pri tem ravnala s premajhno skrbnostjo. Od
banke je zahtevala, naj ji zagotovi možnost prodaje kuponov prek banke v Ljubljani, nadalje
izplačilo vrednosti premoženja v Sloveniji na njen transakcijski račun pri slovenski banki brez
dodatnih stroškov in odbitkov. Pozneje je svoj zahtevek precizirala oziroma dopolnila tako,
naj ji kot nadomestilo za prepozno ugotovitev dejstev, povezanih z upravljanjem sklada,
nadomesti kakršna koli nadomestila, ki bi jih morala plačati zaradi uvedbe likvidacije sklada,
nadalje vse stroške, povezane z morebiti potrebno komunikacijo v tujem jeziku, vse stroške,
povezane z morebiti potrebnim pravnim in davčnim svetovanjem, morebitne potne stroške
zaradi spremembe kraja urejanja postopka in nadomestilo nematerialne škode kot posledice
nadpovprečne lastne angažiranosti pri urejanju zadev v postopku. Na naroku je pobudnica
navedla, da je prodajna cena njenih kuponov na zadnji dan trgovanja znašala cca 867,00
evrov.
Banka je vsem pobudničinim zahtevkom nasprotovala. Sklicevala se je na to, da je na
podlagi pogodbenega razmerja z družbo za upravljanje nastopala zgolj kot plačilni agent
oziroma posrednik in je bila torej le vstopno mesto, kjer so stranke lahko dobile informacije o
skladu, opravljale vplačila in prodajo enot sklada. Banka naj bi zato ne imela nobenega
vpliva na odločitve glede upravljanja sklada. Navaja, da jo je družba za upravljanje o
likvidaciji sklada in o zaustavitvi odkupa investicijskih kuponov obvestila šele 18. 11. 2016, to
je na dan, ko je bil odkup že ustavljen, zaradi česar ni mogla vplivati na razvoj dogodkov, ga
tudi ne predvideti in ne preprečiti.
Stranki sta na naroku vztrajali pri svojih stališčih. Glede na to, da sni bilo mogoče doseči
sporazuma o rešitvi spora med strankama, je posrednik v sporu skladno z določbo drugega
odstavka 14. člena Pravil izdal to nezavezujoče mnenje o spornem razmerju. Z dnem, ko bo
pobudnica seznanjena s tem mnenjem, se skladno z določbo 3. alineje tretjega odstavka 14.
člena Pravil šteje, da je postopek v tej zadevi končan
Posrednik v sporu ugotavlja, da ravnanje banke, ki ni zagotovila, da bi pobudnica lahko
urejala probleme v zvezi s spornimi investicijskimi kuponi na dogovorjeni način (telefonsko
prek kontaktne osebe dne 17. 11., nato še 18. 11. in 21. 11. 2016) in tudi ni odgovorila na
njeno elektronsko sporočilo z dne 21. 11. 2016, ni v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.
Vendar glede na to, da je družba za upravljanje že 18. 11. 2016 ustavila odkup listin,
takšnemu ravnanju banke ni mogoče pripisati tega, da pobudnica kuponov ni mogla več
prodati. Vzročna zveza med opustitvami banke in zatrjevano škodo torej ni podana.
Pobudnica tudi ne more nasprotovati enostranski odločitvi banke, da zanjo ne bo več
opravljala storitev in poslov v zvezi z likvidacijo sklada in izplačili iz likvidacijskega sklada.
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Iz dopisa banke z dne 8. 11. 2016 izhaja, da banka ukinja storitve investicijskega bančništva.
Banka pobudnico med drugim obvešča, da je prekinila sodelovanje z družbo za upravljanje,
ki med drugim upravlja in je na območju Slovenije preko banke tržila sporne vzajemne
sklade. Pobudnico še obvešča, da se bo v povezavi z omenjenimi skladi lahko obrnila
neposredno na omenjeno družbo za upravljanje.
V tem postopku razen pristopne izjave k pravilom upravljanja vzajemnega sklada, ki jo je
pobudnica podpisala dne 17. 4. 2007, ni nobenega dokumenta, ki bi pojasnjeval naravo in
vsebino pravnega razmerja med banko in pobudnico. Banka navaja, da je bila le posrednik
in plačilni agent.
Posrednik v sporu ugotavlja, da je v spornem razmerju banka za pobudnico opravljala
investicijske storitve oziroma posle v smislu 8. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov
(Uradni list 108/10 -UPB, s spremembami in dopolnitvami – ZTFI). Določbe 7. poglavja ZTFI
(pravila poslovanja pri opravljanju investicijskih storitev in poslov) se uporabljajo tudi za
banke, ki opravljajo investicijske storitve in posle. Tudi za sporno razmerje torej velja določba
prvega odstavka 206. člena ZTFI, po kateri se za pravno razmerje med borznoposredniško
družbo in njenimi strankami uporabljajo splošna pravila obligacijskega prava o mandatni
pogodbi.
Mandatna pogodba je sicer dvostransko obvezna pogodba, ki pa jo glede na posebno
določbo prvega odstavka 783. člena OZ prevzemnik (mandatar)lahko enostransko odpove,
kadar hoče, samo ne ob neprimernem času. Iz drugega odstavka 783. člena OZ izhaja, da je
odpoved veljavna, četudi je dana ob neprimernem času. V takšnem primeru mora
prevzemnik naročila povrniti naročitelju škodo, nastalo zaradi odpovedi, razen če so bili za
odpoved podani utemeljeni razlogi.
Glede „(ne)primernosti časa“, v katerem je banka naročilo odpovedala, se posrednik v sporu
glede na podatke, s katerimi razpolaga in glede na navedbe strank, ne more opredeliti. Meni
pa, da bi morala banka v skladu z dobrimi poslovnimi običaji poskrbeti za to, da investitorji,
pri katerih je delovala kot posrednik in plačilni agent, ne bi čez noč, brez ustrezne
utemeljitve, ostali brez pomoči pri uveljavljanju svojih pravic do avstrijske družbe za
upravljanje.

Mnenje v sporu glede spremembe kreditne pogodbe na predlog zastavitelja za tuj
dolg – 28.2 2017

Pobudnica v delno slabo razumljivi pobudi nasprotuje obstoju bremena, ki ga je sprejela z
ustanovitvijo hipoteke na svoji nepremičnini za tuj dolg. Iz vloge se da smiselno povzeti, da
med drugim predlaga moratorij pri vračanju hipotekarno zavarovanega kredita.
Banka je na pobudničine prošnje odgovarjala, da se o morebitnih spremembah kreditne
pogodbe lahko dogovarja le z najemnikom kredita in ne z zastaviteljem za tuj dolg.
Na naroku je pooblaščenka banke pobudnici podrobno razložila svoje stališče glede
pravnega položaja posameznih udeležencev v poslu.
Na naroku med strankama ni bilo mogoče doseči dogovora o morebitnem olajšanju
pobudničinega bremena. Zato je posrednik v sporu skladno z določbo drugega odstavka 14.
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člena Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri ZBS izdal to
nezavezujoče mnenje o spornem razmerju. Z dnem, ko bo pobudnica seznanjena s tem
mnenjem, se skladno z določbo 3. alineje tretjega odstavka 14. člena Pravil šteje, da je
postopek v tej zadevi končan.
Banka je v zvezi s spornim kreditom organizirala sestanek, na katerega je poleg pobudnice
in njenega sina, ki je porok za obveznosti iz istega kredita, povabila tudi kreditojemalko, ki je
dolžnica iz kreditnega razmerja. Slednja se sestanka ni udeležila. Tudi če bi bila banka
pripravljena sklepati kakršen koli dogovor o spremembi kreditnih obveznosti – česar
zaenkrat ni potrdila – pa lahko takšen morebiten dogovor sklene le z dolžnico, najemnico
kredita. Glede na to banka že iz pravnoformalnih razlogov ne more ustreči pobudničinemu
predlogu za odlog zapadlosti posameznih obrokov obveznosti, ki jo je sprejela tretja oseba.
Glede na navedeno je posrednik v sporu mnenja, da pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu glede delovanja storitve spletna banka – 28.2.2017

Pobudnik je uporabnik storitev spletne banke . Navaja, da je banka zamenjala programsko
podporo tako, da storitev ne deluje več. Zavrnila mu je več nalogov, danih prek spletne
banke in za delo v zvezi s temi zavrnitvami zaračunala šestkrat po 2,70 evra. Na podlagi
njegove reklamacije mu je banka vrnila 8,10 evrov. Smiselno zahteva še vrnitev preostalega
zneska. Nasprotuje tudi temu, da je moral plačevati nadomestilo za storitev spletne banke,
četudi storitve ne more uporabljati.
Banka je pobudnikovim zahtevam nasprotovala. Sklicevala se je na pojasnila, ki jih je dala
pobudniku v odgovoru na reklamacijo in v odgovoru Tržnemu inšpektoratu RS. Banka je dne
9. 1. 2017 v sporočilu pobudniku pojasnila, da ga je dne 28. 10. 2016 obvestila o tem, da je
ukinila windows XP operacijski sistem. To sporočilo naj bi bilo objavljeno tudi na spletni
strani banke. Podporo za windows XP naj bi bil ukinil tudi Microsoft – posledično zato tudi
banka.
Pobudnik in banka sta bila povabljena na narok, vendar se banka naroka ni udeležila,
sporočila je le, da vztraja pri vseh svojih dotedanjih navedbah. Skladno z določbo prvega
odstavka 13. člena Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri ZBS
(Pravila) je bil narok opravljen v njeni odsotnosti.
Pobudnik je na naroku vztrajal pri svojih navedbah in zahtevkih. Pojasnil je še, da s svojega
računalnika še vedno ne more dostopati do storitve, banka pa mu še vedno zaračunava
storitev. Denarni del njegovega zahtevka iz tega naslova sicer znaša 8,10 evrov, vendar pa
mu ne gre prvenstveno za to, pač pa za vprašanje, ali si v njegovem primeru in v primeru
številnih drugih komitentov banka lahko dovoli takšno poslovanje.
Glede na navedeno ni bilo mogoče doseči sporazuma o rešitvi spora med pobudnikom in
banko. Zato je posrednik v sporu skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil izdal
to nezavezujoče mnenje o spornem razmerju. Z dnem, ko bo pobudnik seznanjen s tem
mnenjem, se skladno z določbo 3. alineje tretjega odstavka 14. člena Pravil šteje, da je
postopek v tej zadevi končan.
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Banka je navedla, da je bila podpora storitvi online banka na Widows XP operacijskem
sistemu ukinjena, in to zato, ker naj bi bil to podporo ukinil tudi avtor in imetnik pravic tega
sistema, firma Microsoft. O tem naj bi bila banka pobudnika obvestila 28. 10. 2016. Dne 18.
1. 2017 pa je pobudnika obvestila (še) o tem, da ni prišlo do menjave operacijskega sistema
v online banki, temveč naj bi šlo za posodobitev certifikata, ki skrbi za varno komunikacijo
brskalnika s strežnikom banke. Šlo naj bi za to, da banka dostopa do teh storitev ne sme več
zagotavljati na podlagi kombinacije stare verzije operacijskega sistema in stare verzije
brskalnika, za kateri proizvajalec ne nudi več varnostnih posodobitev in podpore (kar naj bi
izhajalo tudi iz obvestila Microsofta na spletni povezavi). Banka še navaja, da je v zvezi s to
spremembo že 17. 10. 2014 v online banko namestila obvestilo, ki je ob dostopu preko
zastarelega brskalnika in /ali operacijskega sistema, vsako takšno stranko opozorilo in jo
napotilo na posodobitev. Če stranka svojega brskalnika oziroma operacijskega sistema ni
posodobila do 11. 2. 2016, s tem datumom do online banke ni mogla več dostopati. Banka
še navaja, da plačevanje nadomestila za storitev ni vezano na to, ali in koliko jo potrošnik
uporablja, ampak na to, da mu je storitev na voljo. Navede še, da je pobudnik v času od 1.
10. 2016 do 12. 1. 2017 dvaindvajsetkrat uspešno vstopil v online banko. Če potrošnik ne
more dostopati do storitve, pa se lahko obrne na kontaktni center banke, kar je pobudnik
storil že nekajkrat in mu je bilo pojasnjeno, v čem je razlog za to, da ne more dostopati.
Posrednik v sporu ugotavlja, da je bilo v tem postopku pojasnilo banke o tem, zakaj je
dostop do storitve pobudniku onemogočen, delno nejasno (ali gre – samo - za zastarelost
operacijskega sistema windows XP ali morda - tudi ali pa samo – za posodobitev
certifikata). Iz navedb banke pa jasno izhaja, da so bili uporabniki storitve pravočasno
obveščeni o tem, da se bo način dostopa do storitev spremenil, kako se bo spremenil, in do
kdaj morajo uporabniki svoj način pristopa prilagoditi novim pogojem. Ob tem je banka
uporabnike storitev tudi seznanila s tem, da se v primeru težav lahko obrnejo na kontaktni
center banke - kar naj bi bil pobudnik storil že nekajkrat in mu je bilo pojasnjeno, v čem je
razlog za to, da do storitev ne more več dostopati.
Splošno znano je dejstvo, da se programska oprema na vseh področjih razvija, spreminja in
posodablja. Na področju bančnega poslovanja so posodobitve nujne tudi zato, da se
zagotavlja čim večja varnost poslovanja, ki mora slediti novim oblikam in možnostim zlorab
pri elektronskem poslovanju. V naravi stvari je, da nekaterih utemeljenih sprememb in
posodobitev ni mogoče uresničiti brez ustreznega sodelovanja in prilagoditve ravnanja
potrošnikov.
Glede na to je posrednik v sporu mnenja, da pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu glede odpovedi pogodbe o vezavi kratkoročnega depozita z
dne 30.3.2017
Pobudnica nasprotuje odločitvi banke, da odstopi od pogodbe o vezanem depozitu.
Pogodba je bila sklenjena za določen čas s podaljšanjem do preklica. V 5. členu pogodbe o
vezavi kratkoročnega tolarskega depozita sta se stranki dogovorili, da deponent lahko v roku
najmanj 3 delovne dni pred zapadlostjo depozita pisno sporoči banki, da depozit preklicuje.
Banka utemeljuje, da gre v depozitnem razmerju za mešano pogodbo z elementi mandata –
od te pogodbe lahko mandatar odstopi kadarkoli, le ob neprimernem času ne. Razlaga
pogodbe, kot jo ponuja pobudnica, bi po mnenju banke privedla do nevzdržnega položaja,
ko bi bila pogodba sklenjena za nedoločen čas, pri čemer bi imel možnost odpovedi samo
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deponent. To naj bi bilo v nasprotju z načelom enakopravnosti, vestnosti in poštenja ter
zlorabe pravic. Banka še navaja, da stranki nista sklenili pogodbe za nedoločen čas, ampak
izrecno za določen čas z možnostjo podaljševanja, pri čemer sta določili način podaljšanja in
ne načina prekinitve pogodbenega razmerja. Podaljševanje razmerja naj bi zahtevalo
soglasje volj obeh strank. Soglasje ene stranke pa ne more biti dano vnaprej za neomejen
čas. Soglasje, ki bi bilo dano na način, ko se ena stranka trajno odpove izraziti oziroma
uveljaviti svojo voljo brez možnosti „izhoda“, naj bi bilo nepošteno in bi med strankama
ustvarjalo očitno neenakost.
Ker ni bilo mogoče doseči sporazuma o rešitvi spora med pobudnico in banko, je posrednik
v sporu skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil izdal to nezavezujoče mnenje
o spornem razmerju.
Pogodbo o denarnem depozitu skladno z določbo drugega odstavka 1061. člena OZ še
vedno ureja Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR) v členih 1035 do 1042. Teorija navaja, da
je depozitna pogodba zvezana z mandatno pogodbo o vodstvu računov za komitenta - pri
čemer se sklicuje na 1036. člen ZOR. 6
Banka svojo odločitev o odpovedi pogodbe utemeljeno opira na določbo prvega odstavka
766. člena ZOR. Ta določa, da prevzemnik (mandatar) lahko odpove naročilo, kadar hoče,
samo ne ob neprimernem času. Tudi če je odpoved dana ob nepravem času, je ta veljavna.
To izhaja iz drugega odstavka766. Člena ZOR, ki za takšno odpoved določa odškodninsko
sankcijo.
Glede na navedeno je posrednik v sporu mnenja, da pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu glede domnevnega preplačila obveznosti z dne 30.3.2017
Pobudnica navaja, da je pod prisilo banke na račun zadolžitve zapustnika (sporni kredit), po
katerem je podedovala nepremičnino, predčasno plačala del (približno eno polovico)
zapustnikove kreditne obveznosti, in sicer znesek 16.000,00 evrov. Šteje, da je plačala več,
kot je znašal njen delež obveznosti kot ene od dedinj. Pobudnica zahteva, naj ji banka vrne
6.000,00 evrov.
Banka pojasnjuje, da je sodišče v sklepu o dedovanju po zapustniku – najemniku kredita –
odločilo, da ena od dedinj prevzame odplačevanje spornega kredita, pobudnica pa dobi
nepremičnino, na kateri je bila z notarskim zapisom ustanovljena zastavna pravica v
zavarovanje obveznosti po spornem kreditu v korist banke. V dodatnem sklepu o dedovanju
je sodišče odločilo, da bo pobudnica izbris hipoteke na podedovani nepremičnini lahko
predlagala na podlagi izbrisne pobotnice, ki jo bo na njeno zahtevo izdala banka, ko bo
kredit v celoti odplačan. Pobudnica je podala vlogo za poplačilo ene polovice spornega
kredita, s čimer je druga dedinja (kot prevzemnica obveznosti odplačevanja kredita)
soglašala. Vsaka od sodedinj je plačala polovico neplačanega zneska spornega kredita,
istega dne pa je banka izdala in pobudnici poslala izbrisno dovoljenje za izbris hipoteke na
podedovani nepremičnini.
Na naroku ni bilo mogoče doseči sporazuma o rešitvi spora med strankama, zato je
posrednik v sporu skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil izdal to
nezavezujoče mnenje o spornem razmerju.
6
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Pobudnica je za obveznosti iz spornega kredita odgovarjala kot realna dolžnica: lastnica
nepremičnine, zastavljene v zavarovanje teh obveznosti. S plačilom dela obveznosti
(preostali del – eno polovico - je plačala osebna dolžnica), 7 je razbremenila nepremičnino v
svoji lasti. Pobudnica kot lastnica zastavljene nepremičnine je tako imela pravni interes, da
izpolni (del) obveznost(i) osebne dolžnice. Takšno izpolnitev je bila banka dolžna sprejeti
(drugi odstavek 271. člena Obligacijskega zakonika. Z izpolnitvijo je obveznost prenehala.
Veljavno opravljenega plačila obstoječe obveznosti pobudnica ne more zahtevati nazaj. Če
meni, da je plačala več, kot je dolgovala glede na razmerje z drugo dedinjo, lahko zahteva
vrnitev ustreznega dela od nje. Iz navedb pobudnice tudi ne izhaja, da bi banka nanjo
izvajala nedopusten pritisk, ki bi lahko vplival na pritožničino svobodno voljo. Pogojevanje
banke, da razbremeni nepremičnino šele, ko bo zavarovana obveznost izpolnjena v celoti,
ne predstavlja nedopustne grožnje ali povzročanja zmote pri zastavitelju.
Glede na navedeno je posrednik v sporu mnenja, da pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu glede zaračunavanja stroškov vodenja kredita z dne 30.3.2017
Pobudnica navaja, da ima pri banki sklenjeni dve kreditni pogodbi, v obeh pa ji banka med
drugim zaračunava stroške vodenja kredita v višini 0,25% od glavnice. Pri obeh kreditih naj
bi to nadomestilo znašalo 51 evrov mesečno, za celotno obdobje 9 let pa naj bi nadomestilo
znašalo 8.700,00 evrov. S to obveznostjo, ki se ji zdi nedopustno visoka, naj bi ob sklenitvi
pogodbe tudi ne bila seznanjena. Na naroku je pojasnila še, da ne nasprotuje sami višini
nadomestila, ampak temu, da naj bi banka nadomestilo obračunavala dvakrat, kar naj bi
izhajalo iz zapisa „obračun provizije – pripis“ na kreditnih karticah.
Banka zanika, da bi pobudnica ob sklepanju pogodbe ne bila seznanjena s tem, da bo
plačevala tudi nadomestilo za vodenje kredita v navedeni višini. Navaja, da je napačen
pobudničin izračun zneskov, ki naj bi jih morala plačevati na sporni podlagi. Nadomestilo se
namreč ne obračunava od celotne glavnice, ampak od mesečnega stanja kredita – to pa se
z odplačevanjem zmanjšuje. Prilaga tudi amortizacijska načrta za oba kredita, iz katerih je
razvidno, da se višina nadomestila dejansko obračunava od vsakokratnega mesečnega
stanja kredita. Zanika tudi, da bi sporni strošek obračunavala dvakrat.
Na naroku med strankama ni bilo mogoče doseči sporazuma o rešitvi spora med pobudnico
in banko. Zato je posrednik v sporu skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil
izdal to nezavezujoče mnenje o spornem razmerju.
Zakon o potrošniških kreditih, veljaven v času, ko sta bili pogodbi sklenjeni, (Uradni list
70/2000, 41/2004 in 111/2007) določa, da mora biti potrošnik pred sklenitvijo kreditne
pogodbe seznanjen z vsemi pogoji pogodbe.
Iz spornih kreditnih pogodb izhaja, da je v njih izrecno navedeno, da banka zaračunava
7
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stroške v višini 0,25% mesečno od stanja kredita, ti stroški pa so tudi upoštevani v izračunu
efektivne obrestne mere(4. člen pogodb). Pobudnica je bila torej seznanjena s spornim
stroškom.
Iz pojasnil in dokumentacije, ki jih je po naroku posredovala banka, tudi izhaja, da ne drži
pobudničina trditev, da bi banka ta strošek zaračunavala dvakrat. Banka je ustrezno
pojasnila in predložila dokaze glede spornih vpisov na kreditni kartici, in sicer, da se v
primeru, ko se obveznosti po kreditnih pogodbah poravnavajo redno – kar je tudi primer pri
obeh spornih kreditih - pripisane obresti in stroški vodenja ter glavnica in druge morebitne
postavke skladno s pogodbo, zapirajo s plačano mesečno anuiteto. To pa pomeni, da se
strošek obračuna in plača samo enkrat.
Glede na navedeno je posrednik v sporu mnenja, da pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu zaradi obračunavanja obrokov kredita – negativni euribor z
dne 24.4.2017
Pobudnik je z banko sklenil pogodbo o hipotekarnem stanovanjskem kreditu po obrestni
meri euribor 365 3M + 0%. Zatrjuje, da se banka ni držala trimesečnih sprememb euribora v
preteklosti in mu še sedaj ne spreminja trimesečnih anuitet. Po maju 2015 naj bi se vrednost
euribora nižala, anuitete pa so ostale nespremenjene - banka naj bi torej zadnjih dvajset
anuitet od 13. 4. 2015 obračunavala po obrestni meri, višji od pogodbeno dogovorjene. Od
banke zahteva izračun posameznih kreditnih obrokov za posamezna trimesečna obdobja od
maja 2015 in vrnitev domnevno previsoko obračunanih zneskov.
Banka je nasprotovala pobudnikovim navedbam in zahtevkom. Navaja, da je pobudnika
sproti obveščala o vsaki spremembi referenčne obrestne mere. Od julija 2015 banka ni
obračunavala obresti, ker je bila ves ta čas vrednost euriborja negativna. Od tedaj dalje
plačana anuiteta v celoti zmanjšuje glavnico kredita.
Banka je ugovarjala pristojnosti izvajalca IRPS pri ZBS za postopanje v tem sporu. Ta
ugovor ni utemeljen. Banka je med ponudniki bančnih storitev, ki so za izvajalca IRPS izbrali
Združenje bank Slovenije.
Nadalje se je banka sklicevala na pravila ZPP o trditvenem in dokaznem bremenu. Pobudnik
naj bi svoji trditveni obveznosti ne zadostil. Pobudnik naj bi za svoje navedbe, da banka ni
pravilno obračunavala obresti, ne ponudil nobenih dokazov. O tem naj bi tudi ne podal
nobenih navedb. Predložila je pregled gibanja euribora za čas od 21. 11. 2008 do 31. 3.
2017 ter obresti, ki jih je v tem obdobju zaračunavala pobudniku.
Pobudnik je navedel, da ga banka ni obveščala o spremembah referenčne obrestne mere. S
tem je izpolnil svojo obveznost, da navede relevantna dejstva. Takšna navedba pomeni
negativno dejstvo, teh pa stranka ni dolžna – ne more – dokazovati (negativa non sunt
probanda). Dolžnost banke je, da na takšne negativne navedbe poda nasprotne (pozitivne)
navedbe in jih dokaže. Banka sicer ni ponudila dokazov, da je pobudnika po 13. 4. 2015
obveščala o spremembah obrestne mere. Je pa pojasnila, na kakšen način je obračunavala
anuiteto, in zakaj se ta po juliju 2015 ni spreminjala: razlog za to je negativna vrednost
euribora.
Poravnalni svet pri Združenju bank Slovenije (predhodnik sedanjega izvajalca IRPS pri ZBS)
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je obravnaval nekaj pritožb potrošnikov, ki so jim banke v nasprotju s pogodbeno določbo o
obrestni meri, sestavljeni iz euribora z določenim pribitkom, ob negativnem euriborju
obračunavale obresti v višini pribitka v celoti. V tistih primerih je poravnalni svet izdal
mnenje, da bi morale banke negativni euribor upoštevati tako, da bi za njegovo višino
zmanjšale pribitek. V opisanih primerih so banke utemeljevale nesprejemljivost takšnega
stališča tudi s tem, da bi lahko nadaljnje padanje euribora pripeljalo do „negativne obrestne
mere“ - da bi moral torej dajalec kredita plačevati kreditojemalcu nadomestilo za to, da je ta
pripravljen uporabljati njegov denar. V opisanih primerih je poravnalni senat pojasnil, da
presoja takšnega ugovora ne spada v okvir obravnave konkretnega primera – tam so obresti
kljub upoštevanju negativnega euribora še vedno ostale pozitivne. Mnenje v navedenih
zadevah torej ne more služiti kot argument za to, da bi morala banka upoštevati negativno
vrednost euribora tudi v spornem primeru.
Posrednik v sporu je mnenja, da bi bilo upoštevanje negativne vrednosti euribora v primerih
kot je sporni, v nasprotju s kavzo kreditne pogodbe.
Prvi odstavek 39. člena OZ določa, da mora imeti vsaka pogodbena obveznost dopustno
podlago (razlog) – ta pravni institut pravna teorija imenuje tudi kavza. 8
Nekoliko
poenostavljeno bi lahko pojem kavze opredelili kot tipični smisel posamezne vrste pogodb.
Po tretjem odstavku 39. člena OZ se domneva, da ima pogodba kavzo, čeprav ta ni
izražena. Četrti odstavek pa določa, da je nična pogodba, ki nima kavze. Kreditna pogodba
je še vedno (gl. drugi odstavek 1061. člena Obligacijskega zakonika – Uradni list RS, št.
83/01 – OZ) urejena v XXXV. poglavju Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št.
29/78, 39/85 in 57/89 – ZOR). Člen 1065 ZOR določa, da se s kreditno pogodbo banka
zavezuje dati uporabniku kredita na voljo določen znesek denarnih sredstev … uporabnik pa
se zavezuje plačevati banki dogovorjene obresti … Iz navedene opredelitve jasno izhaja, da
je kreditna pogodba dvostransko obvezna, vzajemna, odplačna pogodba. Te značilnosti
kreditne pogodbe so odločilne pri opredelitvi njene kavze. Pri dvostransko obveznih
pogodbah izhajajo udeleženci iz načela enake vrednosti vzajemnih dajatev. 9 Načelo o enaki
vrednosti izpolnitve pri dvostransko obveznih pogodbah je načelo, ki pomeni tipično pravno
podlago takšnega posla. Kršitev tega načela bi pomenila, da se je ena ali da sta se obe
stranki zavezali za drugačen namen, kot sta ga hoteli. 10 Dogovor o gibljivi obrestni meri nosi
v sebi elemente tveganja (aleatornosti). V naravi tveganja je, da se stranki ne moreta
zanašati na to, da bodo njune izpolnitve enakovredne. Glede na poseben pogodbeni
dogovor ni v nasprotju s smislom kreditne pogodbe, če se uresniči dogovorjeno tveganje
tako, da banka ostane brez obresti kot nadomestila za prepustitev rabe denarnega zneska in
za kritje kreditnih rizikov. Nenazadnje tudi prvi odstavek 570. člena OZ glede posojilne
pogodbe določa, da se posojilojemalec lahko zaveže, da poleg glavnice dolguje tudi obresti.
Z razlago na podlagi prvega odstavka 570. člena OZ morda lahko pridemo do zaključka, da
tudi posojilo brez obresti ne bi bilo v nasprotju s kavzo kreditne pogodbe – če takšna
ureditev izhaja iz dogovora med strankama. V nasprotju s kavzo kreditne pogodbe pa bi bila
razlaga, da uresničenje sporazumno dogovorjenega tveganja (nepredvidljivo gibanje
euribora) za eno stranko (v tem primeru banko) lahko privede do tega, da bi nasprotna
stranka (v tem primeru pobudnik) na pogodbeni element, ki je tipično podlaga za obstoj
njene obveznosti (obresti) opirala svojo terjatev do nasprotne stranke.
Glede na navedeno je posrednik v sporu mnenja, da pobuda ni utemeljena.
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Mnenje v sporu zaradi izvedbe plačilne transakcije z dne 8.5.2017
Pobudnik navaja, da je z nakazilom prek banke nakazal znesek na račun v tujini, kot plačilo
po ponudbi, ki je bila objavljena na spletu. Naročenega in plačanega blaga ni prejel –
izkazalo se je, da je šlo za prevaro. Pred nakazilom naj bi bil bančni uslužbenki povedal, da
želi preveriti, ali je podjetje, ki je objavilo ponudbo, tudi imetnik računa, na katerega je želel
nakazati navedeni znesek. Uslužbenka mu je pojasnila, da banka teh podatkov nima.
Pobudnik se s takšnim ravnanjem banke ne strinja. Šteje, da bi morala banka kot
„verodostojna inštitucija“ razpolagati z informacijami o prejemnikih nakazil. Nemožnost
pridobivanja teh informacij naj bi služila uradnemu podpiranju kriminala, prevar, poslovanja z
gotovino in še kaj.
Banka je nasprotovala pobudnikovi zahtevi. Zatrjevala je, da je pri izvedbi nakazila ravnala v
celoti skladno s pobudnikovim nalogom. Podatkov o prejemniku plačila nima, preverjanje
skladnosti številke računa in naziva prejemnika pa naj bi bilo odvisno od poslovne politike
prejemnikove banke. In še, da je banka opravila reklamacijo pri prejemnikovi banki, ta pa je
sporočila, da sredstev ne more vrniti, ker so ta že dvignjena z računa.
Na naroku ni bilo mogoče doseči sporazuma o rešitvi spora med pobudnikom in banko. Zato
je posrednik v sporu skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil izdal to
nezavezujoče mnenje o spornem razmerju. Z dnem, ko bo pobudnik seznanjena s tem
mnenjem, se skladno z določbo 3. alineje tretjega odstavka 14. člena Pravil šteje, da je
postopek v tej zadevi končan.
Obveznosti banke pri izvajanju storitve denarnih nakazil določa Zakon o plačilnih storitvah in
sistemih (ZPlaSS – Uradni list RS 58/09 s spremembami in dopolnitvami). Člen 104 ZPlaSS
določa, da se plačilna transakcija izvrši na podlagi plačilnega naloga, ki ga banki posreduje
plačnik. Ne ta, ne kakšna druga določba ZPlaSS ali kakšnega drugega predpisa ne določa
obveznosti banke, da preverja obstoj pravne podlage za plačilni nalog, identiteto, boniteto ali
druge okoliščine na strani prejemnika plačila.
Glede na navedeno je posrednik v sporu mnenja, da pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu zaradi odpovedi pogodbe o vezavi kratkoročnega evrskega depozita z
dne 8.5.2017
Pobudnik navaja, da je dne z banko sklenil pogodbo o vezavi kratkoročnega depozita, in
sicer za 91 dni. Ob preteku vsakokratne vezave je banka vezavo obnovila, tako da je
ponovno vezala tako glavnico kot obračunane obresti za prvotni rok vezave. Zadnja obnova
vezave je bila opravljena dne 28. 10. 2016, tako da je potekla dne 27. 1. 207. Nekaj dni pred
tem datumom pa je pobudnik prejel obvestilo banke, da vezave ne bo več obnovila. Pri banki
je vložil pritožbo in zahteval, naj tako kot dotlej obnavlja vezavo. Banka je pritožbo zavrnila.
Pobudnik nasprotuje takšnemu ravnanju in zahteva, naj banka skladno s pogodbo še naprej
obnavlja vezavo, dokler se sam ne odloči drugače.
Banka nasprotuje pobudnikovi zahtevi. Navaja, da sporna pogodba o vezavi depozita
predstavlja mešano pogodbo, ki po eni strani ureja depozitno pogodbo za določen čas, po
drugi strani pa vsebuje mandatno razmerje s pooblastilom banki, da ta po preteku vezave
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depozita sklene novo depozitno pogodbo za (vsakokrat) še en dogovorjeni rok vezave.
Navaja še razloge, zakaj se je ob poteku zadnje vezave odločila, da vezave ne bo
podaljševala več. Pobudniku je s sklicevanjem na določbo prvega odstavka 783. člena
Obligacijskega zakonika (OZ) odpovedala naročilo, na podlagi katerega je dotlej avtomatično
podaljševala vezavo sredstev.
Na naroku sta stranki vztrajali vsaka pri svojih stališčih. Glede na navedeno ni bilo mogoče
doseči sporazuma o rešitvi spora med pobudnikom in banko. Zato je posrednik v sporu
skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil postopka za izvensodno reševanje
potrošniških sporov pri ZBS izdal to nezavezujoče mnenje o spornem razmerju. Z dnem, ko
bo pobudnik seznanjen s tem mnenjem, se skladno z določbo 3. alineje tretjega odstavka
14. člena Pravil šteje, da je postopek v tej zadevi končan
Pogodbo o denarnem depozitu skladno z določbo drugega odstavka 1061. člena OZ še
vedno ureja Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR) v členih 1035 do 1042. Teorija navaja, da
je depozitna pogodba zvezana z mandatno pogodbo o vodstvu računov za komitenta - pri
čemer se sklicuje na 1036. člen ZOR. 11
Banka svojo odločitev o odpovedi pogodbe utemeljeno opira na določbo prvega odstavka
783. člena OZ. Ta določa, da prevzemnik (mandatar) lahko odpove naročilo, kadar hoče,
samo ne ob neprimernem času. Tudi če je odpoved dana ob nepravem času, je ta veljavna.
To izhaja iz drugega odstavka 783. člena OZ, ki za takšno odpoved določa odškodninsko
sankcijo.
Glede na navedeno je posrednik v sporu mnenja, da pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu zaradi stroškov vodenja računa z dne 8.5.2017
Pobudničin oče je umrl v letu 2005. Imel je hranilno knjižico pri banki. Ta je dne 28. 9. 2016
poslala na naslov pobudničinega pokojnega očeta obvestilo, da z dvomesečnim odpovednim
rokom odstopa od pogodbe o vodenju osebnega računa – skupaj s pozivom, da banki
dolguje 45,53 evrov. Pobudnica navaja, da se je dne 15. 11. 2016 zglasila na poslovalnici,
kjer so ji (med drugim) pojasnili, da mora poravnati dolg po očetu. To je tudi storila. Sprašuje
se, ali je res dolžna plačati stroške vodenja računa, s katerim njen oče ni posloval že več kot
11 let. Od banke pričakuje pojasnilo in opravičilo ter vrnitev plačanega zneska.
Banka navaja, da je pobudnico poklicala in se ji opravičila za neodzivnost. Navaja, da vse do
15. 11. 2016 ni prejela obvestila, da je pobudničin oče že 9. 11. 2005 umrl. Tudi kopije
pravnomočnega sklepa o dedovanju naj bi banka ne bila prejela.
Stranki sta bili na narok pravilno povabljeni, vendar se ga nista udeležili. Pobudnica je
predhodno sporočila, da je na narok ne bo. Skladno z določbo prvega odstavka 13. člena
Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri ZBS (Pravila) je bil narok
opravljen v njeni odsotnosti.
Glede na navedeno ni bilo mogoče doseči sporazuma o rešitvi spora med pobudnico in
banko. Zato je posrednik v sporu skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil izdal
to nezavezujoče mnenje o spornem razmerju. Z dnem, ko bo pobudnica seznanjena s tem
11
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mnenjem, se skladno z določbo 3. alineje tretjega odstavka 14. člena Pravil šteje, da je
postopek v tej zadevi končan
Pogodbo o bančnem tekočem računu je urejal Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR) v
XXXIII poglavju (členi 1052 do 1060). Te določbe se skladno s členom 1061 Obligacijskega
zakonika (OZ) uporabljalo še tudi po 1. januarju 2002, ko je začel veljati OZ. V prvem
odstavku 1057. člena ZOR je določeno, da banka odgovarja za izvršitev naročil deponentu
po pravilih pogodbe o naročilu. Tretji odstavek 784. člena OZ določa, da naročilo preneha z
naročiteljevo smrtjo samo, če je tako dogovorjeno ali če je prevzemnik prevzel naročilo glede
na svoja osebna razmerja z naročiteljem. S smrtjo pobudničinega očeta torej pogodba o
vodenju računa ni ugasnila – banka je upravičeno štela, da jo še vedno vežejo obveznosti iz
sklenjene pogodbe o vodenju računa. Vendar banka ni uspela izkazati pravne podlage za to,
da je po naročiteljevi smrti štela, da je v pogodbeno razmerje vstopila pobudnica. Glede na
to tudi ni izkazala pravne podlage, da jo je bremenila za stroške vodenja računa.
Glede na to je posrednik v sporu mnenja, da pobudnica utemeljeno zahteva, naj ji banka
vrne znesek, ki ga je plačala iz tega naslova.
Mnenje v sporu glede porokove obveznosti za plačilo stroškov izterjave z dne 8.5.2017
Pobudnik je porok po kreditni pogodbi, s katero je kreditojemalec (glavni dolžnik) pri banki
najel kredit. Kreditojemalec neredno plačuje obroke. Pobudnik navaja, da je v dogovoru z
uslužbenko banke dne 31. 1. 2017 prevzel plačilo dotlej zapadlih obrokov kredita. Te je tudi
plačal. Nasprotuje pa temu, da ga je banka obremenila tudi za stroške zunanje izterjave.
Banka ga ob dogovoru, da prevzema zapadle obroke, na to obveznost ni opozorila. Zahteva,
naj mu banka ta znesek vrne.
Banka je pobudnikovi zahtevi nasprotovala. Pojasnila je, da navedeni znesek predstavlja
stroške zunanje izterjave, ki je na podlagi računa izterjevalca zapadel v plačilo dne 24. 2.
2017. Navaja še, da je bilo posredovanje izterjevalca uspešno, saj je ta vzpostavil kontakt s
kreditojemalcem, nakar je bil v roku 12 dni zapadli dolg poravnan. Pobudnik, ki se je zavezal
kot porok in plačnik, naj bi bil zato zavezan plačati tudi te stroške.
Na naroku sta stranki vztrajali pri svojih navedbah in zahtevkih oziroma ugovorih. Glede na
to ni bilo mogoče doseči sporazumne rešitve spora. Zato je posrednik v sporu skladno z
določbo drugega odstavka 14. člena Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških
sporov pri ZBS (Pravila) izdal to nezavezujoče mnenje o spornem razmerju. Z dnem, ko bo
pobudnik seznanjen s tem mnenjem, se skladno z določbo 3. alineje tretjega odstavka 14.
člena Pravil šteje, da je postopek v tej zadevi končan.
Pobudnik se je zavezal kot porok in plačnik. Skladno z določbo tretjega odstavka 1019 člena
OZ to pomeni, da odgovarja za obveznosti glavnega dolžnika solidarno (in ne subsidiarno,
kot to, skladno z določbo prvega odstavka 1019. člena OZ velja za „navadno“ poroštveno
obveznost). Glede na to lahko banka zahteva izpolnitev vsake zapadle obveznosti bodisi od
glavnega dolžnika bodisi od poroka ali pa od obeh hkrati. Predhodni opomin banke ni
potreben, ravno tako ne morebiten poprejšnji dogovor s porokom. Morebitna pobudnikova
obveznost, da kot porok in plačnik plača sporne stroške, tudi ni odvisna od tega, ali ga je
banka na to obveznost opozorila ali ne.
Kreditojemalec se je v tč. b) 15. člena kreditne pogodbe zavezal povrniti vse stroške, ki bi
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nastali zaradi rednega ali nerednega odplačevanja mesečnih obveznosti. V drugem
odstavku 1017. člena OZ pa je določeno, da porok odgovarja za izpolnitev cele obveznosti,
za katero je prevzel poroštvo, če njegova obveznost ni omejena na kakšen njen del ali kako
drugače vezana na lažje pogoje. Tretji odstavek 1017. člena OZ še določa, da mora porok
povrniti tudi potrebne stroške, ki jih je imel upnik, da bi izterjal dolg od glavnega dolžnika (v
tem primeru kreditojemalca).
Obveznosti poroka so v sporni kreditni pogodbi določene v 22. členu na naslednji način:
Spodaj podpisana ... 12 izjavljam, da sem v celoti seznanjen(a) s to pogodbo ter z vsemi
njenimi določbami, kakor tudi, da bom kot porok in plačnik poravnal(a) vse obveznosti
kreditojemalca po tej pogodbi ali morebitnih dodatkih k njej vključno z morebitnimi
zamudnimi obrestmi in izvršilnimi stroški.
Pogodbena določba je – v povezavi z drugimi pogodbenimi določili nejasna: katere so
„obveznosti kreditojemalca po tej pogodbi“, je na več mestih pogodbe jasno določeno.
Nobena od možnih razlag ne pripelje do sklepa, da med obveznosti morda ne spadajo tudi
zamudne obresti (7. člen) in izvršilni stroški (tč. b) 15. člena pogodbe). Ob določbi, da bo
porok poravnal vse obveznosti, je posebno opozarjanje na zamudne obresti in izvršilne
stroške na prvi pogled nepotrebno. Treba je skušati razjasniti, kakšen pomen ima lahko tako,
navidez nepotrebno izpostavljanje dveh izmed vseh drugih obveznosti kreditojemalca.
Glede zamudnih obresti ne more biti nobenega dvoma, da gre za ponavljanje obveznosti, ki
nesporno bremeni tudi poroka. Zakonske zamudne obresti so v sebi zaključen pravni pojem:
izrecna navedba te obveznosti v poroštveni izjavi k porokovi siceršnji obveznosti nesporno
ničesar ne doda in ji tudi ničesar ne odvzame.
Potrebni stroški, ki jih ima upnik zaradi izterjave oziroma stroški, ki lahko nastajajo banki
zaradi nerednega odplačevanja mesečnih obveznosti, pa so pomensko odprt, vsekakor tudi
širši pojem kot izvršilni stroški. Ti so le eden od možnih takšnih stroškov. Če naj ima
pogodbena določba, ki te stroške posebej omenja, sploh kakšen smisel, jo je mogoče
razlagati le tako, da oži in izključuje porokovo odgovornost za druge stroške, ki nastajajo
upniku, ker glavni dolžnik neredno odplačuje svoje obveznosti.
Takšna, na prvi pogled povsem formalistična razlaga tudi ni brez logičnega smisla. Banka
ima ves čas na razpolago dva, pravnoformalno enako odgovorna dolžnika: glavnega
dolžnika in poroka. Vsak na svoj način se lahko izogibata izpolnjevanju svojih obveznosti.
Zelo vprašljivo je, ali bi banka lahko bremenila glavnega dolžnika za stroške, ki bi jih imela s
tem, da je izterjala dolg od poroka. Do takšnega sklepa bi se sicer dalo priti z zelo
ustvarjalno razlago kombinacije določb drugega in tretjega odstavka 1017. člena OZ, vendar
opisani hipotetični primer kaže, da ni brez notranje logike pogodbena določba, ki poroka
oprosti odgovornosti za nekatere stroške, ki banki nastajajo v zvezi z nerednostjo glavnega
dolžnika.
Poleg vsega navedenega je posrednik v sporu pri razlagi sporne določbe v korist pobudnika
upošteval določbo 83. člena OZ. Kreditna pogodba je bila sklenjena po vnaprej natisnjeni
vsebini, ki jo je pripravila banka. V skladu z navedeno določbo OZ je zato treba nejasna
pogodbena določila razlagati v korist druge stranke, v tem primeru poroka – pobudnika.
Glede na to je posrednik v sporu mnenja, da je pobuda utemeljena.
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Iz skladnih navedb strank izhaja, da je pobudnik s soglasjem banke prevzel obveznosti prvotne porokinje.
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Mnenje v sporu glede zlorabe bančne kartice z dne 1.9.2017
Pobudnici so neznani storilci dne 15. 4. 2017 ob 14.10 uri ukradli denarnico, v kateri je imela
med drugim bančno kartico.
Že dve uri po tatvini so storilci skušali opraviti dvig z računa. Prvi poskus jim ni uspel, ker so
uporabili napačno PIN številko. Že v naslednjem poskusu so uporabili pravilno številko in na
ta način opravili več dvigov. Pobudnica zatrjuje, da nikoli ni nikamor zapisala PIN številke in
da te številke ni imela zabeležene nikjer v svojih dokumentih, ki so se nahajali v odtujeni
denarnici. To naj bi izhajalo tudi iz okoliščine, da so storilci ob prvem poskusu vnesli
napačno številko.
Pobudnica šteje, da za zlorabo kartice ne odgovarja in predlaga, naj ji banka povrne vsaj
polovico nastale škode.
Banka je nasprotovala pobudničini zahtevi oziroma predlogu. Navaja, da lahko imetnik
kartice od banke zahteva povračilo škode, ki mu je bila povzročena, če je ta nastala kot
posledica ravnanja banke oziroma bi jo banka lahko preprečila, pa tega ni storila. V
spornem primeru pa naj bi bila škoda nastala zaradi neustreznega ravnanja pobudnice.
Transakcija je bila opravljena z originalno mastercard kartico in njej pripadajočo osebno
številko PIN, preden je bila ta blokirana. Pri svojem stališču se banka sklicuje na določbe
116., 119. in 120. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list 58/09 s
spremembami – ZPlaSS) ter na 4. in 9. točko Splošnih pogojev poslovanja s plačilnimi
karticami za fizične osebe.
Na naroku ni bilo mogoče doseči sporazuma o rešitvi spora med pobudnikom in banko. Zato
je posrednik v sporu skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil postopka za
izvensodno reševanje potrošniških sporov pri ZBS (Pravila) izdal to nezavezujoče mnenje o
spornem razmerju.
Posrednik v sporu opozarja, da ni pravilno „načelno stališče“ banke, da lahko imetnik
kartice od banke zahteva povračilo škode, ki mu je bila povzročena, (samo), če je ta nastala
kot posledica ravnanja banke oziroma bi jo banka lahko preprečila, pa tega ni storila. Takšno
stališče je v nasprotju s pravnimi podlagami, na katere se v odgovoru sklicuje sama banka.
Tako iz ZPlaSS (čl. 119 in 120) kot iz splošnih pogojev (tretji odstavek 9. točke) izhaja, da
škodo nad zneskom 150 evrov, ki je posledica ukradene, izgubljene ali zlorabljene kartice,
praviloma krije banka, imetnik kartice pa le, če škoda nastane zaradi njegove prevare,
naklepa ali hude malomarnosti. Ne samo škode, ki je posledica naključja ali izključno
krivdnega ravnanja tretjih, tudi škodne posledice morebitne navadne malomarnosti imetnika
kartice (napačno ravnanje, ki se lahko primeri povprečno skrbnemu imetniku kartice), mora
glede na navedene določbe zakona in splošnih pogojev nositi banka. Takšna ureditev
upošteva okoliščino, da je v teh razmerjih banka ekonomsko močnejša stranka, ki za povrh v
celoti določa in uveljavlja procese plačilnih transakcij in obvladuje objektivne rizike ,zvezane
s tem.
Drugi odstavek 120. člena ZPlaSS določa, da uporabnik nosi celotno izgubo zneskov
neodobrene plačilne transakcije, če zaradi hude malomarnosti ni izpolnil ene ali več svojih
obveznosti v zvezi s plačilnim instrumentom v skladu s 116. členom zakona. Prvi odstavek
116. člena ZPlaSS od uporabnika med drugim zahteva, da zagotovi vse razumne ukrepe, da
zavaruje varnostne elemente plačilnega instrumenta. Vsebinsko enako določbo vsebujejo
Splošni pogoji v tretjem odstavku 9. točke.
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Ni brez pomena okoliščina, da je storilec najprej uporabil napačno številko. Vendar pa je že v
drugem poskusu uporabil pravo številko. Okoliščina, da je storilec očitno že v drugem
poskusu lahko (pre)poznal osnovni varnostni element plačilnega instrumenta – PIN kodo, pa
kaže na grobo malomarnost imetnice. S tem varnostnim elementom izdajatelj seznani samo
uporabnika plačilnega instrumenta. Njegovo varovanje je v celoti in izključno v sferi
uporabnika. Na naroku ni bilo mogoče ugotoviti, kako je neznani storilec lahko prišel do tega
elementa, ostaja pa dejstvo, da je PIN številka in razpolaganje z njo v celoti pod nadzorom
imetnika plačilnega instrumenta. Za takšne primere je posrednik v sporu sprejel doktrinarno sicer lahko tudi sporno – stališče, da že okoliščina, da je tretji prišel do tega
podatka, ki je ključen za varno in za interese obeh strank uravnoteženo in sprejemljivo
delovanje takšnega plačilnega instrumenta, pomeni, da je uporabnik pri varovanju zaupnosti
tega podatka ravnal z manjšo skrbnostjo, kot se lahko pričakuje od povprečnega uporabnika
kartice. To pa je huda malomarnost. Da bi ta očitek zavrnil, bi moral uporabnik utemeljiti,
kako je brez njegove krivde tretja nepooblaščena oseba lahko prišla do podatka, ki ga v
celoti in edini nadzira on sam.

Glede na navedeno je posrednik v sporu mnenja, da pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu glede posledic neskrbnosti pri izvajanju plačilne transakcije z dne
1.9.2017
Pobudnica je na bančnem avtomatu želela dvigniti znesek 560 evrov. Transakcija je potekala
uspešno, vendar je znesek gotovine, ki jo je bankomat pravilno izplačal, pozabila na
bančnem avtomatu, ko se je čez kakih pet minut vrnila k bančnemu avtomatu, pa je
ugotovila, da si je izplačani znesek nekdo prisvojil. Navaja, da bi bila morala banka
bankomat opremiti z nadzorno kamero, kar bi mogoče pomagalo odkriti osebo, ki si je
prisvojila denar. Nadalje očita banki nedopustne opustitve, ker bančni avtomat ni bil
opremljen z zvočnim opozorilom in tudi ni imel funkcije, ki vzame nazaj v režo denar, ki ga
na bankomatu pozabi tisti, ki je opravljal transakcijo. Banka naj bi s tem pokazala premajhno
skrb za interese potrošnika in bila kriva za nastalo škodo. Zahteva, naj ji banka povrne
znesek 560,00 evrov.
Banka je nasprotovala pobudničini zahtevi. Navajala je, da noben predpis ne zahteva, da bi
morali biti bančni avtomati opremljeni z nadzornimi kamerami. Enako naj bi veljalo glede
morebitne funkcije zvočnega opozorila in shranjevanja denarja, ki ga potrošnik morda pozabi
na avtomatu. Bančni avtomat naj bi bil izdelan v skladu z mednarodnimi standardi
bankomatskega poslovanja, banka pa ne sme samovoljno posegati v programsko ali strojno
opremo. Ni tudi mogoče trditi, da bi bilo na podlagi morebitnega videoposnetka mogoče
izslediti osebo, ki si je prisvojila denar.
Na naroku ni bilo mogoče doseči sporazuma o rešitvi spora med pobudnico in banko. Zato je
posrednik v sporu skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil postopka za
izvensodno reševanje potrošniških sporov pri ZBS (Pravila) izdal to nezavezujoče mnenje o
spornem razmerju.
Dejansko stanje med strankama ni bilo sporno. Pobudnici škoda ni nastala zaradi
nepooblaščene plačilne transakcije. Dvig (oziroma glede na končni rezultat poskus dviga)

Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, SI-1000 Ljubljana, Tel.: +386 1 24 29 700,
Fax: +386 1 24 29 713, info@zbs-giz.si, www.zbs-giz.si

gotovine je opravila pooblaščena oseba. Zato ne gre za primer, kakršne urejajo določbe
119. in 120. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list 58/09 s spremembami
– ZPlaSS). Odgovornost za škodo, ki je nastala pobudnici, se presoja v skladu s pravili
Obligacijskega zakonika. Prvi pogoj za morebitno odgovornost banke kot domnevnega
povzročitelja škode, je njeno protipravno ravnanje – v tem primeru po zatrjevanju pobudnice
protipravna opustitev ukrepov, ki bi lahko preprečili škodo.
Posrednik v sporu je mnenja, da že ta pogoj za odgovornost banke ni izpolnjen. Pritrjuje
navedbam banke, da je noben predpis ne zavezuje, da bi na bančnih avtomatih, na katerih
njeni komitenti lahko opravljajo transakcije, zagotovila tehnične rešitve, na katere se sklicuje
pobudnica. Številni bančni avtomati so res opremljeni z vsemi ali nekaterimi od omenjenih
funkcionalnosti, vendar po presoji posrednika v sporu tudi to dejstvo še ne pomeni, da je s
tem vzpostavljen standard, da pri avtomatih, ki teh funkcionalnosti nimajo, banka prevzema
posledice premalo skrbnega ravnanja potrošnikov.
Glede na navedeno je posrednik v sporu mnenja, daa pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu glede zlorabe plačilnega instrumenta – 1.9.2017

Pobudnica navaja, da sta bila z njenega tekočega računa na bankomatu, ob uporabi PIN
številke, opravljena dva dviga gotovine, vsakokrat po 300,00 evrov, in sicer dne 4. 4. 2017 –
kar naj bi bila ugotovila iz bančnega izpiska za april, in dne 12. 5. 2017, ko je dobila
telefonsko obvestilo o opravljenem dvigu. Z bančno kartico sicer sama posluje tako, da
praviloma enkrat mesečno dvigne znesek 300,00 evrov. Sporna dviga sta bila opravljena na
bankomatu, na katerem tudi sama praviloma opravlja dvige. Zatrjuje, da nobenega od
spornih dvigov ni opravila ona, kartico je imela obakrat pri sebi, nikoli je ni nikomur izročila in
tudi nihče ne ve za njeno PIN številko. Kartico je po opravljenem drugem nepooblaščenem
dvigu preklicala, primer pa je prijavila na policiji, - od tam so ji sporočili, da bankomat ni
opremljen z nadzorno kamero. Pobudnica zahteva, naj ji banka vrne znesek 600,00 evrov.
Banka se zahtevku upira. Navaja, da sta bila oba dviga opravljena z bančno kartico in
pravilno PIN številko, ki je bila obakrat vpisana v prvem poskusu. Neuspelih poskusov
transakcij na bankomatih ni bilo, ravno tako ne indica, da je bil izveden skimming kartice.
Vse okoliščine, v katerih sta bila opravljena sporna dviga, kažejo na to, da ju je opravil
nekdo, ki je poznal pobudničine navade in je imel dostop do pobudničine kartice ter je poznal
PIN številko. Po zamenjavi kartice tudi ni bilo več poskusov dviga s preklicano kartico.
Na naroku ni bilo mogoče doseči sporazuma o rešitvi spora med pobudnico in banko. Zato je
posrednik v sporu skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil postopka za
izvensodno reševanje potrošniških sporov pri ZBS (Pravila) izdal to nezavezujoče mnenje o
spornem razmerju.
Pobudnica zatrjuje, da je imela v času, ko sta bili opravljeni sporni transakciji, kreditno
kartico pri sebi. Ob takšnem dejanskem stanju bi bilo mogoče opraviti nepooblaščeno
transakcijo le, če bi bila pobudnica žrtev tkim. skimminga (kopiranja varnostnih elementov
njene (originalne) kartice).
Pri presoji, ali je šlo za skimming, je posrednik v sporu upošteval naslednja dejstva – ki med
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strankama niso bila sporna. Opravljeni sta bili samo dve transakciji – v razmaku več kot
enega meseca. Pri obeh transakcijah se je storilec zadovoljil z izplačilom zneska, kakršne je
praviloma opravila enkrat mesečno pobudnica – vsakokrat je na računu ostal določen
znesek, kljub temu, da je storilec imel v rokah vse, kar je potreboval za nemoten dvig. Obe
sporni transakciji sta bili opravljeni na bankomatu, kjer je transakcije opravljala tudi
pobudnica. Da ni šlo za skimming med drugim kaže tudi okoliščina, da v spornem obdobju ni
bilo zaznanih več primerov plačilnih transakcij, ki naj bi bile opravljene tako, da storilec ni
imel v rokah bančne kartice – kar se sicer praviloma dogaja v primerih skimminga.
Glede na to Posrednik v sporu soglaša z navedbami banke, da vse navedene okoliščine
primera kažejo na to, da skimminga ni bilo, marveč je bila tudi v spornih transakcijah – očitno
brez vednosti in soglasja pobudnice - uporabljena originalna kartica. Iz okoliščin primera se
da nadalje zanesljivo sklepati, da je kartico zlorabil nekdo, ki je poznal pobudničine navade v
zvezi z uporabo zlorabljenega plačilnega instrumenta
Drugi odstavek 120. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list 58/09 s
spremembami – ZPlaSS) določa, da uporabnik nosi celotno izgubo zneskov neodobrene
plačilne transakcije, če zaradi hude malomarnosti ni izpolnil ene ali več svojih obveznosti v
zvezi s plačilnim instrumentom v skladu s 116. členom zakona. Prvi odstavek 116. člena
ZPlaSS od uporabnika med drugim zahteva, da zagotovi vse razumne ukrepe, da zavaruje
varnostne elemente plačilnega instrumenta.
Okoliščina, da je storilec brez pobudničine vednosti lahko uporabil njeno kartico in da je
poznal osnovni varnostni element plačilnega instrumenta – PIN kodo, kaže na grobo
malomarnost imetnice. S tem varnostnim elementom izdajatelj seznani samo uporabnika
plačilnega instrumenta. Njegovo varovanje je v celoti in izključno v sferi uporabnika. Na
naroku ni bilo mogoče ugotoviti, kdo, in na kakšen način je lahko prišel do kartice in do
številke PIN, ostaja pa dejstvo, da je nadzor nad kartico in PIN številka ter razpolaganje z njo
v celoti v sferi imetnika plačilnega instrumenta. Za takšne primere je posrednik v sporu
sprejel - doktrinarno sicer lahko tudi sporno – stališče, da že okoliščina, da je tretji prišel do
tega podatka, ki je ključen za varno in za interese obeh strank uravnoteženo in sprejemljivo
delovanje takšnega plačilnega instrumenta, pomeni, da je uporabnik pri varovanju zaupnosti
tega podatka ravnal z manjšo skrbnostjo, kot se lahko pričakuje od povprečnega uporabnika
kartice. To pa je huda malomarnost. Da bi ta očitek zavrnil, bi moral uporabnik utemeljiti,
kako je brez njegove krivde tretja nepooblaščena oseba lahko prišla do podatka, ki ga v
celoti in edini nadzira on sam. Poleg navedenega je pri oceni skrbnosti pobudničinega
ravnanja posrednik v sporu upošteval tudi okoliščino, da je bila prva sporna transakcija
opravljena 4. 4. 2017, kar je pobudnica – kljub temu, da je imela naročeno storitev SMS
obveščanja o opravljenih transakcijah - ugotovila šele iz bančnega izpiska za april, po
prejemu bančnega izpiska pa je bila opravljena še druga transakcija dne 12. 5. 2017, o
čemer je dobila SMS sporočilo – pobudnica pa je je preklicala kartico šele po tem, drugem
nepooblaščenem dvigu.
Glede na navedeno je posrednik v sporu mnenja, da pobuda ni utemeljena.
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Mnenje v sporu glede zlorabe bančne kartice – 1.9.2017

Pobudnici je bila na avtobusu odtujena denarnica, v kateri je med drugim imela svojo in
soprogovo bančno kartico ki jo je izdala banka. Storilci so z obema karticama opravili več
nepooblaščenih dvigov in nakupov, tako da sta bila z možem oškodovana za skupno
1.172,27 evrov. Z obema karticama naj bi bilo poskušenih še več dvigov, ki pa niso bili
uspešni.
Obe kartici je preklicala takoj, ko je opazila, da sta ji odtujeni, vsega 10 do 15 minut potem,
ko je denarnico še imela. Dejanje je naslednji dan in nato še 16. 2. 2017 prijavila na policiji,
ko jo je banka opozorila, da je bila poleg njene zlorabljena tudi soprogova kartica. Navaja, da
si je PIN številke obeh kartic zapomnila, zapis teh podatkov pa uničila. PIN številk ni imela v
denarnici, ni jih razkrila tretjim osebam, kartic tudi ni posojala. Pobudnica šteje, da je
zadostila vsem določilom skrbnega ravnanja s kartico in z varovalnimi elementi skladno s 4.
členom Splošnih pogojev vodenja transakcijskega računa in opravljanja storitev banke, zato
meni, da je banka neutemeljeno zavrnila njen zahtevek, naj ji povrne nastalo škodo v višini
neupravičeno izplačanih zneskov oziroma bremenitev računa. Skladno z določbo prvega
odstavka 120. člena Zakona o plačilnih sistemih in storitvah je pripravljena nositi škodo
največ do zneska 150 evrov, od banke pa zahteva, naj ji vrne preostali del škode, to je
1.022,27 evrov.
Banka je nasprotovala pobudničinemu zahtevku. Iz podatkov, ki jih je banka pridobila pri
procesnem centru Bankart, in ki jih je priložila svojemu odgovoru, izhaja, da je bila pri vseh
spornih transakcijah uporabljena pravilna PIN številka, brez katere transakcije ne bi bile
mogoče. Banka šteje, da že to, da je neznani storilec očitno poznal PIN številki obeh kartic,
kaže na hudo malomarno ravnanje pobudnice pri uporabi plačilnega instrumenta. Glede na
to zavrača pobudničin zahtevek, pri čemer se sklicuje na določbo drugega odstavka 120.
člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih
Na naroku sta stranki vztrajali pri svojih stališčih. Sporazuma o rešitvi spora med pobudnico
in banko ni bilo mogoče doseči. Zato je posrednik v sporu skladno z določbo drugega
odstavka 14. člena Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri ZBS
(Pravila) izdal to nezavezujoče mnenje o spornem razmerju.
Drugi odstavek 120. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list 58/09 s
spremembami – ZPlaSS) določa, da uporabnik nosi celotno izgubo zneskov neodobrene
plačilne transakcije, če zaradi hude malomarnosti ni izpolnil ene ali več svojih obveznosti v
zvezi s plačilnim instrumentom v skladu s 116. členom zakona. Prvi odstavek 116. člena
ZPlaSS od uporabnika med drugim zahteva, da zagotovi vse razumne ukrepe, da zavaruje
varnostne elemente plačilnega instrumenta.
Okoliščina, da je storilec očitno poznal osnovni varnostni element plačilnega instrumenta –
PIN kodo, kaže na grobo malomarnost imetnice. S tem varnostnim elementom izdajatelj
seznani samo uporabnika plačilnega instrumenta. Njegovo varovanje je v celoti in izključno v
sferi uporabnika. Na naroku ni bilo mogoče ugotoviti, kako so neznani storilci lahko prišli do
tega elementa. Za takšne primere je posrednik v sporu sprejel - doktrinarno sicer lahko tudi
sporno – stališče, da že okoliščina, da je tretji prišel do tega podatka, ki je ključen za varno
in za interese obeh strank uravnoteženo in sprejemljivo delovanje takšnega plačilnega
instrumenta, pomeni, da je uporabnik pri varovanju zaupnosti tega podatka ravnal z manjšo
skrbnostjo, kot se lahko pričakuje od povprečnega uporabnika kartice. To pa je huda
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malomarnost. Da bi ta očitek zavrnila, bi morala pobudnica utemeljiti, kako je brez njene
krivde tretja nepooblaščena oseba lahko prišla do podatka, ki ga v celoti in edina nadzira
ona sama.
Glede na navedeno je posrednik v sporu mnenja, da pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu glede zlorabe pri plačilni transakciji z dne 1.9.2017

Med strankama ni bilo sporno naslednje relevantno dejansko stanje.
Pobudnik je dne 25. 5. 2016 ob 9.28 uri v poslovalnici banke opravil nakazilo v višini
5.508,00 evrov v korist prejemnika v Angliji (prejemnik nakazila) na račun pri njegovi banki
(prejemnikova banka). Dne 26. 5.2016 je prejemnikova banka obvestila banko, da gre pri
navedenem nakazilu za sum prevare. O tem je banka po telefonu obvestila pobudnika
naslednji dan, 27. 5. 2016, ta je nakazilo še isti dan preklical.
Pobudnik navaja, da banka na dan 26. 5. 2016, ko je bila obveščena o sumu prevare, ne le
ni obvestila pobudnika, marveč v zvezi s tem ni storila ničesar. Tudi sicer naj bi bila banka s
posredovanjem informacij skopa in neažurna. Zatrjuje, da mu nihče v banki ni želel
predstaviti kronološkega poteka reklamacije nakazila. Banka naj bi mu ne bila znala razložiti,
kako naj uredi postopek vračila nakazanega zneska. Banka naj bi mu ne znala pojasniti kaj
naj bi pomenil postopek zavarovanja s tkim. „indemnity“. Iz dopisovanja s prejemnikom
nakazila naj bi bilo razvidno, da je prejemnikova banka do poznega popoldneva dne 27. 5.
2016 zadrževala sredstva ter čakala na navodila banke. Banka naj bi s svojim ravnanjem
kršila določbe 44. in 45. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), njena
prepozna in neustrezna reakcija pa naj bi bila razlog, da nakazanega zneska ni bilo mogoče
vrniti. Zahteva povrnitev škode v znesku 5.508,00 evrov z zamudnimi obrestmi.
Banka se upira plačati navedeni znesek. Zanika svojo odgovornost. Nakazilo je bilo
opravljeno skladno s pobudnikovim nalogom. Sporočilo prejemnikove banke o sumu prevare
je banka prejela 26. 5. 2017 ob 15.50 uri, to je 20 minut pred koncem delovnega časa, v
sistem medbančnega obveščanja swift – ne tudi v fizični obliki. To, da je pobudnika o sumu
zlorabe obvestila naslednji dan po prejemu obvestila s strani prejemnikove banke, naj bi tudi
ne bilo v vzročni zvezi z nastalo škodo. Račun prejemnika nakazila naj bi bil odobren že 25.
5. 2016, nakazila pa glede na določbo 1046. člena OZ ni bilo mogoče preklicati. Navaja še,
da je pri prejemnikovi banki prek mednarodnega bančnega komunikacijskega sistema
večkrat (27. 5., 31. 5., 1. 6. in 6. 6. 2016) na svoje stroške urgirala, vendar potem, ko je ta že
25. 5. odobrila prejemnikov račun, s spornimi sredstvi ni mogla več razpolagati brez
njegovega soglasja. Zato je prejemnikova banka že v prvem obvestilu dne 26. 5. 2017 za
primer, da bo banka potrdila, da gre za prevaro, zahtevala, naj banka izda izjavo o jamstvu
(„indemnity“), s katero bo prevzela obveznost plačila morebitne odškodnine in vračila
stroškov, ki bi nastali prejemnikovi banki v zvezi s tem, da je vrnila nakazana sredstva brez
prejemnikovega soglasja. V nadaljnjem dopisovanju med bankama se je izkazalo, naj bi
navedena izjava zavezovala banko za obdobje šest let. Banka navaja, da je bila pripravljena
podati zahtevano izjavo o jamstvu, kot jo je zahtevala prejemnikova banka, vendar le s
soglasjem oziroma po naročilu in na stroške pobudnika. Ta se, domnevno zaradi previsokih
stroškov, za to ni odločil in je to možnost 25. 8. 2016 zavrnil.

Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, SI-1000 Ljubljana, Tel.: +386 1 24 29 700,
Fax: +386 1 24 29 713, info@zbs-giz.si, www.zbs-giz.si

Na naroku sta stranki vztrajali pri svojih navedbah in zahtevkih. Ker ni bilo mogoče doseči
sporazuma o rešitvi spora med pobudnikom in banko, je posrednik v sporu skladno z
določbo drugega odstavka 14. člena Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških
sporov pri ZBS (Pravila) izdal to nezavezujoče mnenje o spornem razmerju.
Med strankama ni bilo spora o tem, da je banka nakazilo opravila v celoti skladno z nalogom
pobudnika. Pobudnik banki razen splošnega sklicevanja na določbe 44. in 45. člena ZPlaSS
ne očita konkretnih pomanjkljivosti pri izvedbi naloga. Tudi posrednik v sporu v zvezi s tem ni
našel pomanjkljivosti pri ravnanju banke.
Iz predložene dokumentacije izhaja, da je prejemnikova banka že v prvem sporočilu dne 26.
5. 2017 morebitno zahtevo po vračilu nakazanega zneska pogojevala s tem, da banka
sprejme obveznosti, kot izhajajo iz sporočenega besedila izjave “indemnity“. Izdaja takšne
izjave je bila torej že od prvega dne pogoj za vrnitev nakazanega zneska. Banka bi z izdajo
takšne izjave sprejela potencialno obveznost plačila v višini zneska, ki je bil nakazan (in bi bil
vrnjen pobudniku), skupaj z morebitnimi stroški (v zahtevani izjavi: actions, proceedings,
claims, demands, costs, charges, damages,and expenses) ki bi zaradi zapletov v razmerju
prejemnikove banke s prejemnikom nakazila lahko – kot se je izkazalo v nadaljnjem
dopisovanju, v naslednjih šestih letih - nastali prejemnikovi banki. Banka je predložila več
dopisov prejemnikove banke, iz katerih izhaja, da je bil prejemnikov račun odobren 25. 5.
2016, še v sporočilu z dne 19. 7. 2016 pa prejemnikova banka izraža možnost, da vrne
nakazana sredstva, če banka poda zahtevano izjavo. Iz navedenega izhaja, da do zahteve
za izdajo izjave o jamstvu - ki je bila na koncu razlog, da prejemnikova banka spornega
zneska ni bila pripravljena vrniti, - ni prišlo zaradi domnevne zamude banke in drugih
pomanjkljivosti pri obveščanju pobudnika.
Banka ne more prevzeti odgovornosti, da izjava o jamstvu, ki je bila ves čas pogoj za vrnitev
spornega zneska, ni bila izdana. Potreba po prevzemu takšne obveznosti banke je nastala
brez njene krivde – zaradi ravnanja pobudnika. Banka je zato utemeljeno štela, da bi
zahtevano obveznost sprejela v interesu in za račun pobudnika in je od njega upravičeno
zahtevala, naj zagotovi ustrezno kritje in nosi stroške v zvezi s tem..
Glede na to, da pobudnik kritja ni bil pripravljen ponuditi, je posrednik v sporu mnenja da
pobuda ni utemeljena.
Posrednik v sporu pri presoji tega primera ni mogel ocenjevati, kolikšnemu realnemu
tveganju bi se izpostavila banka z izdajo izjave o jamstvu in v zvezi s tem, ali so visoki
stroški, ki bi skladno z bančno tarifo v zvezi s tem nastali pobudniku, v razumnem razmerju
s sprejetim tveganjem.
Mnenje v sporu glede poseganja v zajamčeni osebni dohodek – z dne 1.9.2017

Pobudnik navaja, da banki na podlagi določbe v kreditni pogodbi plačuje kreditno obveznost
z direktno bremenitvijo računa. Pogodbeno je dogovorjeno, da se banka na navedeni način
(lahko) poplača vsakega 28. v mesecu. Banka naj bi mu dolžne zneske odtegovala z računa
med 3. in 5. dnevom v mesecu. Kredit ima tudi pri drugi banki, ta pa zoper njega vodi
izvršbo, tako da mu od plače ostaja le po zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) zajamčenih
76% bruto minimalne plače. Zato mu odtegljaji, ki jih izvaja banka, posegajo v njegov
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zajamčeni osebni dohodek, kar naj bi bilo v nasprotju z ZIZ, po katerem naj bi mu pripadalo
zajamčenih 611,76 evrov. Zahteva, naj mu banka vrne vse neupravičeno odtegnjene zneske,
skupaj z obrestmi.
Banka je zahtevku nasprotovala. Zatrjuje, da so bile vse bremenitve („odtegljaji“) opravljene
skladno s sklenjeno Okvirno pogodbo o odprtju in vodenju transakcijskega računa in
Kreditno pogodbo.
Na naroku sta stranki vztrajali vsaka pri svojih stališčih. Glede na navedeno ni bilo mogoče
doseči sporazuma o rešitvi spora. Zato je posrednik v sporu skladno z določbo drugega
odstavka 14. člena Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri ZBS
(pravila) izdal to nezavezujoče mnenje o spornem razmerju.
V 12. členu Kreditne pogodbe je pobudnik kot kreditojemalec nepreklicno dovolil banki, da si
lahko iz kateregakoli dobroimetja, ki ga ima pri banki, ta poplača terjatev in morebitne
stroške ob zapadlosti in vedno po njej. Banka utemeljeno navaja, da omejitve ali izvzetja, ki
uravnavajo izvrševanje sklepov o izvršbi, ne vplivajo na izpolnjevanje sprejetih pogodbenih
obveznosti.
Kreditna pogodba v 11. členu določa, da bo kreditojemalec v primeru odplačila kredita prek
trajnega naloga v ta namen zagotavljal zadostna sredstva na svojem transakcijskem računu.
Če na dan izvršitve trajnika na transakcijskem računu kreditojemalec nima zagotovljenega
stanja za poplačilo mesečne obveznosti, se ta postavi v čakalno vrsto ter poravna ob
naslednjem prilivu sredstev. Pobudnik prejema prilive iz naslova osebnega dohodka v
začetku meseca, zato se skladno z opisanim dogovorom bremenitev opravi takrat.
Glede na navedeno je posrednik v sporu mnenja, da pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu glede poravnave dolga z dne 1.9.2017

Pobudnik navaja, da je na svoj račun pri banki prejel nakazilo – odškodnino za izbris – v
višini 2.610,00 evrov. Banka mu je izplačala 800,00 evrov, drugo pa nakazala stečajni
upraviteljici. Naknadno je banka njegov račun brez njegovega soglasja obremenila za
800,00 evrov in na ta način ustvarila negativno stanje na računu v navedenem znesku.
Zaradi tako neupravičeno ustvarjenega negativnega stanja ne more dvigovati plače. Zahteva
izbris navedene obremenitve na TR.
Banka navaja, da bi moral biti celoten znesek priliva nakazan na fiduciarni račun stečajne
upraviteljice, ki vodi postopek pobudnikovega osebnega stečaja. Izplačilo spornih 800,00
evrov, četudi ga je odobril bančni delavec, naj bi bilo torej opravljeno brez kritja, zaradi česar
je račun utemeljeno prišel v nedovoljeno negativno stanje. Banka je pobudnika povabila na
sestanek, kjer sta stranki sklenili dogovor o načinu poravnave sporne obveznosti.
Posrednik v sporu je glede na naravo zadeve in iz razlogov ekonomičnosti postopka sklenil,
da se narok opravi v v nenavzočnosti strank. Tako ravnanje omogoča določba prvega
odstavka 13. člena Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri ZBS
(Pravila), ki določa, da se sporne zadeve praviloma (torej ne nujno) obravnavajo na naroku.

Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, SI-1000 Ljubljana, Tel.: +386 1 24 29 700,
Fax: +386 1 24 29 713, info@zbs-giz.si, www.zbs-giz.si

Iz dokumentacije, ki jo je posredovala banka, izhaja, da sta stranki sklenili dogovor o tem,
da bo pobudnik obveznost poravnal v sedmih mesečnih obrokih po 100,00 in enem obroku
po 119,00 evrov.
Pobudnik je naknadno sporočil, da je sporazum sklenil v stiski, pod (ekonomsko) prisilo, ker
ni imel od česa živeti. .
Posrednik v sporu ugotavlja, da je pri ravnanju banke sicer prišlo do napake: pobudniku je
izplačala sredstva, ki so bila del stečajne mase, nato pa ga enostransko obremenila za ta
znesek. Banka ne bi smela na ta način enostransko poseči na pobudnikova sredstva. Ni pa
bilo mogoče ugotoviti okoliščin, ki bi kazale na to, da je sklenjeni dogovor o načinu
poravnave obveznosti neveljaven zaradi uporabe sile ali izrabe stiske. Pobudnikove
navedbe ne predstavljajo okoliščine, ki bi skladno z določbami OZ lahko povzročila
neveljavnost njegove izjave volje, izražene s podpisom navedenega dogovora.
Glede na to je posrednik v sporu mnenja, da pobuda ni utemeljena.
Posrednik v sporu še poziva banko, naj se, glede na to, da je položaj nastal tudi zaradi
njenega napačnega ravnanja, in upoštevajoč pobudnikovo premoženjsko stanje, odreče
obračunavanju obresti na zneske, ki jih iz spornega dogodka dolguje pobudnik.

Mnenje v sporu glede izbrisa vpisa v SISBON z dne 11.10.2017
Pobudnik je imel pri banki osebni račun. Na podlagi poslovanja z računom je imel do banke
zapadlo neporavnano obveznost, ki jo je banka skušala izterjati s sodno izvršbo. Nad
pobudnikom je bil začet postopek osebnega stečaja, zato je sodišče skladno z določbo 132.
člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (ZFPPIPP) izvršilni postopek ustavilo. V stečajnem postopku prijavljena terjatev
je bila v celoti, skupaj z obrestmi, priznana. V teku stečajnega postopka, pred njegovim
zaključkom, je banka sporno terjatev prodala.
Z nekajdnevnim zamikom po odstopu terjatve, potem ko je izvedla interne postopke za
pravilno evidentiranje prodane terjatve, je banka poročala v SISBON posel kot zaključen, in
sicer kot „Neaktiven z negativnimi dogodki. Zaključek posla, ker dolg do članice ni bil
poravnan“.
Pobudnik zahteva, naj se navedeni vpis v SISBON izbriše.
Banka je zahtevi nasprotovala. Zatrjuje, da vpis pravilno odraža poslovni dogodek. Pri tem
se sklicuje tudi na pojasnilo, ki ga je na njeno zahtevo dala Banka Slovenije, ki upravlja
navedeni sistem izmenjave informacij
Na naroku ni bilo mogoče doseči sporazuma o rešitvi spora med pobudnikom in banko. Zato
je posrednik v sporu skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil postopka za
izvensodno reševanje potrošniških sporov pri ZBS izdal to nezavezujoče mnenje o spornem
razmerju.
Pobuda ni utemeljena.

Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, SI-1000 Ljubljana, Tel.: +386 1 24 29 700,
Fax: +386 1 24 29 713, info@zbs-giz.si, www.zbs-giz.si

Okoliščina, da je bil zaradi začetka stečajnega postopka izvršilni postopek ustavljen, ne
vpliva na obstoj terjatve. Namen določbe 132. člena ZFPPIPP, ki določa, da se z dnem
začetka stečajnega postopka ustavijo vse izvršbe, je v tem, da se zagotovi enakomerno
poplačilo vseh upnikov. Z dnem začetka stečajnega postopka namreč namesto načela
vrstnega reda (prior tempore potior iure) obvelja načelo enakomernega poplačila upnikov
(par conditio creditorum). Začetek stečajnega postopka – in posledična ustavitev izvršilnih
postopkov - torej vpliva na kvaliteto, ne pa tudi na obstoj terjatve. Med strankama tudi ni bilo
sporno, da je bila v stečajnem postopku prijavljena terjatev priznana, ni pa bila in glede na
postopek osebnega stečaja, ki se je končal z odpustom obveznosti, tudi ne bo plačana.
Sistem SISBON je namenjen temu, da se morebitni kreditodajalci lahko seznanijo z enim od
elementov bonitete potencialnih najemnikov kredita. To, da dolžnik ni mogel izpolnjevati
svojih nespornih obveznosti v preteklosti, je za dajalca kredita pomemben podatek.
Iz pojasnila upravljalca sistema obveščanja med drugim izhaja, da je potrebno posel, kjer
komitent svoje obveznosti ni v celoti poravnal in je banka terjatev odprodala ali pa je bila
dolžniku odpuščena v okviru postopka osebnega stečaja, v sistemu SISBON zaključiti z
negativnim dogodkom, pri čemer se kot datum zaključka posla poroča datum, ko je bila
terjatev odstopljena novemu upniku. Takšno stališče je tudi logično: z morebitno prodajo
sporne terjatve slabe kvalitete prevzemniku, ki ni zavezan poročati v sistem SISBON, bi se
ob drugačnem stališču izgubil podatek o kvaliteti terjatve in o zanesljivosti dolžnika, s čimer
bi bila prizadeta popolnost in zanesljivost navedene evidence.
Neutemeljeni so tudi pobudnikovi ugovori, da bi banka njegove terjatve ne smela prodati
brez njegovega soglasja. Za odstop terjatve skladno z določbo prvega odstavka 419. člena
Obligacijskega zakonika ni potrebna dolžnikova privolitev.
S prodajo terjatve pred zaključkom stečajnega postopka se tudi ni poslabšal pobudnikov
položaj glede vpisa v evidenco SISBON. Ko bi terjatev ne bila prodana, bi (poznejši)
zaključek stečajnega postopka predstavljal podlago za vpis negativnega dogodka.
Glede na navedeno je posrednik v sporu mnenja, da pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu glede enostranskega razdrtja pogodbe z dne 11.10.2017
:
Pobudnik je leta 2008 z banko sklenil pogodbo o dolgoročnem varčevanju. Z njo se je kot
varčevalec zavezal, da bo nepreklicno vezal sredstva - najmanj po 50 evrov mesečno - na
varčevalni račun pri banki za dobo nad 12 mesecev. Dogovorjeno je tudi, da se varčevanje
konča mesec dni po vplačilu zadnjega obroka. Banka se je zavezala, da bo obrestovala
sredstva po fiksni letni obrestni meri 4,05%.
Banka je pobudnika z dnem 7. 8. 2017 obvestila, da „ukinja produkt dolgoročnega
varčevanja“, zaradi česar bo, če pobudnik ne bo sam prekinil dolgoročnega varčevanja,
odstopila od pogodbe, privarčevana sredstva s pripisanimi obrestmi pa nakazala na njegov
transakcijski račun.
Pobudnik nasprotuje enostranskemu razdrtju pogodbe. Navaja, da je sklenil pogodbo z
namenom varčevanja vsaj 20 let ali več. Meni, da je takšen odstop od pogodbe pravno
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nedopusten. Če pa že, pričakuje od banke ustrezno odškodnino oziroma nadomestilo
izgube, ki jo trpi zaradi enostranskega odstopa banke od pogodbe.
Banka zatrjuje, da je lahko veljavno prekinila pogodbo. Sklicuje se na določbe Zakona o
obligacijskih razmerjih o denarnem depozitu (1035. do 1042. člen ZOR). Nadalje naj bi šlo
za dolžniško razmerje, katerega trajanje ni določeno, zato naj bi imela banka na podlagi
določbe 333. člena Obligacijskega zakonika (OZ) pravico, da ga kadarkoli prekine z
odpovedjo. Banka zatrjuje še, da pobudnik ni izkazal nobene škode, ki naj bi mu nastala
zaradi takšnega razdrtja pogodbe.
Stranki nista mogli doseči sporazuma o rešitvi spora. Zato je posrednik v sporu skladno z
določbo drugega odstavka 14. člena Pravil izdal to nezavezujoče mnenje o spornem
razmerju.
Pogodbo o denarnem depozitu skladno z določbo drugega odstavka 1061. člena OZ še
vedno ureja Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR) v členih 1035 do 1042. Teorija navaja, da
je depozitna pogodba zvezana z mandatno pogodbo o vodstvu računov za komitenta - pri
čemer se sklicuje na 1036. člen ZOR. 13
Prvi odstavek 766. člena ZOR – enako sedaj prvi odstavek 783. člena OZ - določa, da
prevzemnik (mandatar) lahko odpove naročilo, kadar hoče, samo ne ob neprimernem času.
Tudi če je odpoved dana ob neprimernem času, je ta veljavna. To izhaja iz drugega odstavka
766. člena ZOR (drugega odstavka 783. člena OZ), ki za takšno odpoved določa
odškodninsko sankcijo. Pobudnik ni utemeljil, da bi bila odpoved dana ob neprimernem
času, in tudi ne podlag za morebiten nastanek škode – ter njene višine.
Glede na navedeno je posrednik v sporu mnenja, da pobuda ni utemeljena.

Sklep o zavrženju pobude zaradi nepristojnosti z dne 11.10.2017
Prvi odstavek 1. člena Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri
Združenju bank Slovenije (Pravila) določa, da pravila urejajo postopek za reševanje
potrošniških sporov. Potrošniški spor je skladno z določbo prvega odstavka 1. člena Zakona
o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) spor, ki izvira iz pogodbenih razmerij
med ponudnikom in potrošnikom. Pravila v 2. členu določajo, da imajo izrazi, uporabljeni v
Pravilih, enak pomen, kot so opredeljeni z zakonom, ki ureja izvensodno reševanje
potrošniških sporov. Po določbi 1. točke prvega odstavka 4. člena ZIsRPS je potrošnik
fizična oseba, (ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene zunaj svoje poklicne ali
pridobitne dejavnosti).
Iz navedb strank in predložene dokumentacije je razvidno, da sporno razmerje izhaja iz
kredita, ki je bil odobren gospodarski družbi.
Spor torej ne izvira iz pogodbenih razmerij med banko in potrošnikom.
Glede na to izvajalec IRPS pri Združenju bank ni pristojen za reševanje tega spora.
Posrednik v sporu je ob smiselni uporabi drugega odstavka 18. člena ZPP odločil, da se
pobuda zavrže.
13
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Mnenje v sporu glede odstopa od kreditne pogodbe – 27.10.2017

Pobudnik kot kreditojemalec in banka kot kreditodajalka sta sklenila kreditno pogodbo, na
podlagi katere je banka pobudniku odobrila hipotekarni stanovanjski kredit. Pogodb med
drugim določa, da banka lahko odstopi od pogodbe in zahteva takojšnje plačilo celotnega
preostalega dolga, če je kreditojemalec v zamudi s plačilom začetne ali dveh zaporednih
mesečnih obveznosti in jih kljub pisnemu opominu banke v naknadnem petnajstdnevnem
roku ne plača. Pogodbenika sta se nadalje dogovorila o tem, da bosta medsebojna pisna
obvestila pošiljala na naslova, ki sta navedena v pogodbi, nadalje, da mora vsaka stranka o
morebitni spremembi naslova obvestiti drugo stranko in pa, da se do prejema takšnega
obvestila šteje, da so vsa pisanja v zvezi s pogodbo prejeta s potekom tretjega delovnega
dne od datuma oddaje na pošti, če so poslana na prej navedeni naslov.
Pobudnik ni redno izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, zato je banka, potem ko je
pobudnika in solidarno porokinjo večkrat pisno opominjala, dne 2. 8. 2016 priporočeno s
povratnico poslala zadnji opomin pred tožbo, v katerem je pobudnika med drugim obvestila o
posledici, če obveznosti ne poravna v 15 dneh, nato pa, ravno tako priporočeno s
povratnico, priporočeno s povratnico z dopisom z dne 25. 8. 2016 odstopila od pogodbe in
začela postopek izterjave na sodišču.
Pobudnik navaja, da niso bili izpolnjeni pogodbeno dogovorjeni pogoji za enostransko
odpoved, saj naj bi opomina pred odstopom od pogodbe in obvestila o odstopu od kreditne
pogodbe ne bil prejel. Predlaga, naj banka vrne kreditno pogodbo „v prvotno stanje“.
Banka predloga ne sprejema. Odpoved pogodbe naj bi bila nepreklicna. Izrazila pa je
pripravljenost, da se s pobudnikom dogovori o poplačilu obveznosti, ki jo že izterjuje v
postopku sodne izvršbe. V zvezi s tem je banka obvestila posrednika v sporu, da se s
pobudnikom dogovarja o rešitvi problema in je predlagala, naj se obravnava spora začasno
odloži. Predložila je tudi elektronsko sporočilo pobudniku, s katerim izraža pripravljenost, da
z njim sklene dogovor o poplačilu kredita ter ga poziva, naj predloži določene podatke o
svojem premoženjskem stanju in o premoženju družinskih članov. Pozneje je banka
posrednika v sporu obvestila, da ji pobudnik ni posredoval dokumentacije, ki bi banki
omogočila preučitev njegovega premoženjskega stanja, zaradi česar dogovora ni bilo
mogoče doseči.
Člen 13 Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri Združenju bank
Slovenije (Pravila) določa, da posrednik v sporu obravnava zadevo praviloma na naroku.
Določba torej omogoča posredniku v sporu, da v posameznem primeru odloči, da obravnava
zadevo tudi brez naroka. Posrednik v sporu je iz razlogov ekonomičnosti, odločil, da zadevo
obravnava brez naroka.
Stališča strank si medsebojno nasprotujejo, posrednik v sporu je presodil, da sporazumne
rešitve spora ne bo mogoče doseči. Banka je v odgovoru na pobudo ob ugotovitvi, da obstoj
in višina pobudnikovih obveznosti med strankama nista sporna, zavrnila možnost
kakršnegakoli sporazuma. Zato posrednik v sporu skladno z določbo drugega odstavka 14.
člena Pravil izdaja to mnenje.
Med strankama je bilo sporno le vprašanje, ali so bili izpolnjeni postopkovni pogoji za
enostransko odpoved pogodbe s strani banke. Posrednik v sporu ugotavlja, da je banka
izpolnila pogoje za odstop od pogodbe skladno z drugim odstavkom 8. člena pogodbe s tem,
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ko je poslala opomin z opozorilom, kakšne bodo posledice, če zapadle obveznosti tudi po
opominu ne bodo plačane, nato pa še izjavo o odpovedi, na naslova pobudnika in solidarne
porokinje, ki sta navedena na prvi strani kreditne pogodbe.
Domnevo o vročitvi, določeno v 8. členu pogodbe, je po prepričanju posrednika v sporu sicer
mogoče izpodbijati. Vendar je posrednik v sporu mnenja, da postopek IRPS pri ZBS glede
na to, da ne omogoča zavezujoče odločitve v sporu, ni primeren za ugotavljanje – po mnenju
posrednika v sporu lahko vendarle relevantnega - dejstva, ali pobudnik morda res ni prejel
spornih dopisov in kdo je odgovoren za to. To dejstvo, če ga bo štelo za relevantno, bo
moralo ugotavljati sodišče v sporu, ki po navedbah banke teče po ugovoru pobudnika zoper
sklep o izvršbi.
Glede na navedeno je posrednik v sporu sprejel mnenje, da pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu zaradi moratorija na izpolnjevanje kreditnih obveznosti –
27.10.2017
Pobudnik kot kreditojemalec in banka kot kreditodajalka sta sklenila dve kreditni pogodbi.
Pobudnik se je obrnil na banko s prošnjo za moratorij na odplačevanje obveznosti po
navedenih kreditnih pogodbah. Navedel je, da je ostal brez zaposlitve zaradi poškodbe roke.
Banka mu je moratorij odobrila in z njim sklenila dodatka k pogodbama, s katerima mu je
odobrila šestmesečni odlog plačila. Pobudnik je z navedbo, da zdravljenje še ni končano in
bo trajalo še vsaj šest mesecev, zaprosil za nadaljnji odlog, ki pa ga banka, potem ko je
pobudnik urgiral odgovor, ni odobrila.
Pobudnik se pritožuje, da je banka zavlačevala z odgovorom in se ni ustrezno odzivala na
njegove predloge oziroma zahteve. Opozarja na svojo težko finančno situacijo, zaradi katere
ni sposoben poravnati svojih obveznosti, ne da bi pri tem ogrozil svoje skromno preživljanje.
Z zavračanjem nadaljnjega odloga kreditnih obveznosti naj bi banka le povečevala svojo
terjatev in še zaostrovala že tako nevzdržen pobudnikov položaj.
Banka zavrača pobudnikovo zahtevo. Navaja, da ponovni pobudnikovi prošnji za podaljšanje
moratorija ni ugodila potem, ko je skrbno presodila njegove obveznosti in prihodke ter je
ugotovila, da prejema redne prejemke na svoj račun. Meni, da ima pri odločanju o predlogih
za moratorij diskrecijsko pravico. Z zavrnitvijo predloga ne krši nobene svoje obveznosti.
Člen 13 Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri Združenju bank
Slovenije (Pravila) določa, da posrednik v sporu obravnava zadevo praviloma na naroku.
Določba torej omogoča posredniku v sporu, da v posameznem primeru odloči, da obravnava
zadevo tudi brez naroka. Posrednik v sporu je glede na to, da dejstva med udeležencema
niso bila sporna, tudi iz razlogov ekonomičnosti, odločil, da zadevo obravnava brez naroka.
Stališča strank si medsebojno nasprotujejo, posrednik v sporu je presodil, da sporazumne
rešitve spora ne bo mogoče doseči. Banka je v odgovoru na pobudo ob ugotovitvi, da obstoj
in višina pobudnikovih obveznosti med strankama nista sporna, izrecno zavrnila možnost
kakršnegakoli sporazuma. Zato posrednik v sporu skladno z določbo drugega odstavka 14.
člena Pravil izdaja to mnenje.
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Vsebina in višina pobudnikove obveznosti med strankama nista sporni. Pobudnik ni navedel
nobene podlage, ki bi lahko omajala veljavnost njegovih pogodbenih obveznosti. Glede na
temeljno načelo obligacijskega prava, da je treba pogodbe izpolnjevati, posrednik v sporu
pritrjuje stališču banke, da je odločitev o morebitnem olajšanju dolžniškega bremena
pobudnika v polju njene proste presoje.
Glede na to je posrednik v sporu mnenja, da pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu glede stroškov izterjave – 8.11.2017
Pobudnik kot kreditojemalec in banka kot kreditodajalka sta sklenila kreditno pogodbo, v
kateri se je kreditojemalec med drugim zavezal povrniti vse stroške, ki bi banki nastali zaradi
rednega ali nerednega odplačevanja mesečnih obveznosti.
Pobudnik je z izpolnjevanjem svoji obveznosti zamujal, banka pa je za pomoč pri izterjavi
angažirala zunanjo agencijo, ki v njenem imenu opravlja izterjavo zapadlih obveznosti.
Zunanji izterjevalec je pobudnika iskal na domu in mu v nabiralniku pustil obvestilo o pozivu
k poplačilu obveznosti, v katerem so bila navedena opozorila o posledicah, če obveznosti ne
bodo takoj poplačane. Pobudnik je navedene obveznosti po tem pozivu plačal zapadle
obveznosti.
Zunanja agencija je za storitev v zvezi z izterjavo zaračunala banki znesek 267,91 evrov,
banka pa je za ta znesek bremenila pobudnika.
Pobudnik se upira plačati ta znesek. Zatrjuje, da je bilo angažiranje zunanjega izterjevalca
nepotrebno. Delo izterjevalca naj bi ne imelo nobenega učinka, saj je le pustil obvestilo s
pozivom za plačilo v nabiralniku, kar je enakovredno, kot bi banka sama poslala opomin. Z
izterjevalcem se ni nikoli srečal. Banka naj bi mu bila pojasnila, da se je obrnila na
zunanjega izterjevalca, ker ni bil dosegljiv na telefonske klice prek mobilnega telefona. Na
navedeni način naj bi bil nedosegljiv le enkrat – ko je bil v tujini. Sicer pa šteje, da ni njegova
dolžnost, da bi bil dosegljiv ravno po telefonu. Navaja, da sprejema vso pošto, tako navadno
kot priporočeno. Iz vse dokumentacije naj bi bilo razvidno, da z njegove strani ni bilo
zavrnjeno nobeno obvestilo ali opomin.
Banka navaja, da se izterjava opravlja v skladu s politiko banke. Primeroma navaja ukrepe,
ki jih izvaja zoper vse stranke, ki pridejo z izpolnjevanjem svojih obveznosti v zamudo, in
sicer telefonsko izterjavo, opominjevalni postopek, angažiranje zunanjega izterjevalca in
podobno.
Pobudnik je bil povabljen na narok, vendar se ga ni udeležil. Skladno z določbo prvega
odstavka 13. člena Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri ZBS
(Pravila) je bil narok opravljen v njegovi odsotnosti.
V kreditni pogodbi se je kreditojemalec zavezal povrniti vse stroške, ki bi nastali zaradi
rednega ali nerednega odplačevanja mesečnih obveznosti. Vendar te določbe ni mogoče
razumeti tako, da banka lahko izbere katerikoli način za izterjavo zapadlih obveznosti. Pri
izbiri teh sredstev mora upoštevati tudi upravičene interese (četudi nerednega)
kreditojemalca. Ukrepi izterjave morajo biti potrebni, primerni in tudi sorazmerni v tem
smislu, da je njihova učinkovitost v sorazmerju z bremenom, ki ga pomenijo za
kreditojemalca. Sorazmernost med drugim pomeni, da banka poseže po strožjih, za

Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, SI-1000 Ljubljana, Tel.: +386 1 24 29 700,
Fax: +386 1 24 29 713, info@zbs-giz.si, www.zbs-giz.si

kreditojemalca bolj obremenjujočih ukrepih, kadar bi istega učinka ne mogla doseči na način,
ki bi bil za kreditojemalca manj boleč.
Banka utemeljeno ukrepa zoper kreditojemalca, ki je z izpolnitvijo svoje obveznosti zamuja.
Angažiranje izterjevalca je sicer lahko primeren ukrep za izterjavo zapadle obveznosti, zlasti
takrat, kadar se dolžnik izmika plačilu (nedosegljivost prek uveljavljenih komunikacijskih poti,
zavračanje pošte, spreminjanje kraja bivanja, skrivanje premoženja in podobno). Pri
dolžnikih, ki sicer plačujejo neredno ali sploh prenehajo plačevati svoje dolgove, sprejemajo
pa pošto, stanujejo na znanem naslovu, ne skrivajo svojega premoženja in - četudi z
zamudo - reagirajo na pozive in opomine, pa „izterjevalec“ nima pooblastil, s katerimi bi
lahko prispeval k učinkovitejši izterjavi. V takšnih primerih je angažiranje zunanjega
izterjevalca primerno (potrebno) sredstvo za izterjavo in s tem povezanih stroškov le, če je
pred tem banka poskusila z uporabo drugih ukrepov.
Iz dokumentacije v spisu izhaja, da je banka pobudnika obveščala o zapadlih neplačanih
obveznosti, ga pozivala, naj jih izpolni ter ga opozarjala na posledice kršitve. Pooblaščenka
banke je na naroku navedla, da je pobudnik pogosto zamujal z izpolnjevanjem svojih
kreditnih obveznosti. Predložila je zabeležke o številnih (samo v letu 2017 več kot
petdesetih) telefonskih pozivih pobudniku v zvezi z nerednim izpolnjevanjem kreditnih
obveznosti. Pri številnih (ne le enem, kot trdi pobudnik) je navedeno, da klicani ni bil
dosegljiv (no answer), pogosto tudi, da je bila dana obljuba (promise). Iz pregleda opominov
za komitenta, ki je bil tudi predložen na naroku, izhaja, da je banka pobudnika pisno
opominjala v letu 2014 in v letu 2015 po šestkrat, v letu 2016 dvanajstkrat in v letu 2017
devetkrat.
Glede na navedeno je posrednik v sporu mnenja, da je v tem primeru banka utemeljeno
posegla po izterjavi z zunanjim izterjevalcem, četudi ne gre za tipičen primer, kjer bi zunanji
izterjevalec glede na pooblastila, ki jih ima, lahko prispeval k učinkovitosti izterjave. Obisk
izterjevalca lahko v primerih, ko dolžnik pogosto zamuja z izpolnjevanjem svojih obveznosti,
potem ko je upnik že večkrat uporabil druga, milejša sredstva, predstavlja dopusten pritisk
na dolžnika. Nenazadnje se je izkazalo, da je tudi v spornem primeru posredovanje
izterjevalca učinkovalo.
Glede na navedeno je posrednik v sporu mnenja, da pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu glede zlorabe bančne kartice – 8.12.2017

Pobudnica je imetnica predplačniške kartice, ki jo je izdala banka. V maju mesecu je bila
pobudnica na potovanju v Indoneziji. Neznana oseba je z njenega računa dviga. Pobudnica
zatrjuje, da je imela kartico ves čas pri sebi, do zlorabe naj bi prišlo s posnetkom
magnetnega zapisa in kraje gesla PIN. Kartico naj bi bila takoj preklicala, v času preklica naj
bi bila sredstva še zadržana, vendar po zatrjevanju banke transakcije ni bilo več mogoče
preklicati. Reklamacijo je banka zavrnila, pri tem pa se je sklicevala na zavrnitev s strani
procesnega centra Bankart, češ da ta ne more izvesti reklamacije, ker Indonezija še ni v
Chip Liability programu. Banka naj bi tudi ne bila pripravljena utemeljiti zavrnitve zahtevka,
češ da „banka razlogov za to ne razkriva“. Pobudnica zahteva povrnitev zneska, za katerega
je bila oškodovana z neodobreno transakcijo. Zahtevek opira na določbe Splošnih pogojev
poslovanja s predplačniško kartico in na določbe zakona o plačilnih storitvah in sistemih
(Uradni list RS, št. 58/2009 s spremembami in dopolnitvami - ZPlaSS)
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Banka zahtevek zavrača. Navaja, da je pobudnica na potovanju po Baliju s sporno kartico
želela opraviti dvig na bankomatu. Po treh neuspelih dvigih naj bi pobudnica ugotovila, da so
ji bila sredstva z računa odtegnjena, gotovine pa ni prejela. Na podlagi njene reklamacije je
bil denar za te dvige pobudnici vrnjen. Po omenjenem dogodku naj bi banka pobudnici
predlagala, da blokira kartico, ta pa tega ni želela storiti in tudi ni želela vključiti SMS
varnostnih sporočil. Šele ko je prišlo do spornih dvigov, ki so predmet tega postopka, je
pobudnica kartico blokirala.
Na naroku sta stranki vztrajali pri svojih navedbah in zahtevkih. Glede na navedeno ni bilo
mogoče doseči sporazuma o rešitvi spora med pobudnico in banko. Zato je posrednik v
sporu skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil izdal to nezavezujoče mnenje o
spornem razmerju.
Drugi odstavek 119. člena ZPlaSS določa, da mora banka na plačnikovem računu
vzpostaviti stanje, kakršno bi bilo, če neodobrena plačilna transakcija ne bi bila izvršena
(samo), če je odgovorna za izvršitev neodobrene plačilne transakcije. Skladno z določbo
drugega odstavka 120. člena ZPlaSS pa uporabnik krije celotno izgubo, če zaradi hude
malomarnosti ni izpolnil ene ali več obveznosti v skladu s 116. členom zakona.
Prvi odstavek 116. člena ZPlaSS od uporabnika med drugim zahteva, da zagotovi vse
razumne ukrepe, da zavaruje varnostne elemente plačilnega instrumenta. O zlorabi
plačilnega instrumenta mora nemudoma obvestiti banko.
Iz dejanskega stanja, ki med strankama ni sporno, je razvidno, da je bila pobudnica žrtev
zlorabe kartice, za katero ni odgovorna in ki izhaja v celoti iz sfere, ki jo nadzoruje oziroma jo
je dolžna nadzorovati banka. Pri prvi zlorabi kartice – knjiženje treh neuspešno izvedenih
transakcij - pobudnici ni mogoče očitati neskrbnega ravnanja. O tem je obvestila banko.
Vendar iz te zlorabe ni nastala pobudnici nobena škoda. Potem ko je bila banka opozorjena
na ta dogodek, je pobudnici svetovala, naj kartico blokira, ta pa tega ni storila.
Blokada kartice po prvem sumljivem dogodku bi bil vsekakor razumen ukrep za zavarovanje
varnostnih elementov plačilnega instrumenta. Posrednik v sporu ocenjuje, da je opustitev
takšnega ukrepa, zlasti potem, ko je banka pobudnici svetovala, naj tako ukrepa, ravnanje,
manj skrbno od ravnanja, ki se utemeljeno pričakuje od povprečno skrbnega imetnika kartice
– to pa je huda malomarnost.
„Huda malomarnost“ je nedoločen pravni pojem, katerega vsebina se – s precedenčnimi
učinki – oblikuje skozi sodno prakso ob presoji posameznih primerov. Ni mogoče vzdržati
stališča, naj banka nosi odgovornost za zlorabo kartice potem, ko je na podlagi dogodkov, ki
kažejo, da je varno poslovanje s kartico ogroženo, imetniku svetovala, naj jo blokira, ta pa
nasveta izdajatelja kartice ni upošteval. S tem je po oceni posrednika v sporu skladno z
določbo drugega odstavka 120. člena ZPlaSS na imetnika kartice prešlo tveganje morebitnih
zlorab in s tem zvezane škode, ki mu je nastala.
Ob tem posrednik v sporu opozarja na nedopustno ravnanje banke, ki pobudnici ni hotela
„razkriti“ razlogov za dokončno zavrnitev reklamacije z utemeljitvijo, da je „razlog zavrnitve
poslovna odločitev“ banke.
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Mnenje v sporu glede izvrševanja sklepa stečajnega sodišča – 8.12.2017
Pobudnica navaja, da so ji bila v postopku osebnega stečaja z računa, ki ga ima pri banki,
neupravičeno, brez kakršne koli dokumentacije „zasežena“ denarna sredstva – iz
predložene dokumentacije izhaja, da v višini 804,00 evrov. Zoper to se je pritožila in po
odločitvi sodišča so bila ta sredstva vrnjena na njen račun. Pobudnica je zahtevala, naj ji
banka plača zakonske zamudne obresti in ji povrne stroške, ki jih je imela v zvezi s
postopkom, v katerem so ji bila ta sredstva začasno odvzeta z njenega računa pri banki in
potem vrnjena.
Banka zavrača pobudničino zahtevo.
Navaja, da je sodišče sicer res izdalo sklep, s katerim je stečajni upraviteljici naložilo vračilo
zneska 804,00 evrov iz stečajne mase na pobudničin transakcijski račun pri banki. Znesek je
banka nakazala v stečajno maso skladno s sklepom sodišča o zasegu denarnega
dobroimetja na pobudničinem računu. Banka ne more nositi odgovornosti za to, če je
ravnala v skladu s sodnim sklepom, četudi je bil ta morda napačen.
Banka je na podlagi sklepa sodišča (sklep o zasegu) v postopku osebnega stečaja nad
pobudnico zasegla denarna sredstva na njenem računu in jih prenesla v dobro fiduciarnega
računa stečajne upraviteljice. Pri tem je iz zasega izvzela sredstva, potrebna za vzdrževanje
pobudničinega sina. Naknadno je na intervencijo stečajne upraviteljice ugotovila, da je iz
zasega izvzela skupno 804,00 evrov preveč. Vrnitev tega zneska v stečajno maso je
dosegla tako, da je za ta znesek bremenila pobudničin račun.
Banka zatrjuje, da „iz navodila sodišča izhaja, da mora banka upoštevati, da se pritožnici
določi višji (pravilno: nižji) znesek od zakonsko določenega za otroka kot vzdrževanega
družinskega člana samo do polovice, ker ni izkazala, da ga v celoti vzdržuje sama.“
Banka ni predložila „navodila“ sodišča, na katerega se sklicuje. Iz odločbe višjega sodišča v
Ljubljani nasprotno izhaja, da „o tem, da je banka za sporni znesek dolžna obremeniti račun
dolžnice, sodišče pred izvršenim prenosom ni odločalo in, da je banka z računa dolžnice
prenesla denarna sredstva na fiduciarni račun brez ustrezne odločbe sodišča.
S pregledom predložene dokumentacije (gl. npr. dopis sodišča stečajni upraviteljici – iz
katerega izhaja, da je pobudnica upravičena le do polovice zneska, potrebnega za
preživljanje – in na drugi strani dopis sodišča banki – iz katerega izhaja, da je pobudnica
upravičena do zneska v celoti) se je posrednik v sporu lahko prepričal, da je pri odločanju
sodišča in stečajne upraviteljice prihajalo do deloma različnih in spreminjajočih se stališč
glede vprašanja, kolikšni zneski prilivov morajo ostati pobudnici na razpolago glede na to, ali
je dolžna vzdrževati sina sama ali pa polovica te obveznosti bremeni njegovega očeta.
Sporna bremenitev pobudničinega računa temelji na naknadni presoji banke, da je iz
obveznosti prenosa v dobro fiduciarnega denarnega računa stečajne upraviteljice izvzeta le
polovica zneska, potrebnega za vzdrževanje njenega sina. Banka ni izkazala, da bi takšna
njena odločitev temeljila na sklepu oziroma nalogu sodišča. Naknadno se je izkazalo, da je
takšna razlaga napačna, zaradi česar je morala banka sporni znesek vrniti pobudnici.
Zakon določa postopanje sodišča proti banki, kadar ta ne ravna po sklepu o zasegu
denarnega dobroimetja na dolžnikovem računu (drugi odstavek 394. člena v zvezi s tretjim
odstavkom 393. člena ZFPPIPP). Nalog banki, naj (pravilno) izvršuje sklep o zasegu, izda
sodišče, stečajni upravitelj pa le izvaja nadzor in o morebitnih kršitvah obvešča sodišče (peti
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odstavek ZFPPIPP). Banka ni izkazala, da bi jo bilo sodišče opozorilo na nepravilno
izvrševanje sklepa o zasegu. Izkazalo se je torej, da je banka bremenila pobudničin račun
brez pravnega naslova: pri tem, ko je banka pustila na pobudničinem računu domnevno
„preveč“, je ravnala v skladu s sklepom o zasegu, ko je pozneje bremenila pobudničin račun,
pa za to ni imela pravne podlage).
Glede na to je posrednik v sporu mnenja, da je pobuda utemeljena.

Mnenje v sporu glede napake pri delovanju bančnega avtomata – 8.12.2017
Pobudnik navaja, da je na bančnem avtomatu, ki je last druge banke, kartico, ki jo je izdala
banka, želel opravit dvig 90 evrov. Za tak znesek je bil tudi obremenjen njegov račun,
dejansko pa mu je avtomat izplačal le 70 evrov, in sicer trikrat bankovce po 20 in enkrat 10
evrov. Od banke zahteva vrnitev zneska 20 evrov. Navaja še, da ga je uslužbenec banke na
njegovo napoved, da bo (potem ko je bila njegova prva reklamacija zavrnjena) vložil novo
reklamacijo, opozoril, da mu bo banka za to zaračunala stroške v višini 50 evrov. Na njegovo
zahtevo, naj vpogledajo v posnetek nadzorne kamere, kjer bo vidno, kako je preštel
izplačani denar, pa naj bi dobil pojasnilo, da „posnetkov ne gledajo“.
Banka zavrača pobudnikovo zahtevo. Zatrjuje, da je za morebitno napačno delovanje
bančnega avtomata odgovorna banka, ki je lastnica bančnega avtomata. Ta naj bi bila tudi
pristojna za reševanje pritožbe. Navaja še, da so bili v skladu s protokolom Bankart za
reševanje reklamacij s strani hranilnice izvedeni vsi zahtevani postopki. Banka je
pobudnikovo reklamacijo posredovala lastnici bančnega avtomata, ta pa jo je zavrnila in kot
razlog za to navedla, da žurnal skrbnika bankomata ni zabeležil presežka. Iz zapisa
transakcije naj bi izhajalo, da je bila transakcija pristna, bankomat pa je deloval nemoteno.
Bančni avtomat naj bi izplačal en bankovec iz kasete 1 (10 evrov) in štiri bankovce iz kasete
3 (po 20 evrov).
Banka je bila povabljen na narok, vendar se ga ni udeležila. Skladno z določbo prvega
odstavka 13. člena Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri ZBS
(Pravila) je bil narok opravljen v njeni odsotnosti.
Glede na navedeno ni bilo mogoče doseči sporazuma o rešitvi spora med pobudnikom in
banko. Zato je posrednik v sporu skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil izdal
to nezavezujoče mnenje o spornem razmerju.
Banka se neutemeljeno sklicuje na to, da za morebitno napako pri izplačilu zneska ne
odgovarja, ker je bila transakcija opravljena na bančnem avtomatu druge banke. Pobudnik je
v pravnem razmerju z banko, ki je izdala plačilni instrument in ta zato velja za ponudnika
plačilnih storitev. Skladno z določbo prvega odstavka 126. člena Zakona o plačilnih storitvah
in sistemih (Uradni list RS, št. 58/2009 – ZPlaSS) ponudnik plačilnih storitev odgovarja
uporabniku za nepravilno izvršitev plačilne transakcije tudi v primeru, če je za nepravilno
izvršitev odgovoren posrednik ali druga oseba, ki sodeluje pri izvrševanju plačilne
transakcije.
Breme dokazovanja pristnosti in izvršitve plačilne transakcije ureja ZPlaSS v 129. členu.
Navedena ureditev upošteva splošno pravilo, da zatrjevanih negativnih (točneje:
neobstoječih) dejstev ni mogoče dokazovati: negativa non sunt probanda. Uporabnik
plačilne storitve (potrošnik), ki trdi, da mu določen znesek ni bil izplačan, tega že pojmovno
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ne more dokazati. Pozitivno dejstvo – v tem primeru to, da je bil izplačan določen znesek
gotovine, mora dokazati tisti, ki trdi, da se je to zgodilo (v tem primeru ponudnik plačilne
storitve – banka). Posebnost primerov, kakršen je sporni, pa je v tem, da že iz narave
transakcije izhaja, da tudi banka ne razpolaga z dokazi, s katerimi bi lahko neposredno
dokazala, da je bilo plačilo res opravljeno. Prvi odstavek 129. člena ZPlaSS zato določa, da
mora ponudnik plačilnih storitev (banka) v primeru, ko uporabnik trdi, da plačilna transakcija
ni bila izvršena pravilno, dokazati, da je bila preverjena pravilnost plačilne transakcije, da je
bila plačilna transakcija pravilno evidentirana in knjižena ter da na njeno izvršitev ni vplivala
nikakršna tehnična okvara ali druga napaka. Dobesedna razlaga zadnje povedi te določbe bi
pripeljala do tega, da bi morala pa banka dokazovati negativno dejstvo. Drugi odstavek 129.
člena zato pojasnjuje, kaj pomeni »preverjanje pristnosti plačilne transakcije«. Po tej določbi
je preverjanje pristnosti plačilne transakcije postopek, ki omogoča banki, da preveri uporabo
plačilnega instrumenta in njegovih varnostnih elementov, ki so vezani na uporabnika. Glede
na okoliščine, v katerih poteka dvig gotovine na bančnem avtomatu, je to določbo mogoče
razlagati le tako, da je banka dokazala, da na izvršitev transakcije ni vplivala tehnična okvara
ali druga napaka, če zagotovi ustrezne interne postopke za preverjanje tega dejstva.
Praviloma torej kot takšen dokaz zadošča izvedba postopka, ki omogoča banki, da preveri
uporabo plačilnega instrumenta – v primerih, kot je sporni, standardni postopek iz dveh
različnih virov, prvič pri imetniku bančnega avtomata in drugič na procesnem centru.
Vendar je tudi ta postopek v celoti pod nadzorom ponudnika plačilne storitve – oziroma v
spornem primeru njegovega izpolnitvenega pomočnika. Če potrošnik z rezultatom takšnega
postopka ni zadovoljen in predlaga izvedbo dodatnih dokazov, ki bi lahko prispevali k pravilni
ugotovitvi relevantnih dejstev, se banka izvedbi teh dokazov ne more upirati. Kot stranka, ki
ima pod nadzorom celoten potek transakcije, mora storiti vse, da zadosti svojemu (v tem
primeru sicer težkemu) dokaznemu bremenu.
Pregled videoposnetka sporne transakcije je primerno dokazno sredstvo, ki v primerih, kot je
ta, lahko pomaga pravilno ugotoviti dejansko stanje. Posrednik v sporu se zaveda, da so
videoposnetki nadzornih kamer večkrat nejasni in iz njih niso razvidne podrobnosti, ki bi
lahko pomagale razrešiti spor. Vendar bi bilo v nasprotju s temelji pravičnega postopka, če bi
banka lahko zavrnila dokazni predlog na podlagi vnaprejšnje dokazne ocene, češ, saj se iz
posnetka, katerega pregled predlaga pobudnik, ne bi dalo razbrati, kolikšen znesek je bil
dejansko izplačan.
Po določbi 30. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 86/2004 – s
spremembami, ZVOP-1) mora upravljalec osebnih podatkov posamezniku na njegovo
zahtevo omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj. Glede na to je po presoji
posrednika v sporu banka neutemeljeno zavrnila predložitev videoposnetka sporne
transakcije.
Ker banka ni izpolnila zahtev dokaznega bremena, je posrednik v sporu sprejel mnenje, da
je pobuda utemeljena.

Mnenje v sporu glede stroškov zunanje izterjave – 29.1.2018
Pobudnica nasprotuje zahtevi banke, naj kot kreditojemalka plača znesek 157,97 evrov, kar
predstavlja stroške, ki jih je imela banka z angažiranjem zunanje agencije za izterjavo dveh
zapadlih pa ne plačanih obrokov kredita. Navaja, da je v mesecu februarju in marcu 2017
prejela obvestili banke o neporavnanih obveznostih. Iz obvestil banke naj bi ne izhajalo, da
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bo izterjava potekala prek zunanje agencije. Navaja še, da je bila z uslužbenko banke
dogovorjena o poplačilu dolga. Vse zapadle obveznosti je poravnala, in sicer dne 13. 3.
2017 znesek 38,19 evrov – zadnja anuiteta, dne 31. 3. 2017 znesek 38,34 evrov –
februarska anuiteta in 10. 4. 2017 znesek 38,34 evrov – januarska anuiteta. Meni, da bi bila
banka lahko za izterjavo zapadlih obveznosti uporabila druga sredstva.
Banka zavrača pobudničino zahtevo. Navaja, da je bila prisiljena uporabiti izterjavo s
pomočjo agencije, saj se pobudnica kljub večkratnim dogovorom o naknadnih rokih za
poplačilo zapadlih obveznosti teh dogovorov ni držala, nazadnje pa naj bi bila komunikacijo z
banko glede plačila teh obveznosti v celoti prekinila. Izterjava s pomočjo izterjevalca naj bi
bila upravičena, kadar pride do meje, ko kreditojemalec ne želi več sodelovati. Banka naj bi
ne imela na razpolago drugih, manj ostrih ukrepov za izterjavo zapadlih obveznosti – poleg
(neuspešnih) pozivov k izpolnitvi obveznosti je imela na razpolago le še razdrtje pogodbe in
zahtevek za takojšnje plačilo celotnega kredita, pri čemer bi bila pobudnica še na slabšem..
Banka še navaja, da kreditna pogodba ne predvideva, na kakšen način lahko postopa za
izterjavo obveznosti, s katerimi kreditojemalec zamuja. Glede zahtevka za plačilo stroškov
agencije pa se sklicuje na določbo kreditne pogodbe, da se kreditojemalec zavezuje banki
povrniti vse stroške, ki bi ji nastali zaradi nerednega odplačevanja mesečnih obveznosti.
Med takšne stroške po mnenju banke sodijo tudi stroški agencije za zunanjo izterjavo.
Na naroku sta stranki vztrajali pri svojih stališčih. Glede na to med strankama ni bilo mogoče
doseči sporazuma o rešitvi spora. Zato je posrednik v sporu skladno z določbo drugega
odstavka 14. člena Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri ZBS
(Pravila) izdal to nezavezujoče mnenje.
Posrednik v sporu je mnenja, da je pobuda utemeljena.
V točki b) 5. člena kreditne pogodbe se je pobudnica res zavezala povrniti banki vse stroške,
ki bi nastali zaradi nerednega odplačevanja mesečnih obveznosti. Vendar te določbe ni
mogoče razumeti tako, da banka lahko izbere katerikoli način za izterjavo zapadlih
obveznosti. Pri izbiri teh sredstev mora banka upoštevati tudi upravičene interese (četudi
nerednega) kreditojemalca. Ukrepi izterjave morajo biti potrebni, primerni in tudi sorazmerni
v tem smislu, da je njihova učinkovitost v sorazmerju z bremenom, ki ga pomenijo za
kreditojemalca. Sorazmernost med drugim pomeni, da banka poseže po strožjih, za
kreditojemalca bolj obremenjujočih ukrepih, kadar bi istega učinka ne mogla doseči na način,
ki bi bil za kreditojemalca manj boleč.
Posrednik v sporu ocenjuje, da v tem primeru angažiranje izterjevalca ni bil primeren,
potreben in tudi ne ukrep, sorazmeren v ožjem smislu.
Banka utemeljeno ukrepa zoper kreditojemalca, ki zamuja z izpolnjevanjem svojih
pogodbenih obveznosti. Angažiranje izterjevalca je lahko primeren in potreben ukrep za
izterjavo zapadle obveznosti zlasti takrat, kadar se dolžnik izmika plačilu (nedosegljivost
prek uveljavljenih komunikacijskih poti, zavračanje pošte, spreminjanje kraja bivanja,
skrivanje premoženja in podobno). Pri dolžnikih, ki sicer plačujejo neredno ali sploh
prenehajo plačevati svoje dolgove, sprejemajo pa pošto, stanujejo na znanem naslovu, ne
skrivajo svojega premoženja in - četudi z zamudo - reagirajo na pozive in opomine, pa
zunanji „izterjevalec“ nima pooblastil, s katerimi bi lahko prispeval k učinkovitejši izterjavi.
Pri presoji tega primera je posrednik v sporu poleg navedenega upošteval, da je šlo za
izterjavo razmeroma majhnega zneska (skupaj 76,68 evrov, ob tem, ko je poleg tega ostal
odprt samo še znesek ene anuitete v višini 38,19 evrov, celoten znesek kredita pa je znašal
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689,97 evrov). Banka bi morala, preden se je odločila, da pobudnici z izterjavo teh zneskov
povzroči stroške 157,97 evrov, upoštevati te posebnosti sporne zadeve. Nenazadnje bi v
tem primeru tudi skrajna sankcija – razdrtje pogodbe in takojšnja zapadlost celotne kreditne
obveznosti – pomenila za kreditojemalko bistveno manjše breme kot ga predstavljajo stroški
izterjevalca.
Posrednik v sporu je nadalje upošteval, da je banka v obvestilih o neporavnanih obveznostih
pobudnico opozarjala, da bo „o zapadlih neporavnanih obveznostih obvestila delodajalca,
ZPIZ“ (opomin z dne 21. 2. 2017) in pa, da bo „upravno izplačilno prepoved poslala
izplačevalcu osebnega prejemka in zahtevala odtegovanje mesečnih anuitet iz naslova
prejemkov (opomin z dne 20. 3. 2017). Posrednik v sporu podpira prakso banke, da v
opominih opozarja neredne kreditojemalce na posledice zamude pri izpolnjevanju njihovih
obveznosti. Ob takšni – dobri – praksi pa je od banke utemeljeno pričakovati, da bo
potrošnika opozorila na vse ukrepe, ki jih v času opomina lahko predvidi. Od banke bi bilo
utemeljeno pričakovati, da bo pobudnico opozorila na možnost uporabe tega, v konkretnem
primeru zanjo najdražjega načina izterjave.
S tem bi banka zanesljivo dosegla podoben (zastraševalen) učinek, kot ga lahko ima v
takšnih primerih „obisk“ izterjevalca. Nenazadnje namreč iz poročila agencije, ki je izvajala
izterjavo, izhaja, da pobudnice niso našli doma in je bila vsa njena storitev v tem, da so
pobudnico dne 10. 3. 2017 poklicali po telefonu. Po stališču agencije to pomeni, da je
„postopek izterjave trajal 24 dni“. Takšen opis 24 dni trajajočega postopka izterjave utrjuje
posrednika v sporu v prepričanju, da takšen postopek izterjave (en telefonski klic) ni bil
potreben, tudi ne primeren (učinkovit), na vsak način pa ne upravičuje višine nastalih
stroškov.
Glede na navedeno je posrednik v sporu mnenja, da je pobuda utemeljena. Zaradi
posebnosti tega primera se posrednik v sporu v tem mnenju ne izreka o morebitnih drugih
razlogih za spornost uporabe takšnega načina izterjave.

Mnenje v sporu glede stroškov zunanje izterjave – 29.1.2018
Pobudnica je z banko sklenila pogodbo o najemu kredita. Zaradi insolventnosti delodajalca
ni redno prejemala plače. Zato ni mogla redno izpolnjevati pogodbenih obveznosti. Banko
naj bi bila sproti obveščala o nastalih okoliščinah. V mesecu juliju 2017 je banko obiskala
osebno v poslovalnici. Tedaj naj bi bila zagotovila, da bo vse zapadle obveznosti poravnala v
obdobju od 15. 8. do 30. 8. 2017. To je tudi storila dne 17. 8., avgustovsko anuiteto pa naj bi
bila poravnala 1. 9. 2017. Ob vsaki zamujeni izpolnitvi jo bremenijo tudi zamudne obresti in
stroški opominov.
Konec meseca avgusta pa jo je banka obremenila za stroške agencije za zunanje izterjave
(agencija) v znesku 222,13 evrov. Pobudnica se upira plačilu teh stroškov, saj v pogodbi za
to ni podlage. Sklicuje se na določbe četrtega odstavka 10. člena Zakona o potrošniških
kreditih (Uradni list RS, št. 59/10 s spremembami – ZPotK). Navaja še, da je predmet
pogodbe v tem delu nedoločen oziroma nedoločljiv, morebitni dogovori med banko in
agencijo pa je ne morejo zavezovati. Pri tem se sklicuje na določbe 35. in 38. člena
Obligacijskega zakonika (OZ). Nenazadnje so pogodbene določbe glede tega vprašanja
nejasne in jih je treba, glede na to, da je pogodbo pripravila banka, razlagati v korist
pobudnice.
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Pobudnica zahteva, naj banka stornira sporni račun, izda dobropis in za sporni znesek
umakne bremenitev njenega transakcijskega računa.
Banka zavrača pobudničino zahtevo. Sklicuje se na 6. člen tč. b kreditne pogodbe, ki določa,
da se kreditojemalec zavezuje banki povrniti vse stroške, ki bi nastali zaradi nerednega
odplačevanja mesečnih obveznosti. Navedena določba naj bi predstavljala jasno in
nedvoumno podlago za sporno obveznost pobudnice, zato naj bi določbe četrtega odstavka
10. člena ZPotK ne prihajale v poštev. Podobno naj bi veljalo glede 35. in 38. člena
Obligacijskega zakonika: te določbe naj bi urejale le vprašanje določenosti oziroma
določljivosti (smiselno: glavnega) predmeta pogodbe, sporni znesek pa predstavlja
akcesorne obveznosti, vezane na glavno obveznost pogodbe. Določbe 83. člena OZ pa naj
bi v tem primeru tudi ne prihajala v poštev, saj sporna določba ni nejasna.
Banka je vztrajala pri stališčih, ki jih je podala že v pisnem odgovoru na pobudo.
Pooblaščenka je še pojasnila, da niti pobudnici in tudi ne organu IRPS zaradi zaupnosti ne
more posredovati pogodbe, ki jo ima sklenjeno z agencijo za izterjavo.
Glede na navedeno je posrednik v sporu presodil, da ne bo mogoče doseči sporazuma o
rešitvi spora. Zato je skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil izdal to
nezavezujoče mnenje o spornem razmerju.
Posrednik v sporu je glede veljavnosti tovrstnih pogodbenih določb in glede utemeljenosti
zahtevkov, ki se opirajo na to podlago, že izdal mnenje, v katerem je med drugim opozoril na
to, da pogodbene določbe, s katero se je kreditojemalec zavezal povrniti vse stroške, ki bi
nastali zaradi nerednega odplačevanja mesečnih obveznosti, ni mogoče razumeti tako, da
banka lahko izbere katerikoli način za izterjavo zapadlih obveznosti. Pri izbiri teh sredstev
mora banka upoštevati tudi upravičene interese (četudi nerednega) kreditojemalca. Ukrepi
izterjave morajo biti potrebni, primerni in tudi sorazmerni v tem smislu, da je njihova
učinkovitost v sorazmerju z bremenom, ki ga pomenijo za kreditojemalca. Angažiranje
izterjevalca je sicer lahko primeren ukrep za izterjavo zapadle obveznosti zlasti takrat, kadar
se dolžnik izmika plačilu (nedosegljivost prek uveljavljenih komunikacijskih poti, zavračanje
pošte, spreminjanje kraja bivanja, skrivanje premoženja in podobno). Pri dolžnikih, ki sicer
plačujejo neredno ali sploh prenehajo plačevati svoje dolgove, sprejemajo pa pošto,
stanujejo na znanem naslovu, ne skrivajo svojega premoženja in - četudi z zamudo reagirajo na pozive in opomine, pa „izterjevalec“ nima pooblastil, s katerimi bi lahko
prispeval k učinkovitejši izterjavi. V eni od obravnavanih zadev je posrednik v sporu
upošteval, da se je pobudnik izmikal plačilu in komunikaciji z banko, zato je v tistem primeru
izdal mnenje, da je banka utemeljeno angažirala zunanjega izterjevalca in s stroški
obremenila pobudnika.
Posrednik v sporu vztraja pri zgoraj opisanih stališčih, v tem mnenju pa jih dopolnjuje in,
glede na navedbe pobudnice, delno spreminja z naslednjim.
Pobudnica se v tem sporu utemeljeno sklicuje na določbe 35. in 38. člena OZ. Razlaga
banke, da se zakonska zahteva po določenosti oziroma vsaj določljivosti nanaša samo na
glavni (tipični) predmet pogodbe, je preozka. Tudi predmet obveznosti, ki predstavljajo le
stranske obveznosti mora biti – tudi po višini - vsaj določljiv. Posrednik v sporu lahko soglaša
s tem, da konkretne višine potrebnih stroškov izterjave ni mogoče poznati in se o njih
dogovoriti že ob sklepanju pogodbe. Spornost višine tega stroška v konkretnem primeru pa
je v tem, da banka ni uspela izkazat oziroma razkriti, na kakšen način je višina njene
obveznosti pogodbeno določena ali vsaj določljiva v razmerju do agencije. V zvezi z višino
stroška, ki ga je banka prevalila na potrošnico, se – poleg računa agencije, ki pa ne ustvarja
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obveznosti - v spisu nahaja le listina, ki izvira od agencije in iz katere izhaja, da se „... stroški
izterjave določijo individualno, pri tem pa se upošteva starost terjatev, znesek terjatev in
število predanih terjatev.“ Če pustimo ob strani vprašanje, ali so takšne podlage, ki vplivajo
na višino nagrade agencije, sploh zakonite, ostaja nesporno dejstvo, da znesek nagrade v
tem dokumentu ni določen in tudi ne določljiv. Banka na naroku ni želela predložiti pogodbe
z agencijo, ki je zanjo opravljala izterjavo, in razen prej opisanih kriterijev ni znala pojasniti,
na kakšnih podlagah je agencija prišla do zneska nagrade 222,13 evrov. Tudi če obstajajo v
razmerju med banko in agencijo dogovori, na podlagi katerih je mogoče določiti ceno
oziroma vrednost storitve, je posrednik v sporu mnenja, da je določbo drugega odstavka 34.
člena in 38. člena OZ v povezavi z določbo točke b 6. člena kreditne pogodbe treba razlagati
tako, da mora imeti potrošnik možnost nadzora nad tem, ali za strošek, ki ga bremeni, (po
temelju in) po višini obstaja veljavna pravna podlaga.
Glede na to, da posrednik v sporu meni, da je pobuda utemeljena že iz navedenih razlogov,
se ne opredljuje do utemeljenosti drugih pobudničinih ugovorov (razlaga četrtega odstavka
10. člena ZPotK).
Ne glede na to pa posrednik v sporu poleg upoštevanja načela sorazmernosti pri uporabi
tega ukrepa banki priporoča, naj na možnost angažiranja zunanjega izterjevalca opozarja
potrošnike že v pogodbi, 14 vsekakor pa vsaj v opominih nerednim dolžnikom.

Mnenje v sporu glede odgovornosti banke za prezgodnje črpanje kredita –
7.3.2018
Pobudnica kot solidarna porokinja in zastaviteljica ter njen partner kot kreditojemalec in
zastavitelj sta z banko sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu (kreditna pogodba) v višini
135.000 evrov.
V kreditni pogodbi je bilo določeno, da je dolžan kreditojemalec za celoten čas trajanja
kredita skleniti življenjsko zavarovanje in zavarovalno polico vinkulirati v korist banke do
dokončnega poplačila kreditnih obveznosti. Sklenitev zavarovanja naj bi bila pogoj za
črpanje kredita. Skladno s pogodbo naj bi kreditojemalec podpisal ponudbo za sklenitev
življenjskega zavarovanja pri zavarovalnici. Pobudnici ni znano, kdaj je kreditojemalec
podpisal ponudbo, ne pozna tudi njene vsebine, zatrjuje pa, da sta bila ona in kreditojemalec
prepričana, da je kredit zavarovan z življenjskim zavarovanjem kreditojemalca. Kredit je bil
črpan 29. 1. 2016, istega dne naj bi bila zavarovalnici plačana premija življenjskega
zavarovanja. Dne 18. 2. 2016 je zavarovalnica pozvala kreditojemalca na zdravniški pregled.
Ta tega ni bil sposoben opraviti, ker je bil na bolnišničnem zdravljenju. Zavarovalna pogodba
ni bila sklenjena, zavarovalnica je že plačano premijo vrnila, kreditojemalec pa je dne 28. 3.
2017 umrl.
Pobudnica navaja, da je zavarovanje sicer zahtevala banka, takšno zavarovanje pa naj bi
bilo tudi želja kreditojemalca in porokinje, saj sta želela, naj bo kredit ustrezno zavarovan
tudi za primer smrti. Pobudnica je namreč zaposlena v banki in se na podlagi poklicnih
izkušenj zaveda rizikov, ki so povezani z dolgim rokom vračila kredita. Sklenitev
življenjskega zavarovanja naj bi bila skladno s pogodbo tudi pogoj za črpanje kredita.
Pobudnica nadalje navaja, da ne ve, kdaj točno je kreditojemalec podpisal zahtevano
Posrednik v sporu opozarja banko na sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cp2176/2016 z dne 14. 12. 2016, v
kateri je sodišče z razlago 10. člena ZpotK postavilo pred kreditodajalce zelo visoke zahteve.
14
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ponudbo. Pobudnica zato ne ve, na kakšen znesek se je polica glasila.
Pobudnica zatrjuje, da je banka kršila kreditno pogodbo, ker je omogočila črpanje kredita,
četudi življenjsko zavarovanje še ni bilo sklenjeno, kar je bilo banki znano. Banka se je tudi
zavedala, da ni gotovo, ali bo življenjsko zavarovanje sklenjeno ali ne, s tem pa ni seznanila
pobudnice in kreditojemalca.
Ko je pobudnica zahtevala vpogled v dokumentacijo, ki je vezana na sklenitev življenjskega
zavarovanja, ji banka tega ni omogočila, pri čemer se je sklicevala na določbe 126. v zvezi s
125. členom Zakona o bančništvu.
Pobudnica zahteva vpogled v bančno dokumentacijo v zvezi s spornim kreditom, vključno z
delom, ki se nanaša na ustanovitev zavarovanja. Pri tem se sklicuje na določbe 23. člena
Zakona o varstvu osebnih podatkov in na mnenje informacijskega pooblaščenca št. 0712274/2009/2 z dne 12. 6. 2009.
Zahteva tudi, da ji banka kot odškodnino izplača znesek v višini zavarovalne vsote, kakršna
izhaja iz podpisane zavarovalne ponudbe.
Banka zavrača pobudničino zahtevo.
Zatrjuje, da sklenitev pogodbe o življenjskem zavarovanju in vinkulacija police v korist banke
ne predstavlja potrebnega zavarovanja, ki bi bilo pogoj za črpanje kredita v smislu določbe
četrtega odstavka 3. člena kreditne pogodbe. „Potrebna zavarovanja“ v smislu navedene
določbe naj bi bila le tista, ki so namenjena neposredno zavarovanju kreditojemalčeve
obveznosti vračila kredita. Ta pa naj bi bila določena v 9. členu kreditne pogodbe pod
naslovom Instrumenti zavarovanja. Utemeljuje, da banka ne more zagotoviti, da bo
zavarovalna pogodba sklenjena pred črpanjem kredita, zaradi česar naj bi njene sklenitve
tudi ne zahtevala kot pogoj za črpanje kredita. Banka nadalje navaja, da je bil kreditojemalec
s podpisom ponudbe za sklenitev življenjskega zavarovanja dne 26. 1. 2016 seznanjen z
zavarovalnimi pogoji, iz katerih naj bi izhajalo, da je za sklenitev življenjskega zavarovanja v
tem primeru potreben zdravniški pregled. Kreditojemalcu in pobudnici naj bi bilo znano, da
do dne, določenega za črpanje kredita, zavarovalna pogodba ni bila sklenjena, zavedala pa
sta se tudi, da zavarovalnica sklenitev pogodbe lahko zavrne. Če bi želela, naj se pred
črpanjem sklene zavarovalna pogodba, bi bila lahko predlagala podaljšanje roka črpanja
kredita. Tega nista storila, zato je banka sprostila kreditni znesek skladno z dogovorjenim
rokom črpanja kredita.
Banka nadalje zavrača tudi pobudničino zahtevo za vpogled v kreditni spis. Sklicuje se na
določbe 126. v zvezi s 125. členom Zakona o bančništvu. Zaupni podatki po navedenih
določbah naj bi uživali močnejše varstvo kot le „osebni“ podatki v smislu 23. člena Zakona o
varstvu osebnih podatkov. Ne glede na to naj bi pobudnica tudi (še) ne izkazala okoliščin iz
drugega odstavka 23. člena ZVOP. Tudi iz mnenja informacijskega pooblaščenca št. 0712274/2009/2 z dne 12. 6. 2009 naj bi ne izhajalo, da ima pobudnica kot porokinja pravico do
vpogleda v celotno kreditno dokumentacijo. Je pa banka naknadno predložila v spis listino
Ponudba za sklenitev življenjskega zavarovanja kreditojemalcev potrošniških oziroma
hipotekarnih kreditov št. M191738000-16-029 z dne 26. 1. 2061, ki jo je podpisal
kreditojemalec, in Splošne pogoje za življenjsko zavarovanje kreditojemalcev potrošniških in
hipotekarnih kreditov SPŽZ-ERCM-13/1.
Na naroku je pobudnica navedla, da bi šele iz tako predložene dokumentacije lahko
ugotovila, kolikšna naj bi bila, skladno z dano ponudbo, zavarovalna vsota, in sicer naj bi

Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, SI-1000 Ljubljana, Tel.: +386 1 24 29 700,
Fax: +386 1 24 29 713, info@zbs-giz.si, www.zbs-giz.si

zavarovanje ob nastopu škodnega primera zagotavljalo kritje za celotni do tedaj neplačani
znesek kredita. Glede na to je na naroku konkretizirala svoj odškodninski zahtevek, in sicer
tako, da je predlagala, naj ji banka prizna kot škodo celoten znesek, ki bi ga bila dolžna
izplačati zavarovalnica, če bi bilo zavarovanje sklenjeno. Pripravljena pa je bila na dogovor o
razumnem zmanjšanju odškodnine.
Na podlagi navedenega posrednik v sporu šteje, da je pobudnica med postopkom pridobila
podatke, zaradi katerih je želela vpogled v kreditni spis in se glede utemeljenosti pobude v
tem delu ne opredeljuje.
Banka je zavračala vsakršen dogovor in je vztrajala, da odškodninska odgovornost ni
podana. Pri tem se je sklicevala na dotedanje pisne navedbe.
Glede na navedeno ni bilo mogoče doseči sporazuma o rešitvi spora med pobudnico in
banko. Zato je posrednik v sporu skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil
postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri ZBS izdal to nezavezujoče
mnenje. Z dnem, ko bo pobudnica seznanjena s tem mnenjem, se skladno z določbo 3.
alineje tretjega odstavka 14. člena Pravil šteje, da je postopek v tej zadevi končan.
Posrednik v sporu ne soglaša s stališčem banke, da sklenitev življenjskega zavarovanja in
vinkulacija police v korist banke ne predstavlja (enega od) zavarovanj(a), ki so pogodbeno
določeni pogoj za črpanje kredita. Sklenitev življenjskega zavarovanja kreditojemalca, ob
zahtevi, naj se upravičenje do zavarovalne vsote prenese na banko, vsekakor predstavlja
obliko zavarovanja terjatve, ki jo ima banka do kreditojemalca na podlagi odobrenega
kredita. Prvi odstavek 5. točke pogodbe določa, da se kreditojemalec zavezuje življenjsko
zavarovati … najpozneje do prvega črpanja kredita ...“ Četrti odstavek 3. točke pogodbe pa
določa, da bo … banka izvedla črpanje kredita … po ureditvi vseh potrebnih zavarovanj …
Določbo četrtega odstavka 3. člena in prvega odstavka 5. točke kreditne pogodbe je mogoče
razumeti le tako, da banka lahko odkloni črpanje kredita, če zavarovanje ni sklenjeno. Ne
drži tudi argument banke, da se ne zahteva sklenitve zavarovalne pogodbe kot pogoj za
črpanje kredita, češ da banka nima vpliva na trenutek sklenitve zavarovalne pogodbe.
Stališče, da banka (lahko) za črpanje kredita določi le tiste pogoje, na katerih pravočasno
izpolnitev lahko vpliva sama, je nelogično.
S tem, da je odobrila črpanje kredita, ne da bi pred tem pridobila tudi to obliko zavarovanja,
je banka vsekakor ravnala v nasprotju z navedenimi določbami pogodbe. Na prvi pogled
sicer takšno zavarovanje ščiti le interes banke in bi njena kršitev ne mogla škodovati
interesom kreditojemalca. Vendar takšno zavarovanje kredita zmanjšuje tudi tveganje
kreditojemalca (in morebitnih sodolžnikov), ki se na ta način izogne(jo) pomembnemu
tveganju, ki ga nosi dolgoročno zadolževanje. Nenazadnje kreditojemalec tudi nosi celotne
stroške takšnega zavarovanja.
Posledica tega, da ni bilo sklenjeno življenjsko zavarovanje kreditojemalca, je vsekakor
škoda, ki je zaradi nastopa zavarovalnega primera nastala kreditojemalcu (oziroma njegovim
dedičem) in porokinji. Glede morebitne odgovornosti za to škodo pa je treba presojati
morebitno krivdo za dve opustitvi in morebitno škodo, ki izvira iz njih (vzročno zvezo): a)
odgovornost to, da je banka sprostila sredstva brez zahtevanega zavarovanja; b)
odgovornost za to, da ni bila sklenjena zavarovalna pogodba.
Banka lahko odgovarja le za škodo, ki bi nastala zaradi črpanja kredita, četudi za to še niso
bili izpolnjeni vsi pogodbeno dogovorjeni pogoji. Posrednik v sporu ugotavlja, da je banka
izpolnila svojo denarno obveznost in izplačilo pogodbeno dogovorjenega zneska kredita in
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obveznost kreditojemalca, da kredit vrne, ne predstavlja škode. Kredit je treba vrniti tako, kot
je bilo pogodbeno dogovorjeno. Največ, kar lahko kot posledico takšnega ravnanja banke
zahteva kreditojemalec (oziroma njegovi dediči), je uveljavljanje neveljavnosti tega dela
(razpolagalnega) posla, kar bi pomenilo, da je treba vrniti kredit v celoti takoj.
Zatrjevana škoda je posledica tega, da ni bila sklenjena pogodba o življenjskem zavarovanju
kreditojemalca. V zvezi s tem, da ni prišlo do sklenitve zavarovalne pogodbe, pa banki ni
mogoče očitati nedopustnega ravnanja. Življenjsko zavarovanje ni bilo sklenjeno, ker
kreditojemalec ni mogel opraviti zdravniškega pregleda. V ponudbi, ki jo je izpolnil in
podpisal kreditojemalec, je navedeno, da ponudba veže ponudnika 30 dni od dneva, ko je
prispela na sedež zavarovalnice, če je potreben zdravniški pregled. Zdravniški pregled je bil,
glede na zavarovalno vsoto, potreben, ponudba nosi datum 26. 1. 2016, zavarovalnica je
(neuspešno) pozvala kreditojemalca na zdravniški pregled znotraj roka veljavnosti ponudbe
18. 2. 2016, zavarovalna pogodba zato – brez vpliva ali krivde banke – ni bila sklenjena.
Glede na navedeno banka ni odgovorna za to, da ob kreditojemalčevi smrti ni bilo
zavarovalnega kritja, kar je bil vzrok za zatrjevano škodo. Med ravnanjem banke, ki je
izplačala kreditni znesek, in zatrjevano škodo, torej ni vzročne zveze. Posrednik v sporu je
zato mnenja, da pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu glede izterjave dolga – 7.3.2018
Banka je s pobudnico in njenim zakoncem sklenila kreditno pogodbo v obliki neposredno
izvršljivega notarskega zapisa, na podlagi katere je kreditojemalcema odobrila kredit v
znesku 149.000,00 evrov (prva kreditna pogodba). Za zavarovanje obveznosti po kreditni
pogodbi je bila na stanovanjski hiši v lasti pobudničinega zakonca ustanovljena zastavna
pravica v korist banke. Med istimi strankami je bila nato v enaki formalni obliki dne 26. 6.
2009 sklenjena kreditna pogodba, na podlagi katere je banka kreditojemalcema odobrila še
kredit v znesku 150.000,00 evrov (druga kreditna pogodba). Tudi obveznosti po tej kreditni
pogodbi so bile zavarovane na enak način.
Pobudnica navaja, da se trudi, kako bi z banko uredila odplačevanje kredita, ta pa naj bi na
njena vprašanja in predloge ne odgovarjala. Zatrjuje tudi, da banka uveljavlja izpolnjevanje
obveznosti samo od nje, ne tudi od drugega kreditojemalca.
Banka je prerekala gornje pobudničine očitke.
Navaja, da so že v letu 2010, kritično pa v letu 2015 nastale velike zamude pri izpolnjevanju
obveznosti kreditojemalcev. Zaradi neizpolnjevanja obveznosti je odpovedala kreditni
pogodbi, tako da sta terjatvi v celoti zapadli v plačilo dne 20. 10. 2017, dne 27. 11.2017 pa je
banka vložila zoper oba kreditojemalca predlog za izvršbo. Sodišče je predlogoma za
izvršbo ugodilo dne 7. 12. 2017.
Banka nadalje zatrjuje, da je odgovarjala na vse pobudničine dopise, pogovori med banko
ter pobudnico in drugim kreditojemalcem pa so tekli tudi na sestankih, ki jih je organizirala
banka. Obveznosti je banka ves čas izterjevala od obeh kreditojemalcev, pobudnico pa tudi
obvestila, da so bile terjatve po obeh pogodbah zaradi zamud (kljub opominom naj bi nastala
po vsaki pogodbi zamuda v višini več kot sedem obrokov) uvrščene v razred s slabo
boniteto, zaradi česar dodatno financiranje in povečanje izpostavljenosti banke ni možno.
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Banka tudi na naroku ni mogla ponuditi za pobudnico sprejemljive rešitve. Stranki sta si na
naroku izgovorili tritedenski rok, v katerem bosta se bosta skušali dogovoriti za kakršen koli
način za razrešitev pobudničinega težkega položaja. Zavezali sta se, da o morebiti
doseženem dogovoru obvestita posrednika v sporu. Če v roku treh tednov po naroku
takšnega obvestila ne bo, to pomeni, da dogovora ni bilo mogoče doseči. Posrednik v sporu
v omenjenem roku od strank ni prejel nikakršnega sporočila. Glede na to šteje, da
prizadevanja za sporazumno rešitev spora niso bila uspešna. Zato je skladno z določbo
drugega odstavka 14. člena Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri
ZBS izdal to nezavezujoče mnenje o spornem razmerju. Z dnem, ko bo pobudnica
seznanjena s tem mnenjem, se skladno z določbo 3. alineje tretjega odstavka 14. člena
Pravil šteje, da je postopek v tej zadevi končan.
Obstoj obveznosti med strankama ni sporen. Težko finančno stanje in morebitna
nezmožnost izpolnjevanja obveznosti na obstoj obveznosti ne vpliva. Upnik sam izbira,
katera od zakonsko predvidenih sredstev za izterjavo dolga bo uporabil. Tudi v primeru,
kadar za določeno obveznost solidarno odgovarja več dolžnikov, upnik prosto izbira, od
katerega, v kakšnem obsegu in po kakšnem vrstnem redu bo uveljavljal ukrepe za izterjavo
dolga. Enako velja pri stvarnem jamstvu za dolg: tudi tu upnikova izbira ni zakonsko
omejena z nikakršnim vrstnim redom.
Glede na navedeno je posrednik v sporu izdal mnenje, da pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu zaradi neupravičenega zaračunavanja stroškov vodenja
kredita – 7.3.2018
Pobudnika sta pri Eko skladu j.s., Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, dne 29. 9. 2014 sklenila
pogodbo o najemu namenskega kredita v višini 10.490,00 evrov. Po pooblastilu
kreditodajalca in za njegov račun (v pogodbi: „zanj“) je pogodbo sklenila banka. Pobudnika
navajata, da jima banka zaračunava stroške, za katere ni pogodbene podlage. Zato sta
zavrnila plačilo računov in opominov za plačilo stroškov vodenja kredita. Nasprotujeta tudi
temu, da je sklad za vodenje kredita izbral najdražjega ponudnika (banko), stroški vodenja in
odobritve kredita naj bi bili nenormalno visoki (večji kot celoten znesek obresti v desetih
letih), nasprotujeta tudi temu, da je banka zaračunala stroške odobritve kredita, ki ga ni
odobrila sama, ampak ga je odobril Sklad. Banka naj bi tudi kar v začetku leta zaračunavala
stroške za storitve, ki jih bo opravila šele v naslednjih mesecih, do konca leta. Banka naj bi
ju tudi ne bila obvestila o tem, da je spremenila firmo: račune sta prejemala od drug(ačn)e
pravne osebe od tiste, s katero sta sklenila pogodbo. Pobudnika sta navedla še, da sta
prekinila tako stroškovno nepošteno razmerje z banko in sta predčasno poplačala vse
obveznosti iz spornega kredita.
Banka je nasprotovala navedbam pobudnikov. Na prvem mestu je navajala, da ni pasivno
legitimirana v tem sporu. Pobudnika naj bi imela poslovno razmerje s skladom, banka je v
spornem razmerju ravnala v imenu in za račun sklada. Navaja, da stroški plačilnega prometa
po TRR in trajnik, ki jih pobudnik plačuje banki v zvezi s plačilnimi storitvami, „niso v ničemer
povezani s stroški po kreditni pogodbi (vodenja kredita...)“.
Banka ugovarja pasivni legitimaciji, češ da računi ne izhajajo iz pogodbe, sklenjene s
skladom, ampak je podlaga za njih razmerje iz vodenja računa.
Ta ugovor ne more obveljati – utemeljuje namreč ravno nasproten sklep: banka je
legitimirana: pobudnika se upirata plačevati stroške, ki jima jih v svojem imenu in za svoj
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račun zaračunava banka.
V času, ko je bila sporna pogodba sklenjena, je vprašanja, ki so sporna v tej zadevi, urejal
Zakon o potrošniških kreditih (Uradni list RS, 59/2010, 77/2011 in 30/2013 – ZPotK-1). Ta je
v 7. točki tretjega odstavka 10. člena določal, da mora kreditna pogodba vsebovati med
drugim efektivno obrestno mero (EOM) in skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik in je
izračunan ob sklenitvi pogodbe. Skladno z 10. točko tretjega odstavka 10. člena pa je morala
kreditna pogodba vsebovati tudi stroške vodenja enega ali več računov za izvajanje plačilnih
transakcij … in druge stroške, ki izhajajo iz kreditne pogodbe. Četrti odstavek 10. člena pa
določa, da potrošniku ni treba plačati stroškov, ki v kreditni pogodbi niso navedeni. Skladno z
določbo 22. člena ZPotK-1 se pri izračunu EOM upoštevajo skupni stroški kredita za
potrošnika, razen dajatev in stroškov, ki jih mora potrošnik plačati … zaradi neizpolnjevanja
obveznosti. Določeno je tudi, da se stroški vodenja računa, na katerem se evidentirajo
plačilne transakcije in črpanja, stroški uporabe plačilnih sredstev za plačilne transakcije in
črpanje ter drugi stroški v zvezi s plačilnimi transakcijami, vključijo v skupne stroške (torej
EOM), razen, če odprtje računa ni obvezno in so stroški računa ločeno prikazani v kreditni
pogodbi.
Na spornem računu št. 17/05567 je kot podlaga za terjatev v znesku 50,00 evrov navedeno
„vodenje kredita“. Tudi iz Javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51 OB 14,
na katerega se sklicuje kreditna pogodba (drugi odstavek 2. člena), izhaja, da znesek 50
evrov letno, ki se plača za vsako naslednje leto na začetku leta za tekoče leto, predstavlja
stroške za vodenje kredita. Posrednik v sporu zato ni mogel upoštevati navedbe banke, da
sporni znesek predstavlja stroške plačilnega prometa po TRR. Skladno z določbo 7.
odstavka 1. člena kreditne pogodbe bi morali biti stroški vodenja kredita upoštevani pri
izračunu EOM. Glede na to pobudnika utemeljeno ugovarjata zahtevi banke, naj jih plačujeta
posebej.
Posrednik v sporu ugotavlja, da so drugi stroški, ki se zdijo pobudnikoma previsoki,
predvideni v Javnem pozivu in je tako podana pravna podlaga za njihovo plačilo. O
primernosti njihove višine se posrednik v sporu ne more izrekati.

Mnenje v sporu glede likvidacije vzajemnega sklada – 4.4.2018
Pobudnik je bil imetnik točk vzajemnega sklada, oblikovanega v Avstriji pod upravljanjem
avstrijske družbe za upravljanje. Banka je pobudnika z dopisom dne 8. 11. 2016 obvestila,
da lahko te kupone prek banke proda do 6. 12. 2016. Pobudnik je skušal prodati svojo
naložbo dne 2. 12. 2016, vendar mu je banka posredovala obvestilo upravljalca sklada z dne
18. 11. 2016, v katerem ta obvešča vlagatelje v sklad, da je avstrijski nadzorni organ dne 19.
9. 2016 odobril prenehanje upravljanja sklada z dnem 9. 1. 2017. Dodatno je v tem obvestilu
navedeno, da se z dnem 18. 11. 2016 ustavi odkup delniških listin in izvede likvidacija
sklada, izplačilo pa naj bi bilo izvedeno po 20. 12. 2016 ob 10% odbitku od dosežene
prodajne vrednosti.
Pobudnik je mnenja, da bi se morala banka držati roka 6. 12. 2016, do katerega naj bi bilo
skladno z njenim obvestilom z dne 8. 11. 2016 mogoče odprodati naložbo in mu omogočiti
prodajo znotraj tega roka. Po stališču pobudnika bi morala biti banka kot plačilni agent in
posrednik usklajena z upravljalcam sklada. Če se upravljalec ni držal morebitnega dogovora,
bi morala banka po pobudnikovem stališču od upravljalca zahtevati odškodnino, vlagateljem
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pa izplačati razliko med likvidacijsko vrednostjo in vrednostjo, ki bi jo pobudnik dosegel s
prodajo točk na dan 2. 12. 2016.
Od banke zahteva, naj mu izplača "razliko do vrednosti sklada, ki bi jih dosegel s prodajo
točk na dan 2. 12. 2016." Pobudnik ni navedel, ali je v postopku likvidacije sklada že prejel
kakšno plačilo, in koliko znaša razlika, ki jo zahteva.
Banka je nasprotovala pobudnikovemu zahtevku. Navaja, da je na podlagi pogodbenega
razmerja z družbo upravljalcem sklada nastopala le kot plačilni agent oziroma posrednik.
Banka naj bi torej bila le vstopno mesto, kjer so potrošniki lahko pridobili informacije o
skladu, opravljali vplačila in prodajo enot sklada. Dopis z dne 8. 11. 2016 naj bi pomenil le
obvestilo, da banka po 6. 12. 2016 prekinja sodelovanje z upravljalcem sklada in torej tudi
funkcijo njenega plačilnega agenta oziroma posrednika v Sloveniji. Naknadno, dne 18. 11.
2016, torej na dan, ko je upravljalec sklada že ustavil odkup enot sklada, pa je bila z njegove
strani obveščena o likvidaciji sklada in o ustavitvi odkupa investicijskih kuponov. Na takšen
razvoj dogodkov naj bi banka ne mogla računati in ga tudi ne preprečiti. Glede na svojo
vlogo v poslu naj bi banka ne imela vpliva na odločitve glede upravljanja sklada in s tem tudi
ne na odločitev upravljalca o likvidaciji sklada.
Ključno vprašanje, ki se zastavlja v tem sporu je, ali je banki mogoče pripisati kakšno
odgovornost za to, da pobudnik 6. 12. 2016 ni več mogel prodati svoje naložbe v spornem
skladu.
Banka je po naroku posredovala posredniku v sporu naslednje listine:
– Pristopno izjavo k pravilom upravljanja vzajemnega sklada, ki jo je dne 27. 12. 2006
podpisal pobudnik;
– Pravila upravljanja sklada;
– Obvestilo Agenciji za trg vrednostnih papirjev o nameri pričetka neposrednega
opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov, storitev upravljanja premoženja
vlagateljev, storitev vodenja računov in hrambe vrednostnih papirjev oziroma storitev
investicijskega svetovanja v Republiki Sloveniji.
Iz Pristopne izjave izhaja, da sta bila pobudniku ob podpisu izročena izvleček iz prospekta in
pravila upravljanja sklada. Iz Obvestila Agenciji za trg vrednostnih papirjev je razvidno, da je
banka v zvezi z upravljanjem spornega sklada opravljala vlogo agenta. V Obvestilu je
navedeno, da je agent, ki sklad trži, izvajalec, ki organizira distribucijo, vodi evidence ter
skrbi za denarno poravnavo posla, ni pa izdajatelj enot vzajemnega sklada. Na tej podlagi
posrednik v sporu ugotavlja, da je v spornem razmerju banka za pobudnika opravljala
investicijske storitve oziroma posle v smislu 8. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov
(Uradni list 108/10 -UPB, s spremembami in dopolnitvami – ZTFI). Določbe 7. poglavja ZTFI
(pravila poslovanja pri opravljanju investicijskih storitev in poslov) se uporabljajo tudi za
banke, ki opravljajo investicijske storitve in posle. Tudi za sporno razmerje torej velja določba
prvega odstavka 206. člena ZTFI, po kateri se za pravno razmerje med borznoposredniško
družbo in njenimi strankami uporabljajo splošna pravila obligacijskega prava o mandatni
pogodbi.
Mandatno pogodbo (pogodbo o naročilu) ureja Obligacijski zakonik v XVII. poglavju (členi
766 do 787). Vsebinsko enako je bila mandatna pogodba urejena v Zakoniku o obligacijskih
razmerjih.
V prvem odstavku 766. člena je določeno, da se s pogodbo o naročilu prevzemnik naročila
zavezuje naročitelju, da bo zanj opravil določene posle. Teorija navaja več tipov mandatnih
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pogodb, med drugim tudi pooblastilno pogodbo, pri kateri gre za dogovor, na podlagi
katerega se mandatar zaveže opraviti posel v imenu in za račun mandanta. 15 Za takšno
(mandatno) razmerje je šlo tudi v spornem primeru. Za mandatno pogodbo je značilno, da
ena stranka (izvajalec - mandatar) opravlja posle za drugo stranko (naročitelja – mandanta)
po njegovih navodilih in željah, zato pa tudi na naročiteljeve stroške in nevarnost. 16
Mandatar torej ne nosi nevarnosti, ki izvirajo iz posla, za katerega opravo se je zavezal. Iz
navedenega sledi, da banka kot mandatar ne odgovarja pobudniku kot mandantu za škodo,
ki mu je morebiti nastala zaradi ravnanja tretjega iz razmerja, v katero je banka vstopila v
pobudnikovem imenu in za njegov račun.
Pobudnik svojega zahtevka ne more uspešno opreti niti na okoliščino, da je banka
enostransko razdrla mandatno pogodbo. Iz dopisa banke z dne 8. 11. 2016 izhaja, da banka
sporoča pobudniku, da bo prenehala opravljati posredniške storitve za sporne sklade in da
po 6. 12. 2016 ne bo več mesto, prek katerega bi se opravljale transakcije prodaje
omenjenega sklada. Dopisa ni mogoče razumeti kot obljubo ali zavezo banke, da bo
upravljalec sklada do navedenega datuma tudi omogočal takšne transakcije. Mandatna
pogodba je sicer dvostransko obvezna pogodba, ki pa jo glede na posebno določbo prvega
odstavka 783. člena OZ prevzemnik (mandatar – v tem razmerju banka) lahko enostransko
odpove, kadar hoče, samo ne ob neprimernem času. Banka je z omenjenim dopisom torej
lahko veljavno enostransko odpovedala razmerje, iz katerega je izhajala njena vloga
plačilnega agenta upravljalca sklada.
Kot že omenjeno, iz drugega odstavka 783. člena OZ izhaja, da je odpoved veljavna, četudi
je dana ob neprimernem času. V takšnem primeru mora prevzemnik naročila povrniti
naročitelju škodo, nastalo zaradi odpovedi, razen če so bili za odpoved podani utemeljeni
razlogi. Posrednik v sporu ne vidi vzročne zveze med odpovedjo mandatne pogodbe in
morebitno škodo, ki je nastala pobudniku, ker 2. 12. 2016 ni mogel več prodati svoje
naložbe. Zato se mu tudi ni bilo treba opredeliti glede vprašanja, ali je bila pogodba morda
odpovedana ob neprimernem času.
V 4. točki Obvestila Agenciji je določeno, da je v primeru prekinitve pogodbenega razmerja
med plačilnim agentom v RS in družbo za upravljanje družba za upravljanje – in ne morda
plačilni agent - dolžna zagotoviti nemoteno varstvo vseh pravic vlagateljev v investicijske
sklade tako, da sama nemudoma prevzame izvajanje vseh poslov v zvezi z investicijskimi
skladi oziroma je dolžna nemudoma vzpostaviti poslovno zvezo z novim plačilnim agentom v
Republiki Sloveniji ter o vseh pomembnih informacijah nemudoma in na ustrezen način
obvestiti vlagatelje.

Mnenje v sporu glede rubeža plače – dne 11.6.2018
Pobudnik navaja, da je v mesecu decembru 2017 prejel na svoj transakcijski račun pri banki
znesek, ki mu ga je izplačal delodajalec kot božičnico. S tem zneskom je lahko razpolagal. V
mesecu januarju 2018 pa je od delodajalca prejel še plačo za mesec december 2017.
Znesek tega priliva pa naj bi mu bila banka zadržala z utemeljitvijo, da je za mesec
december 2017 prejel dve plači. Zahteva, naj mu banka sprosti znesek navedenega
(januarskega) priliva.
Banka v odgovoru pojasnjuje, da na pobudnikovem transakcijskem računu (kot dolžnikov
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dolžnik) vodi tri sklepe o izvršbah. Pobudnikov delodajalec je na pobudnikov TRR dne 14.
12. 2017 nakazal priliv v znesku 555,03 virov iz naslova plače za mesec december 2017. Ta
znesek ne presega nerubljivega dela denarnih prejemkov, ki se v skladu z zakonom, ki ureja
dohodnino, štejejo za dohodek iz delovnega razmerja, zato je pobudnik z njim lahko v celoti
razpolagal. Z enakim namenom (plača za mesec december 2017) pa je nato delodajalec
dne 12. 1. 2018 opravil še eno nakazilo, tokrat v znesku 766,69 evrov. Na vprašanje, kateri
od obeh prilivov predstavlja plačo za december 2017, delodajalec banki ni odgovoril. Iz
plačilne liste, ki jo je predložil pobudnik, pa je banka ugotovila, da decembrsko nakazilo
predstavlja nagrado za poslovno uspešnost. Glede na to je oba zneska upoštevala kot plačo
za mesec december in pri izvajanju sklepa o izvršbi upoštevala zakonsko omejitev, da na
plačo z rubežem lahko poseže tako, da dolžniku od seštevka obeh plačil za december
ostane znesek najmanj 76% minimalne plače.
Pobudnik je bil povabljen na narok, vendar se ga ni udeležil. Skladno z določbo prvega
odstavka 13. člena Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri ZBS
(Pravila) je bil narok opravljen v njegovi odsotnosti.
Pooblaščenec banke je na naroku vztrajal pri utemeljitvi, da je bil rubež opravljen pravilno.
Banka mora varovati zakonite interese izvršilnih upnikov, zato pri izvrševanju izvršilnih
sklepov ne more popuščati dolžniku.
Glede na navedeno ni bilo mogoče doseči sporazuma o rešitvi spora med pobudnikom in
banko. Zato je posrednik v sporu skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil izdal
to nezavezujoče mnenje.
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/2007 UPB – spremembami in
dopolnitvami - ZIZ) v 202. členu določa, da je na dolžnikove denarne prejemke, ki se v
skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, štejejo za dohodek iz delovnega razmerja, dopustno
z izvršbo za poplačilo denarne terjatve seči do dveh tretjin prejemkov, na katere se seže z
izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 76% minimalne plače.
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013- s spremembami in dopolnitvami –
ZDR) v prvem odstavku 134. člena pod naslovom plačilni dan določa, da se plača plačuje za
plačilna obdobja, ki ne smejo biti daljša od enega meseca. Po določbi drugega odstavka
134. člena ZDR se plača izplača najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja.
Zakon ne definira pojma plačilno obdobje. Člen 4 ZDR določa, da je delovno razmerje tisto,
v katerem delavec nepretrgano, praviloma za nedoločen čas (prvi odstavek 12. člena ZDR)
za plačilo opravlja delo. Plačilno obdobje je mogoče razumeti le tako, da med trajanjem
delovnega razmerja delodajalec periodično plačuje delavcu za opravljeno delo. Obdobja
periodičnega plačila so lahko krajša – na primer tedenska – ne morejo pa biti daljša od
meseca. Iz plačilnih list, ki jih je predložil pobudnik, je razvidno, da mu je delodajalec
plačeval plačo za koledarski mesec. V spornem primeru je plačilno obdobje torej
predstavljalo koledarski mesec. Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/2010 – s
spremembami – ZMinP) določa, da je minimalna plača mesečna plača. Iz navedenih določb
izhaja sklep, da je treba nerubljivi del plače računati tako, da od denarnih prejemkov, ki se v
skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, štejejo za dohodek iz delovnega razmerja, prejetih za
delo, opravljeno v določenem mesecu, delavcu ostane na razpolago najmanj znesek v višini
76% zakonsko določene minimalne mesečne plače.
Zakon o dohodnini (Uradni list 13/2011 – s spremembami in dopolnitvami – ZDoh–2) v 1.
alineji prvega odstavka 37. člena določa, da dohodek iz delovnega razmerja vključuje plačo,

Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, SI-1000 Ljubljana, Tel.: +386 1 24 29 700,
Fax: +386 1 24 29 713, info@zbs-giz.si, www.zbs-giz.si

nadomestilo plače in vsako drugo plačilo za opravljeno delo. V 12. alineji prvega odstavka
44. člena ZDoh je še določeno, da se ob izpolnjevanju dodatnih pogojev, ki so natančneje
predpisani v tej določbi - ne všteva v davčno osnovo del plače za poslovno uspešnost po
zakonu, ki ureja delovna razmerja.
Iz navedenega izhaja, da je banka obe sporni nakazili delodajalca – decembrskega v znesku
555,03 in januarskega v znesku 766,69 evrov – pravilno štela za dohodek, ki se v skladu z
zakonom, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek iz delovnega razmerja, izplačan za delo v
mesecu decembru 2017 in pri rubežu upoštevala omejitve, ki dolžniku zagotavljajo
razpoložljivost ustreznega dela minimalne mesečne plače. Tudi če bi sporni decembrski
priliv (555,03 evrov) šteli kot del plače za poslovno uspešnost po zakonu, ki ureja delovna
razmerja, in se skladno z določbo 12. alineje prvega odstavka 44. člena ZDoh ob
izpolnjevanju dodatnih pogojev, ki so natančneje predpisani v tej določbi - ne všteva v
davčno osnovo, bi bil pobudnik na istem. Omenjeni priliv bi bil v tem primeru v celoti rubljiv,
plača, izplačana v januarju 2018 (znesek 766,69 evra) pa je presegala 76% minimalne
mesečne plače.
Glede na navedeno izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri ZBS meni, da
pobuda ni utemeljena.
Mnenje v sporu zaradi blokade plačilno kreditne kartice – dne 19.7.2018
Pobudnik je bil imetnik plačilno kreditne kartice, ki jo je izdala banka. Banka je pobudnika v
juliju 2017 pisno pozvala, naj se najkasneje do 31. 8. 2017 oglasi v katerikoli poslovni enoti
banke zaradi posredovanja „osveženih osebnih podatkov“. Pozneje je pobudnika v zvezi s
tem še večkrat kontaktirala po telefonu. Ob tej priliki naj bi uslužbenec banke pobudnika
opozoril, da mu bo, če se ne oglasi na banki, ta primorana onemogočiti nadaljnje poslovanje
s kartico. Pobudnik se pozivu ni odzval, zato mu je banka blokirala kartico in onemogočila
njeno nadaljnjo uporabo. Pobudnika je tudi obremenila s stroški blokade v znesku 20 evrov
in k obveznosti pripisala še znesek zamudnih obresti 0,67 evrov.
Pobudnik nasprotuje takšnemu ravnanju banke in meni, da zanj ni nikakršne pravne
podlage.
Banka je nasprotovala pobudnikovim navedbam, da je ravnala nedopustno. Sklicevala se je
na določbe tretje alineje prvega odstavka 49. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja
in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/2016 -ZPPDFT-1) in na njegovi podlagi
sprejetih notranjih aktov banke. Izrazila pa je pripravljenost, da pobudniku odpiše dolg na
kartici v znesku 20,67 evrov.
Na naroku sta stranki vztrajali vsaka pri svojih stališčih. Glede na navedeno med
pobudnikom in banko ni bilo mogoče doseči sporazuma o rešitvi spora. Zato je posrednik v
sporu skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil postopka za izvensodno
reševanje potrošniških sporov pri ZBS (Pravila) izdal to nezavezujoče mnenje.
Na naroku in v poznejši vlogi pobudnik navaja, da mu je z blokado kartic nastala
nematerialna (težave zaradi zavrnjene transakcije s kartico) in materialna škoda (letna
članarina za kartico mu ni bila vrnjena), obstajala pa naj bi nevarnost nadaljnje škode (za to
banko naj bi se bil odločil predvsem zaradi družinskega zdravstvenega/potovalnega
zavarovanja za tujino). Izrecno navaja, da denarnega zahtevka nima, želi pa mnenje, ali
obstaja zakonska podlaga za to, da banka za potrebe „osvežitve podatkov“ zahteva njegov
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osebni obisk v poslovni enoti banke. Želi tudi mnenje o tem, ali je banka dolžna upoštevati,
da so podatki „osveženi“ ža s tem, da se je moral pri isti banki ob uporabi drugih storitev
izkazati z osebno navzočnostjo ob predložitvi osebnega dokumenta.
Banka navaja, da je v okviru preverjanja in posodabljanja pridobljenih listin in podatkov o
pobudniku izvedla ukrep ugotavljanja in preverjanja njegove istovetnosti, iz 23. člena
ZPPDFT-1. Dokumentacija o pobudniku, s katero je banka razpolagala, namreč ni bila
skladna z zahtevami iz 23. člena ZPPDFT-1, ki izrecno nalaga banki, da preveri istovetnost
stranke ter pridobi podatke o stranki z vpogledom v uradni osebni dokument stranke ob njeni
osebni navzočnosti. Iz navedenega jasno izhaja, da je pri posodobitvi dokumentacije z
namenom osvežitve podatkov o stranki oseben obisk stranke ključen, da se zadosti
zahtevam iz 23. člena ZPPDFT-1. Banka se pri tem sklicuje tudi na zgibanko
»Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma – Pridobivanje podatkov o
strankah«, pripravljeno s strani Združenja bank Slovenije v sodelovanju s soizdajatelji
Ministrstvom za finance, Uradom za preprečevanje pranja denarja in Banko Slovenije. Na
zadnji strani zgibanke je najprej zapisano, da za potrebe preprečevanja pranja denarja ne
zadošča, da banka od stranke podatke zgolj pridobi, pač pa jih mora tudi preveriti tako, da
od stranke zahteva predložitev veljavnega uradnega dokumenta (takrat veljavni 13. člen
ZPPDFT naj bi enako kot 23. člen ZPPDFT-1 določal, da se vpogled v uradni osebni
dokument stranke opravi v njeni osebni navzočnosti). Nadalje je zapisano, da morajo banke
podatke na tak način pridobiti ne le pred sklenitvijo poslovnega razmerja, pač pa tudi ob
rednem posodabljanju pridobljenih podatkov, ki ga mora banka zagotoviti najmanj v obdobju
petih let. Na vprašanje pobudnika, ali je banka dolžna upoštevati, da so podatki obnovljeni
že s tem, da se je pri isti banki ob uporabi drugih storitev moral izkazati z osebno
navzočnostjo ob predložitvi osebnega dokumenta banka odgovarja, da bi tako pridobljene
podatke sicer lahko upoštevala, vendar ZPPDFT-1 banki v ničemer ne nalaga, da jih mora
upoštevati.
Banka se utemeljeno sklicuje na določbo prvega odstavka 23. člena ZPPDFT-1, ki določa,
da banka za stranko , ki je fizična oseba … ugotovi in preveri njeno istovetnost ter pridobi
podatke iz 2. točke prvega odstavka 137. člena zakona z vpogledom v uradni osebni
dokument stranke ob njeni osebni navzočnosti. Člen 16 ZPPDFT-1 pod naslovom Pregled
stranke določa, da pregled stranke obsega … ugotavljanje istovetnosti stranke in
preverjanje njene istovetnosti na podlagi verodostojnih, neodvisnih in objektivnih virov. Četrti
odstavek 49. člena Zakona določa, da mora banka zagotoviti, da se podatki o stranki
posodobijo najmanj po preteku petih let od zadnjega pregleda stranke, če je stranka pri
zavezancu v zadnjih 12 mesecih izvedla vsaj eno transakcijo. Točka 2 prvega odstavka 137.
člena pa določa, da se v evidencah o strankah … za namen izvajanja 16. člena zakona
obdelujejo naslednji podatki: osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum
in kraj rojstva, davčna številka, vrsta in naziv izdajatelja osebnega dokumenta.
Za zahtevo po osebni navzočnosti stranke v postopku posodobitve podatkov je banka torej
imela podlago v zakonu.
Zakon ne določa, na kakšen način – z vabilom, z obiskom na domu ali kako drugače, naj
banka zagotovi osebno navzočnost stranke. Banka ni navedla razlogov, zakaj se ni odločila,
da bo za obnovitev podatkov skladno z ZPPDFT-1 upoštevala podatke o stranki, ki jih je
pridobila s tem, da se je morala ta pri isti banki ob uporabi drugih storitev izkazati z osebno
navzočnostjo ob predložitvi osebnega dokumenta. Res je sicer, kar navaja banka, da
ZPPDFT-1 ne nalaga banki izrecno, da bi morala upoštevati, da so podatki za stranko
obnovljeni že na ta način.
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Na prvi pogled se tako zdi, da je izbira postopka v celoti stvar proste diskrecije banke in
stvar njene poslovne politike: sama – v razumnih mejah, ki prestanejo presojo s stališča
sorazmernosti - se odloči, kako (ne)prijazen za stranko bo ta postopek. Zahteva, naj se
potrošnik oglasi v poslovni enoti banke, je po presoji posrednika v sporu v mejah običajnega
poslovanja. Potrošnik se ji ne more upirati.
Ker se pobudnik na vabilo, naj se zaradi obnovitve podatkov oglasi v poslovni enoti banke, ni
odzval, mu je banka blokirala kartico in onemogočila njeno nadaljnjo uporabo. Za takšno
sankcijo pa banka po mnenju posrednika v sporu v primerih, ko je lahko pridobila podatke o
stranki na drug, zgoraj opisani način, nima pravne podlage. Člen 21 ZPPDFT določa, da
banka, ki ukrepov … ne more izvesti v skladu z določbami tega zakona … mora prekiniti
poslovno razmerje. Določbe, da banka lahko prekine poslovno razmerje šele, če ne more
izvesti predpisanih ukrepov, sicer ni mogoče razumeti tako, da bi morala banka pred
odpovedjo poslovnega razmerja poizkusiti vse postopke za zagotovitev osebne navzočnosti
stranke, ki si jih je sploh mogoče zamisliti. Banka pa sama priznava, da bi v spornem
primeru za obnovitev podatkov skladno z ZPPDFT-1 lahko upoštevala podatke o stranki, ki
jih je pridobila s tem, da se je morala ta pri isti banki ob uporabi drugih storitev izkazati z
osebno navzočnostjo ob predložitvi osebnega dokumenta. Sklicevanje banke na to, da v
spornem primeru ni mogla izvesti z zakonom predpisanih ukrepov, kar je podlaga za
sankcijo po 21. členu Zakona, torej ne drži. Glede na to v sporni zadevi niso bili izpolnjeni
pogoji, ki jih za enostransko prekinitev razmerja banke s pobudnikom določa ZPPDFT-1.
Banka je kot podlago za enostransko razdrtje pogodbenega razmerja s pobudnikom
navajala tudi splošne pogoje, ki ji dopuščajo, da uporabniku kadarkoli blokira kartico, če ta
krši določbe pogodbe ali splošnih pogojev. V zvezi s tem se klicuje na peti odstavek razdelka
VI splošnih pogojev, ki imetniku kartice nalaga, da mora banki sporočiti vse relevantne
podatke, ki se nanašajo na poslovanje s kartico. Posrednik v sporu je mnenja, da tudi te
določbe splošnih pogojev ni mogoče razumeti tako, da bi od stranke zahtevala, da se mora
osebno oglasiti v banki, kadar se ta odloči, da bo „osvežila“ njene podatke. Obveznosti, da
„mora banki sporočiti vse relevantne podatke“ po nobeni od možnih razlag ni mogoče
razložiti tako, da bi banka lahko zahtevala, naj jih „sporoči“ tako, da se osebno oglasi na
sedežu katere od njenih podružnic. Nenazadnje s podobno formulacijo v drugem odstavku te
iste (5.) točke imetnik kartice sprejema zavezo, da bo „takoj obvestil banko o kraji ...“.
Sporočilo in obvestilo sta skoraj sinonima. Absurdnosti razlage, da bi se moral imetnik s
takojšnjim obvestilom o kraji osebno oglasiti pri banki, ni treba posebej utemeljevati.
Glede na to je posrednik v sporu mnenja, da je pobuda utemeljena.

Mnenje v sporu glede napak pri vodenju računa – dne 27.7.2018
Pobudnica navaja, da je bila oškodovana s tem, da jo je banka bremenila za previsok
znesek negativnega stanja na njenem računu. Podpisala je sicer izjavo o poravnavi dolga, v
kateri je bil naveden znesek, za katerega jo bremeni banka, vendar naj bi ob podpisu izjave
ne imela časa za premislek, vsekakor pa izjave ni podpisala zato, da bi plačevala več, kot je
bila dejansko dolžna. Banka naj bi v njeno škodo storila tudi nekatere nepravilnosti pri
izvajanju sklepa o izvršbi, ki ga je zoper njo kot dolžnico izdalo okrajno sodišče v Sevnici.
Pobudnica ni navedla natančnega zneska, za katerega naj bi bila oškodovana, je pa
predložila obsežno dokumentacijo, ki naj bi potrjevala njene, delno ne dovolj konkretizirane
navedbe.
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Banka zavrača pobudničino zahtevo. Navaja, da je imela pobudnica pri banki odprta dva
osebna računa. Prvi, št. ....998, je bil ukinjen dne 5. 8. 2014 po opominjevalnem postopku
zaradi nedovoljenega negativnega stanja, do katerega je prišlo, ker banka pobudnici ni
odobrila podaljšanja izrednega limita. Po poteku veljavnosti izrednega limita je bil pobudnici
odobren le osnovni limit v znesku 300,00 evrov, ob ukinitvi tega osebnega računa pa je
prenehala tudi veljavnost tega limita, tako da je negativno stanje na računu znašalo
2.440,28 evrov.
Ob poteku izrednega limita dne 2. 6. 2014 je pobudnica podpisala zahtevek za ukinitev
osebnega računa in izjavo, da je seznanjena z negativnim stanjem, ki ga bo poravnala v 36
mesečnih obrokih po 68 evrov. Dokončno izjavo o poravnavi dolga naj bi bila pobudnica
podpisala dne 29. 8. 2014. Banka nadalje zatrjuje, da je pobudnica ta dolg poravnavala
neredno, zato je banka terjatev odstopila novemu upniku, pri čemer je bila odstopljena
terjatev zmanjšana za vsa plačila, ki jih je pobudnica opravila po ukinitvi osebnega računa za
poravnavo terjatve banke. O odstopu terjatve je banka obvestila pobudnico 23. 8. 2016.
Dne 2. 6. 2014, torej nekaj več kot dva meseca pred ukinitvijo računa št. ....998, je banka
pobudnici odprla drug račun, št. .... 426, da je pobudnica lahko prejemala pokojnino. V
mesecih julij in avgust 2014 je pobudnica tako razpolagala z obema navedenima računoma
– to je po mnenju banke zavedlo pobudnico k napačni oceni, da je dolg na prvem računu
previsok: pokojnini za dva meseca (dne 30. 6. 2014 v znesku 524,06 evrov in 31. 7. 2014 v
znesku 690,06 evrov) sta bili namreč še pred ukinitvijo prvega računa nakazani na novi
račun, zato ta dva priliva nista vplivala na višino negativnega stanja na prvem,
"prezadolženem" računu.
Banka je nadalje navedla, da je zoper pobudnico izvajala sklep o izvršbi, ki ga je prejela od
Okrajnega sodišča. V izvršilnem postopku je sodišče izdalo še sklep o utesnitvi in nato še
sklep o ustavitvi izvršbe. V odgovoru na pobudo banka podrobno navaja plačila, ki jih je
izvajala v korist izvršilne upnice iz prilivov na pobudničin račun ....998 in pozneje na
račun ....426, pri čemer je upoštevala omejitve, ki jih določa Zakon o izvršbi in zavarovanju v
členih 101, 102 1n 137.
Na naroku sta obe stranki vztrajali pri svojih stališčih. Pobudnica je ocenila, da je bila
oškodovana za kakih 600 evrov.
Kakršnega koli sporazuma o rešitvi spora med strankama ni bilo mogoče doseči. Zato je
posrednik v sporu skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil izdal to
nezavezujoče mnenje.
Pobuda ni utemeljena. Obsežna dokumentacija, ki sta jo predložili obe stranki, v celoti
potrjuje navedbe banke. Pobudnica z ničimer ni izkazala, da bi bilo negativno stanje na
njenem računu ....998 nepravilno prikazano. Nenazadnje je znesek negativnega stanja
sporazumno ugotovljen v izjavi o poravnavi negativnega stanja, ki jo je pobudnica podpisala
29. 8. 2014. Pobudnica sicer izraža dvom v pravno veljavnost navedene izjave, ker naj bi za
njen podpis ne imela dovolj časa za premislek. Njene navedbe ne zadostujejo za sklep, da bi
šlo pri podpisu izjave za takšno napako volje, ki bi lahko vplivala na veljavnost izjave.
Nenazadnje je pobudnica obveznosti, ki jih je sprejela z navedeno izjavo, tudi – čeprav
neredno – izpolnjevala, ne da bi uveljavljala neveljavnost svoje zaveze. Poleg tega je banka
z izpisi prometa na obeh spornih računih izkazala podlage za nastanek pobudničine
neporavnane obveznosti v sporni višini, pobudnica pa ni ustrezno oporekala nobeni postavki
v predloženih izpisih prometa.
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Banka prepričljivo pojasnjuje in s predloženo dokumentacijo dokazuje, kako sta v času
obstoja obeh računov dva priliva prišla na novi račun, kar na višino negativnega stanja na
prvem računu ni moglo vplivati, je pa verjetno zmedlo pobudnico.
Pobudnica se tudi ne more upirati temu, da je banka terjatev prenesla na novega upnika.
Člen 419 Obligacijskega zakonika za takšen prenos ne zahteva dolžnikovega soglasja. Da je
bila pobudnica o prenosu terjatve obveščena, pa izhaja iz dopisa z dne 23. 8. 2016, ki ga je
predložila banka. Banka je ustrezno odgovorila tudi na pobudničin očitek glede tega, da ni
upoštevala njenega plačila zneska 68,00 evrov dne 29. 7. 2017. To plačilo je bilo opravljeno
potem, ko je bila pobudnica že obveščena o odstopu terjatve, banka pa je prejeti znesek
(pre)nakazala novemu upniku – ta je moral to plačilo upoštevati pri višini obstoječega
pobudničinega dolga.
Prepričljive, pravno utemeljene in z ustreznimi dokazi podprte so tudi navedbe banke glede
izvajanja sklepa o izvršbi – z upoštevanjem določb 101. in 102. ter 137. člena Zakona o
izvršbi glede omejitve rubljivosti prilivov iz osebnih prejemkov. Banka je pobudnici pojasnilo
o tem posredovala z dopisom z dne 1. 4. 2016. Iz sklepa o utesnitvi izvršbe Okrajnega
sodišča z dne 13. 11. 2015 je tudi razvidno, da je sodišče pri izračunu višine pobudničine
obveznosti do izvršilne upnice upoštevalo zneske, ki jih je upnici nakazovala banka pri
izvajanju sklepa o izvršbi.
Glede na navedeno je posrednik v sporu mnenja, da pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu zaradi vrnitve dolga in obrokov plačila kredita (leasing) –
12.9.18

Pobudnik navaja, da je njegova žena (lizingojemalka) sklenila s ponudnikom storitev
(lizingodajalec) pogodbo o finančnem leasingu premičnine – zaradi lizinškega nakupa
osebnega avtomobila. Vrednost avtomobila naj bi znašala 22.745,00 evrov. Pred izročitvijo
vozila je lizingojemalka plačala polog v znesku 9.772,50 evrov, nato pa še štiri obroke po
258,14 evrov, skupaj torej 10.805,06 evrov. V času trajanja najema je lizingojemalka umrla.
Pobudnik navaja, da je večinski dedič po pokojni – zapuščinski postopek pa še ni končan.
Kmalu po njeni smrti je bilo vozilo ukradeno. Vozilo je bilo kasko zavarovano, zavarovalna
polica vinkulirana v korist lizingodajalca, ta naj bi bil od zavarovalnice tudi prejel odškodnino
- “poplačilo avtomobila”. Na ta način naj bi bil lizingodajalec okoriščen, pogodbenica pa
oškodovana za znesek, ki ga je plačala na podlagi pogodbe o lizingu. Pobudnik kot dedič in
solastnik vozila zahteva, naj mu lizingodajalec okoriščenje vrne. Na naroku je po razčiščenju
nekaterih dejanskih okoliščin uveljavljal del(je)no odškodninsko odgovornost lizingodajalca
za nastalo škodo.
Ponudnik storitve – lizingodajalec - je zahtevku nasprotoval. Navaja, da je bil v tem primeru
sam prikrajšan za znesek, ki predstavlja razliko med vrednostjo izročenega vozila in zneski,
ki jih je lizngojemalka plačala na podlagi pogodbe, ki je bila temelj za izročitev vozila v
uporabo. Takšno prikrajšanje se lahko zmanjša za vrednost vozila, če je to vrnjeno ali tudi za
znesk odškodnine, ki jo prejme dajalec lizinga, če je vozilo protipravno odtujeno ali uničeno.
Vozilo ni bilo vrnjeno. Lizingodajalec nadalje zatrjuje, da tudi odškodnine – zaradi domnevne
tatvine vozila – od zavarovalnice ni prejel.
Dejansko stanje med udeležencema ni bilo sporno, so se pa na podlagi skladnih navedb
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udeležencev na naroku in na podlagi listin, ki jih je predložil lizingodajalec, razjasnile še
nekatere prodrobnosti, ki bi lahko vplivale na pravni položaj udeležencev spora.
Vozilo, ki je bilo predmet lizinga, je takoj po smrti lizingojemalke nepooblaščeno odtujil njen
sin. Odpeljal ga je iz domače garaže, pobudnik je temu sicer nasprotoval, vsekakor pa se je
zanesel, da bodo otroci pokojne plačevali vsaj obveznosti iz pogodbe o lizingu. Pobudnik je
o izgubi posesti nemudoma obvestil lizingodajalca in ga pozval, naj pogodbena razmerja
ureja z "novim lastnikom", dejanskim imetnikom vozila. Policije o dogodku ni obvestil. Tudi
zavarovalnici ni prijavil odtujitve vozila. Lizingodajalec je dogodek prijavil policiji (Obvestilo o
storitvi kaznivega dejanja, z dne 14. 10. 2014) ni pa uveljavljal povrnitve škode od
zavarovalnice. Okrožno državno tožilstvo je kazensko ovadbo policijske postaje zavrglo:
ugotovilo je, da v ravnanju osumljenega sina lizingojemalke ni znakov kaznivega dejanja
zatajitve, ki se preganja po uradni dolžnosti, marveč gre za dejanje samovoljnosti, ki se v
takšnih primerih začne z zasebno tožbo.
Vozila kljub prizadevanjem obeh strank – dajalec lizinga navaja, kar izhaja tudi iz obvestila o
storitvi kaznivega dejanja, da je angažiral tudi detektivsko agencijo – ni bilo mogoče najti.
Oba udeleženca navajata domnevo, da so storilci vozilo razgradili in je bilo uporabljeno za
rezervne dele.
Pravno razmerje med strankama predstavlja finančni lizing. Gre za netipsko (inominatno)
pogodbo, ki je obligacijski predpisi ne urejajo posebej. Pravice in obveznosti pogodbenih
strank se presojajo po izrecnih pogodbenih določilih, glede vprašanj, ki v pogodbi niso
urejena, pa po splošnih načelih obligacijskega prava z upoštevanjem določb o tipskih
pogodbah, ki urejajo pravne položaje, ki se v bistvenih značilnostih prilegajo pogodbeni
podlagi (kavzi) takšne pogodbe. Razmerja iz pogodbe o finančnem lizingu imajo elemente
pogodbe o najemu in pogodbe o posojilu, v spornem primeru tudi pogodbe o prodaji na
obroke.
Pri presoji spornega razmerja pa je treba upoštevati še specialne določbe Zakona o varstvu
potrošnikov (Uradni list 20/98 s spremembami in dopolnitvami – ZVPot). Lizingojemalka je
namreč sklenila pogodbo kot potrošnica.
V točki VII/8 splošnih pogojev za finančni lizing, ki so v skladu z določbo točke 13.2 Pogodbe
o finačnem leasingu njen sestavni del, je določeno, da se s plačilom zadnjega obroka šteje,
da je lastninska pravica na predmetu pogodbe prešla na lizingojemalca. Člen 56 ZVPot
določa, da za (med drugim) zakupno pogodbo z določilom, da bo v zakup dano blago prešlo
v potrošnikovo lastnino, če bo določen čas plačeval zakupnino, veljajo določbe zakona o
prodaji na obroke. Četrti odstavek 49. člena ZVPot nadalje določa, da določbe zakona, ki
urejajo prodajo na obroke, ne vplivajo na pravice potrošnikov po zakonu, ki ureja potrošniške
kredite (ZPotK).
Sporno razmerje je torej treba presojati kot prodajo na obroke, 17 ob upoštevanju kavtel, ki jih
lizingojemalcu zagotavlja tudi ZPotK. ZVPot je (v razmerju do Obligacijskega zakonika - OZ)
specialni zakon, kar pomeni, da se za presojo spornega razmerja uporabljajo prvenstveno
določbe ZVPot, glede vprašanj, ki jih ta ne ureja, pa določbe OZ, ki urejajo pogodbo o
prodaji na obroke. Za presojo spornega razmerja je pomembna še določba 50. a člena
ZVPot, ki določa, da so nična določila, ki bi bila za potrošnika manj ugodna od določb
17

Glede primerov, ko je v pogodbi dogovorjena samo odkupna opcija, gl. Sodbo VSRS II Ips
27/2016 z dne 15. 9. 2016 – v takšnem primeru prevladajo značilnosti zakupne (najemne)
pogodbe.
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poglavja ZVPot, ki ureja prodajo na obroke, razen določil o lastninskem pridržku.
Takšno pravno naravo razmeja med pogodbenicama v okviru opisanih zakonskih omejitev
svobodnega urejanja pogodbenega razmerja upošteva tudi sporna pogodba. V skladu s
pogodbo (glede na ZVPot: o prodaji na obroke) lizingodajalec kljub izročitvi predmeta
pogodbe v posest lizingojemalcu, ostane formalnopravni lastnik. To predstavlja (dovoljeni)
lastninski pridržek. 18 V točki, ki je odločilna za presojo položaja, ki je nastal z izginotjem
(uničenjem?) predmeta lizinga, ima lastninski pridržek za posledico odstop od splošnega
načela o tveganjih, ki jih nosi lastnik. Po splošnih načelih stvarnega prava namreč posledice
naključja nosi lastnik (casum sentit dominus). OZ pa glede prodaje z lastninskim pridržkom v
251. členu določa izjemo od tega pravila: nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja
stvari trpi kupec od takrat, ko mu je stvar izročena (četudi še ni lastnik). Pogodbenika sta se
glede tega vprašanja tudi izrecno dogovorila enako. V točki IX.1 pogodbe je določeno, da
rizik izgube ali uničenja predmeta lizinga, tudi če gre za naključje ali višjo silo, nosi
lizingojemalec. Posrednik v sporu ugotavlja, da takšna zakonska in pogodbena ureditev ne
nasprotuje nobenemu ustavnemu načelu ali načelu obligacijskega prava: nasprotno, prilega
se gospodarskemu bistvu pogodbe o finančnem lizingu in je usklajena tudi z drugimi
določbami pogodbenega razmerja, ki nadzor nad predmetom lizinga izroča v celoti v roke
lizingojemalca. To, da lizingodajalec do plačila zadnjega obroka ohrani lastništvo nad
predmetom zakupa, služi le določenim davčnim in bilančnim razlogom (kadar je
lizingojemalec pravna oseba) in razlogom zavarovanja lizingodajalca pred določenimi
tveganji, ki jim je izpostavljen zaradi morebitnih težav s plačilno disciplino ali plačilno
nezmožnostjo lizingojemalca.
Glede na navedeno pobudnik nima pravne podlage, da bi povračilo škode, ki ga je z
izginotjem predmeta lizinga, sicer brez njegove krivde, zadela zaradi posega tretjega,
uveljavljal od lizingodajalca. Dogodek, ki mu je povzročil škodo, tudi ne vpliva na obstoj
pogodbenih obveznosti lizingojemalca oziroma oseb, ki na kakršni koli podlagi odgovarjajo
za izpolnjevanje njegovih obveznosti.
Na naroku sta stranki tudi opisovali, kaj vse sta storili, da bi izsledili storilca in vozilo. V točki
VIII/7 Splošnih pogojev je določeno, da je morebiten škodni primer lizingojemalec dolžan
nemudoma prijaviti policiji in zavarovalnici ter o tem obvestiti lizingodajalca. Lizingojemalec
je sicer obvestil samo lizingodajalca, primer pa je policiji prijavil lizingodajalec. Domnevni
škodni primer ni bil prijavljen zavarovalnici. Posrednik v sporu poudarja, da odgovornost
lizingojemalca za nastalo škodo (točneje: rizik izgube ali uničenja) ne temelji na njegovem
morebitnem premalo skrbnem ravnanju. Bremeni ga zakonsko določena in še pogodbeno
dogovorjena porazdelitev rizika za nezakrivljene škodne dogodke. Tudi če bi sam prijavil
tatvino policiji in zavarovalnici, bi se temu bremenu ne izognil.
V opisanem ravnanju tudi ni mogoče najti nikakršnega nedopustnega ravnanja
lizingodajalca. Ta ni kršil nobene svoje zakonske ali pogodbene dolžnosti, kar bi
lizingojemalcu povzročilo škodo. Glede na povedano pri nobeni od strank pogodbe ni
mogoče govoriti o (odškodninski) - torej tudi o deljeni odgovornosti za nastalo škodo ne.
Glede na navedeno je posrednik v sporu sprejel mnenje, da pobuda ni utemeljena.

Člen 520 OZ: prodajalec določene premične stvari si lahko s posebnim pogodbenim
določilom pridrži lastninsko pravico, tudi potem, ko stvar izroči kupcu, vse dotlej, dokler
kupec ne plača vse kupnine.
18
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Mnenje v sporu zaradi neupravičene bremenitve računa – 12.9.2018
Pobudnica je navajala, da je na podlagi kreditne pogodbe, ki jo je sklenila z banko, sprejela
obveznost, da bo prejeti kredit vračala v mesečnih anuitetah po 340,65 evrov. Ostala pa je
brez zaposlitve, na račun pri banki je prejela plačo, ki je bila nižja od 76% bruto minimalne
plače, banka pa ji je od prilivov za poplačilo svoje terjatve maja in junija 2018 rubila znesek
anutitete, s čimer naj bi bila posegla v nerubljivi znesek, ki ga dolžniku zagotavlja določba
102. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju. Navaja še, da ima takšno ravnanje banke vse
znake kaznivega dejanja samovoljnosti po določbi 310. člena KZ-1. Zahteva, naj ji banka
vrne zaseženi znesek 681,30 evrov.
Banka zavrača pobudničino zahtevo. Navaja, da omejitve, ki jih določa 102. člen ZIZ, veljajo
le glede prisilne izterjave v izvršilnem sodnem postopku. V spornem primeru pa ne gre za
takšno izterjavo. Banka svoje ravnanje opira na določbo kredine pogodbe, v kateri je
določeno, da kreditojemalec banki s podpisom pogodbe nepreklicno dovoljuje, da si lahko iz
katerega koli dobroimetja, ki ga ima pri banki, ta poplača terjatve z obrestmi in morebitnimi
stroški ob zapadlosti in vedno po njej. Glede na to, ravnanju banke tudi ji mogoče očitati
samovolje, ki je eden od znakov kaznivega dejanja po 310. členu KZ-1
Banka v nadaljevanju odgovora na pobudo navaja, da razume težak pobudničin položaj in
izraža pripravljenost, da s pobudnico preveri možnost začasnega odloga plačevanja
zapadlih obveznosti. Pooblaščenka banke je na naroku navedla, da je pobudnica razglasila
osebni stečaj.
Pobuda ni utemeljena. Banka se utemeljeno sklicuje na to, da omejitve, ki jih določa 102.
člen ZIZ, veljajo le za rubež, opravljen v postopku prisilne (sodne) izterjave. Te omejitve pa
ne ovirajo dolžnika, da pogodbeno razpolaga tudi z zneski, ki presegajo rubljiva sredstva.
Kršitve določb ZIZ torej banka s spornim ravnanjem ni zagrešila.
Tudi za samovoljno ravnanje banke ne gre. Banka se pri tem utemeljeno sklicuje na kreditno
pogodbo. V 4. členu pogodbe je pobudnica nepreklicno dovolila banki, da si lahko iz
kateregakoli njenega dobroimetja, ki ga ima pri banki, poplača terjatev z obrestmi in
morebitnimi stroški vred ob zapadlosti in vedno po njej. Iz tega izhaja, da si banka z
bremenitvijo pobudničinega računa ni samovoljno vzela svoje pravice ali pravice, za katero
bi mislila, da ji pripada – kar so elementi kaznivega dejanja, ki ga banki očita pobudnica.
Ravnanja, ki ima oporo v pogodbenem dogovoru, ni mogoče označiti za samovoljno. Med
strankama tudi ni bil sporen obstoj ter višina in zapadlost terjatev, ki si jih je banka na ta
način poplačala.
Posrednik v sporu ni prezrl, da določbe ZIZ varujejo ustavnopravno vrednoto človeškega
dostojanstva: upnikove pravice naj se v postopku prisilne izvršbe delno umaknejo pred
pravico dolžnika, da razpolaga s sredstvi, ki so nujna za njegovo preživljanje. Glede na to se
lahko zastavi vprašanje, ali so v skladu z ustavo pogodbeni dogovori, s katerimi stranka
vnaprej privoli v takšen poseg. Pozitivna varstvena dolžnost države namreč zahteva, da
država zagotavlja varstvo človekovih pravic tudi v razmerju med posamezniki, ki se
praviloma odvijajo brez oblastnih posegov (drugače kot je to v postopkih prisilne izvršbe s
posegom sodišča). Posrednik v sporu je mnenja, da možnost sklepanja takšnih dogovorov in
sami tovrstni pogodbeni dogovori niso v nasprotju z Ustavo in torej niso nični. Problem
zastavlja številna vprašanja, ki imajo lahko pomemben vpliv na omejitev pogodbene
svobode – tudi ta uživa ustavnopravno varstvo – in na potek pravnega prometa med
prirejenimi subjekti. Posrednik v sporu podpira prizadevanje banke, da skuša s pobudnico
sporazumno reševati težaven položaj, v katerem se je ta znašla zaradi izgube zaposlitve. Ne
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more pa mimo jasnih določb zakona z razlago, po kateri bi določbe, ki omejujejo prisilno
izvršbo, smiselno širil tako, da bi s sankcijo ničnosti omejevale pogodbeno svobodo
udeležencev v pravnem prometu.

Mnenje v sporu zaradi enostranskega razdrtja pogodbe o dolgoročnem
obročnem varčevanju – 12.9.2018
Pobudnik je v letih 2012, 2013 in 2015 z banko sklenil tri pogodbe o dolgoročnem
varčevanju. Dne 7. 8. 2017 ga je banka obvestila, da „ukinja produkt dolgoročnega
varčevanja“ in da bo, če pobudnik sam ne bo prekinil sklenjenih varčevanj, odstopila od
sklenjenih pogodb. Pobudnik je banki sporočil, da se z razdrtjem pogodb ne strinja, ta pa mu
je, s sklicevanjem na 333. člen Obligacijskega zakonika (OZ) odgovorila, da mu bo po
preteku 30 dnevnega odpovednega roka vrnila privarčevana sredstva z nateklimi obrestmi
na njegov račun.
Pobudnik vztraja pri nadaljnjem izvrševanju pogodb. Opozarja, da določba 333. člena OZ
preprečuje odstop od pogodbe ob neprimernem času. V okoliščinah, ko so dogovorjene
obresti za pobudnika razmeroma ugodne, je razdrtje pogodbe zanj vsekakor neprimeren
čas. Pobudnik opozarja tudi na določbo 5. člena pogodb, ki je za primer razdrtja s strani
potrošnika predvidela zanj razmeroma ostre sankcije. Nepošteno naj bi bilo, če ima na drugi
strani banka kot močnejši partner, ki je za povrh sama pripravila besedilo pogodb, možnost
predčasnega razdrtja brez posledic. Zahteva nadaljevanje pogodbenega razmerja v skladu z
dogovorjenimi pogoji, podrejeno pa odškodnino v znesku razlike med obrestmi, ki juh v
trenutku razdrtja ponujajo komercialne banke in obrestmi, kot so dogovorjene v spornih
pogodbah.
Banka zavrača pobudnikovo zahtevo.
Navaja, da pogodbe po svoji naravi predstavljajo pogodbo o bančnem denarnem depozitu, s
katero se deponent zaveže pri banki deponirati in vezati denarna sredstva, banka pa
denarna sredstva sprejeti v deponiranje in vezavo in za obdobje vezave plačevati deponentu
obresti. Posebnost spornih pogodb naj bi bila le v tem, da čas, za katerega se določeni
znesek deponira in veže, ni določen. Ker je v pogodbi določeno, da se sredstva na
varčevalnem računu vežejo za obdobje nad 12 mesecev, naj bi po preteku obdobja 12
mesecev + 1 dan od sklenitve pogodbe prenehalo minimalno dogovorjeno obdobje vezave.
Po preteku tega obdobja naj bi banka ne bila več dolžna imeti pri sebi vezanih sredstev in
zato lahko kadarkoli odpove pogodbo in deponentu vrne deponirana sredstva v razpolago.
Poleg določbe 333. člena se banka pri tem sklicuje tudi na določbo 766. člena
Obligacijskega zakonika. Banka še utemeljuje, da pogodbe ni odpovedala ob neprimernem
času. Neprimeren čas za odpoved mandatne pogodbe bi po stališču banke pomenil, da je
pogodba odpovedana tik pred določenim dejanjem, ki ga je treba nujno opraviti, naročnik pa
nima potrebnega časa, da bi poiskal drugega mandatarja, ki bo opravil dejanje.
Pogodbo o denarnem depozitu skladno z določbo drugega odstavka 1061. člena OZ še
vedno ureja Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR) v členih 1035 do 1042. Teorija navaja, da
je depozitna pogodba zvezana z mandatno pogodbo o vodstvu računov za komitenta - pri
čemer se sklicuje na 1036. člen ZOR. 19
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Prvi odstavek 783. člena OZ - določa, da prevzemnik (mandatar) lahko odpove naročilo,
kadar hoče, samo ne ob neprimernem času. Tudi če je odpoved dana ob neprimernem času,
je ta veljavna. To izhaja iz drugega odstavka 783. člena OZ, ki za takšno odpoved določa
odškodninsko sankcijo. Glede na to je posrednik v sporu lahko sprejel mnenje, da je bila
pogodba veljavno odpovedana. Banka torej svojo odločitev o odpovedi pogodbe utemeljeno
opira na določbo prvega odstavka 333. člena in prvega odstavka 783. člena OZ.
OZ ne zahteva od mandatarja, da bi navedel razloge za enostranski odstop od pogodbe. To
velja celo pri mandatnih pogodbah, ki so sklenjene za določen čas ali imajo za predmet
opravo določenega dela, vezanega na določen rok ali časovno obdobje. Takšna enostranska
razdrtja bodo praviloma neprijetna za mandanta in mu bodo povzročila določene težave. Ta
pozitivni pogodbeni interes mandanta pa po ZOR ni zavarovan: mandant se mora s takšnim
ravnanjem mandatarja sprijazniti in ne more zahtevati nadomestila za težave, ki so mu
nastale v zvezi s tem. V tem smislu je za mandanta, ki želi vztrajati pri sklenjeni pogodbi,
vsak čas enostranskega razdrtja "neprimeren". Okoliščina, da bo moral glede na
spremenjene okoliščine na trgu mandatar morebiti skleniti mandatno pogodbo z novim
mandatarjem pod neugodnejšimi pogoji, sama po sebi ne pomeni, da je bila pogodba razdrta
ob neprimernem času.
Pač pa pobudnik utemeljeno opozarja na neuravnoteženost pogodbenih določb o odstopu
od pogodbe oziroma o njenem preklicu. Določbe o odstopu (preklicu) pogodbe s strani
deponenta se v omenjenih treh pogodbah sicer razlikujejo, značilnost vseh pa je, da
deponent v času vezave ne more preklicati vezave brez finančnih posledic. Ni sicer mogoče
prezreti, da glede tega vprašanja obstaja določeno neravnovesje že v ureditvi pogodbe o
naročilu (mandatne pogodbe) v obligacijskem zakoniku: medtem ko mora naročitelj v
primeru odstopa od pogodbe prevzemniku naročila plačati ustrezen del plačila za njegov
trud in mu povrniti škodo, če za odstop ni bilo utemeljenih razlogov (drugi odstavek 782.
člena OZ), lahko prevzemnik odpove naročilo in mu ni treba plačati nobene odmene in tudi
škode ne, četudi za odpoved ni navedel utemeljenih razlogov, da le odpoved ni bila dana ob
neprimernem času (783. člen OZ).
Ne glede na to je posrednik v sporu mnenja, da pogodbena določba, ki sankcionira
deponenta za odstop od pogodbe v času vezave, banka pa to tudi v času vezave lahko stori
kadarkoli brez vseh obveznosti, predstavlja nedopustno neravnovesje v pravnem položaju
obeh strank pogodbenega razmerja.
Glede na navedeno je posrednik v sporu mnenja, da je banka sicer veljavno razdrla
pogodbo, da pa bi morala v skladu s pogodbenimi določili ohraniti v depozitu in obrestovati v
pogodbeno dogovorjeni višini vse vplačane zneske najmanj 1 leto + en dan od dne, ko jih je
deponent vplačal (oziroma ponovno vezal za določeno dobo) – in ne le eno leto in en dan od
dne sklenitve pogodbe.
Do enakega sklepa vodi razlaga določb 333. člena OZ. Prvi odstavk 333. člena omogoča
prekinitev dolžniškega razmerja, katerega trajanje ni določeno. Če je mogoče zagovarjati
stališče, da trajanje pogodb o dolgoročnem varčevanju, ki so vzpostavile mandatno
razmerje, res ni bilo določeno, pa je na drugi strani določeno trajanje razmerja, ki je nastalo
s tem, da je banka sprejela v depozit vezana sredstva. Takšno razmerje skladno s pogodbo
traja (najmanj) 12 mesecev + 1 dan.
Glede na to je posrednik v sporu sprejel mnenje, da je pobuda v tem delu utemeljena.
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Mnenje v sporu zaradi plačila stroškov izbrisa hipoteke – 17.10.2018
Pobudnik navaja, da je v letu 1980 vzel kredit pri pravni prednici banke. Kredit je v celoti
odplačal. Banki pa je dne 23. 1. 2001 plačal znesek 5.000 tolarjev (SIT) kot stroške izbrisa
hipoteke. Banka hipoteke ni izbrisala, na pobudnikovo pritožbo pa mu je poslala izbrisno
pobotnico z dne 11. 4. 2018. Od banke zahteva povrnitev stroškov notarskega izbrisa
hipoteke. Nadalje vrnitev zneska, ki ga je v letu 2001 plačal za storitev, ki ni bila opravljena,
skupaj z zamudnimi obrestmi, ter vrnitev poštnih stroškov, ki jih je imel z dopisovanjem z
banko. Navaja še, da ima zaradi vpisane hipoteke težavo s pridobitvijo novega kredita in s
tem povezane stroške. Nasprotuje ugovorom banke, da izbrisa hipotek za kreditojemalce ne
izvaja – opis namena plačila na potrdilu o vplačilu z dne 23. 1. 2001 govori o stroških izbrisa
hipoteke.
Banka zavrača pobudnikovo zahtevo.
Zatrjuje, da ne obstaja pravna podlaga za pobudnikovo zahtevo. Namen nakazila ob plačilu
dne 23. 1. 2001 naj bi bil določil pobudnik kot plačnik. Banka naj bi komitentom nikoli ne
opravljala izbrisa hipotek, ampak le izda izbrisno pobotnico. Leta 2001 je bil za izdajo
izbrisne pobotnice v tarifi banke določen znesek 5.000 SIT. Banka navaja, da je dolžnikom
po plačilu takšnega nadomestila izdala izbrisno pobotnico – dokaza, da je tako ravnala tudi
v pobudnikovem primeru leta 2001, pa ne hrani. Pobudniku je izdala novo izbrisno pobotnico
11. 4. 2018, stroškov, ki po sedanji tarifi znašajo 52 evrov, pa mu v znak dobre volje zaenkrat
ni zaračunala.
Iz potrdila o vplačilu z dne 23. 1. 2001, ki ga je izdala Abanka d.d. Podružnica Kranj,
ekspozitura Kranj, izhaja, da je pobudnik vplačal znesek 5.000,00 tedanjih tolarjev (približno
20 evrov) kot plačilo "stroškov izbrisa iz zemljiške knjige". V postopku ni bilo mogoče
ugotoviti, na kakšni pravni podlagi je prišlo do omenjenega plačila. Posrednik v sporu se je
zato lahko oprl le na to, kar izhaja iz navedenega potrdila o plačilu.
Obveznosti banke pri izvajanju storitve denarnih nakazil določa Zakon o plačilnih storitvah,
storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS 7/2018 ZPlaSSIED – v nadaljevanju: Zakon). Prvi odstavek 120. člena Zakona določa, da se
plačilna transakcija izvrši na podlagi plačilnega naloga uporabnika plačilnih storitev. Ne ta,
ne kakšna druga določba Zakona ali kakšnega drugega predpisa ne določa obveznosti
banke, da ugotavlja obstoj obstoj in vsebino pravne podlage za plačilo. Navedba namena
plačila ne more imeti nobenih pravnih posledic za ponudnika plačilnih storitev.
Posebnost spornega primera pa je, da je ponudnik plačilnih storitev (v tem primeru banka)
hkrati prejemnik plačila. Podlaga za plačilo je torej (drugo) pravno razmerje med banko in
plačnikom – ne le razmerje glede opravljanja plačilnega prometa. Za določitev vsebine tega
pravnega razmerja pa je - ob pomanjkanju drugih dokazov o vsebini dogovora med
strankama – pomembna navedba o namenu nakazila na listini, ki sta jo podpisala pobudnik
in uslužbenec banke: "stroški izbrisa iz zemljiške knjige". Glede na to je posrednik v sporu
mnenja, da se je pobudnik utemeljeno zanesel, da je s plačilom omenjenega zneska plačal
navedeno storitev, ki jo bo opravila banka.
Banka zatrjuje, da je že v letu 2001 pobudniku poslala izbrisno pobotnico. Glede na časovno
oddaljenost (17 let!) o tem ne hrani več dokazov. Pobudnik zatrjuje, da izbrisne pobotnice ni
prejel. Ne glede na splošna pravila o dokaznem bremenu je posrednik v sporu mnenja, da
po tolikem času od banke ni mogoče zahtevati dokazila o tem, da je v letu 2001 izpolnila ta
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del svoje obveznosti. Načelo vestnosti in poštenja (5. člen Obligacijskega zakonika) ter
načelo skrbnosti pri izpolnjevanju svojih obveznosti (7. člen OZ) in izvrševanja pravic v
skladu s temeljnimi načeli (7. člen OZ) upravičuje stališče, naj pobudnik, ki skoraj dve
desetletij ni reagiral na to, da banka domnevno ni izpolnila (vseh) svojih obveznosti, nosi
določene posledice takšne neskrbnosti. Zato posrednik v sporu izhaja iz ugotovitve, da je
pobudnik izbrisno pobotnico prejel dvakrat – drugič zaradi svoje premajhne skrbnosti –
banka pa mu dolguje povrnitev stroškov notarske storitve in poštnih stroškov, ki so mu
nastali v zvezi z uveljavljanjem pravic v tem postopku.

Mnenje v sporu zaradi zlorabe plačilne kartice – 17.10.2018
Pobudnica je bila dne žrtev kaznivega dejanja z elementi nasilja, med katerim so ji neznane
osebe odvzele denarnico, v kateri so bile tudi plačilne kartice, ki jih je izdala banka.
Neposredno po dejanju je bil z njeno odtujeno plačilno kartico opravljeni dvig 145 evrov,
banka pa jo je v skladu s svojo tarifo obremenila še s provizijo v višini 12 evrov. Pobudnica
navaja, da je dvakrat klicala banko zaradi preklica veljavnosti kartice, in sicer prvič ob 23:47,
drugič pa ob 23:56.15. Sporni dvig je bil opravljen ob 23:58:19, torej po obeh klicih.
Pobudnica zatrjuje, da storilcem na noben način ni omogočila dostopa do PIN kode, ki je bila
sicer uporabljena pri dvigu. Banka je v notranjem pritožbenem postopku zavrnila
pobudničino zahtevo, naj ji povrne nastalo škodo, češ da je za škodo odgovorna pobudnica
sama. Pobudnica se s takšnim ravnanjem banke ne strinja in zahteva, naj ji banka povrne
znesek 157 evrov.
Banka zavrača pobudničino zahtevo. Zatrjuje, da niso izpolnjeni pogoji za njeno
odškodninsko odgovornost. Banka ni ravnala protipravno, obstajala pa naj ne bi tudi njena
objektivna odgovornost. Storilci so že ob prvem poskusu dviga uporabili pravilno PIN kodo.
Banka še navaja, da po prvem klicu veljavnost kartic ni bila preklicana, ker klicatelj ni vedel,
katere kartice so bile odtujene. Navaja še, da postopek preklica lahko traja nekaj minut.
Banka pojasnjuje tudi pobudničin pomislek, da je z dvigom očitno nekaj narobe, ker
bankomat ne izplačuje bankovcev po 5 evrov: do bremenitve z zneskom 145 evrov naj bi
prišlo zato, ker si je tuja banka obračunala provizijo, o čemer naj bi bila stranka opozorjena
med samim dvigom.
Odgovornost za škodo, nastalo uporabniku plačilnih storitev, ki jih nudi banka, zaradi
neodobrenih plačilnih transakcij, je posebej urejena v Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah
izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS 7/2018 -ZPlaSSIED – v
nadaljevanju: Zakon).
V drugem odstavku 132. člena Zakona je določeno, da uporabnik brez odlašanja obvesti
ponudnika plačilnih storitev o izgubi, kraji ali zlorabi plačilnega instrumenta. V 4. točki prvega
odstavka 133. člena pa, da ponudnik plačilnih storitev zagotovi, da se prepreči vsaka
nadaljnja uporaba plačilnega instrumenta, potem ko je uporabnik posredoval obvestilo v
skladu s prej navedeno določbo Zakona.
Pobudnica je ravnala v skladu z določbo drugega odstavka 132. člena Zakona: nemudoma
je obvestila banko o kraji kartice. Iz nespornih navedb obeh strank izhaja, da je to storila
dvakrat: ob prvem klicu ni mogla navesti podatka, katera od več kartic ji je bila odtujena.
Pooblaščenec banke je na naroku navajal, da je imela pobudnica možnost preklicati
veljavnost vseh kartic, ki jih je imela v uporabi po podatkih klicnega centra, vendar se za to
ni odločila. Drugič je klicala banko, in navedla, katero od več kartic preklicuje, ob 23:56:15h.
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Iz elektronskega sporočila, ki ga je dne 16. julija 2018 pobudnici v imenu banke poslala
gospa Danica Babnik, izhaja, naj bi pogovor ob drugem klicu trajal 3 minute in 35 sekund, iz
poročila, ki ga je posredovala organizacija Bankart, pa, da je pogovor trajal 3 minute in 10
sekund – torej do 23:59:25 ure. Iz poročila Bankarta nadalje izhaja, da je bila kartica
blokirana ob 23:58:19. uri, Nepooblaščena transakcija – dvig 145 evrov – pa je bila
opravljena ob 23:58:19, torej v času, ko je bilo sporočilo o tem, da je bila kartica ukradena,
še v teku in banka preklica še ni mogla upoštevati.
V drugem odstavku 136. člena Zakona je določeno, da mora ponudnik storitve (banka), če je
odgovorna za izvedbo nepooblaščene plačilne transakcije, nemudoma povrniti plačniku
nastalo škodo, skupaj z zaračunanim nadomestilom za opravljeno storitev (tretji odstavek
136. člena). Obseg te odgovornosti – "če je odgovorna" – je treba razlagati z branjem
določbe 2. točke četrtega odstavka 136. člena Zakona. Ta določa, da se banka razbremeni
te odgovornosti, če je izvršitev neodobrene plačilne transakcije posledica izjemnih in
nepredvidljivih okoliščin, na katere banka ne more vplivati oziroma bi bile posledice takšnih
okoliščin kljub vsem nasprotnim prizadevanjem banke neizogibne. Opisani razbremenilni
razlog vsebuje elemente višje sile – samo višja sila je torej lahko podlaga za to, da banka ni
odgovorna.
Za opisani primer pa poleg teh splošnih določb pridejo v poštev še specialne določbe, ki v
Zakonu urejajo primere zlorabe plačilnega instrumenta: za takšno zlorabo s strani neznanih
storilcev je šlo v spornem primeru. Splošno pravilo za takšne primere je določeno v prvem
odstavku 137. člena Zakona: če je dogovorjeno z okvirno pogodbo, lahko uporabnik krije
največ 50 evrov, če je izvršitev neodobrenih plačilnih transakcij posledica zlorabe plačilnega
instrumenta. V povezavi s prej navedenimi določbami se ponuja sklep, da v primeru zlorabe
plačilnega instrumenta s strani tretjih banka odgovarja za škodo, celo če ima zloraba
instrumenta za banko elemente višje sile (izjemnih in nepredvidljivih okoliščin, na katere
banka ne more vplivati) – z dopustno izjemo, da v takšnih primerih tveganje nezakrivljene
zlorabe nosi uporabnik storitve le do največ 50 evrov, pa še to le, kadar je tako med
strankama dogovorjeno.
Pomembno – in v splošnih načelih obligacijskega prava utemeljeno - izjemo od tega pravila
predstavlja določba tretjega odstavka 137. člena Zakona. Ta določa, da uporabnik krije
celotno izgubo, če ... uporabnik naklepno ali zaradi hude malomarnosti ni izpolnil ene ali več
obveznosti v zvezi s plačilnim instrumentom v skladu s 132. členom Zakona. Ta pa določa,
da uporabnik takoj po prejemu plačilnega instrumenta zagotovi vse razumne ukrepe, da
zavaruje osebne varnostne elemente plačilnega instrumenta. Splošni pogoji za poslovanje s
klasično kartico Visa, ki so sestavni del pogodbe, vsebujejo natančnejše določbe o tem, kaj
so razumni ukrepi za zavarovanje teh elementov. V točki 6.1.3. je tako določeno, da
uporabnik ne sme nikomur razkriti osebne številke (PIN) ali dovoliti njene uporabe. Nadalje,
da mora nemudoma po prejemu uničiti zapis osebne številke (tč. 6.1.5. Splošnih pogojev.)
Eden od razumnih ukrepov je nadalje zahteva, da mora uporabnik pri vnosu PIN na
bankomatu z roko zakriti tipkovnico tako, da nihče drug ne vidi vnosa PIN (točka 6.8.1.
Splošnih pogojev). Točka 6.2.2.5 Splošnih pogojev pa določa, da uporabnik kartice lahko
zamenja osebno številko. Zamenjana številka mora vsebovati štiri naključno izbrane številke,
zato ne sme vsebovati kjerkoli zapisanih podatkov (n.pr. datum rojstva, številka osebne
izkaznice ipd.) ter logičnih zaporedij (n.pr. 1234, 1111 ipd.). Posrednik v sporu je mnenja, da
skrbno izvajanje tako opredeljenih in drugih razumnih ukrepov za zavarovanje osebnega
varnostnega elementa plačilnega instrumenta zagotavlja, da tretji ne more priti do podatka,
ki je poznan samo uporabniku kartice, vednost o njem pa v celoti pod njegovim nadzorom.
Pobudnici ni mogoče očitati nobene neskrbnosti glede tega, kako je prišlo do odtujitve
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kartice. Bila je nedolžna žrtev kaznivega dejanja.
Okoliščina, da so storilci očitno poznali osebni varnostni element plačilnega instrumenta –
PIN kodo, saj so neposredno po prisvojitvi kartice že v prvem poskusu vpisali pravilno
številko, pa kaže na pobudničino hudo malomarnost. S tem varnostnim elementom izdajatelj
seznani samo uporabnika plačilnega instrumenta. Njegovo varovanje je v celoti in izključno v
sferi odgovornosti uporabnika. Glede na okoliščine primera ni bilo mogoče ugotoviti, kako so
storilci prišli do PIN kode. Posrednik v sporu je mnenja, da že okoliščina, da so neznani
storilci prišli do PIN kode, ki je ključna za varno in za interese obeh strank uravnoteženo in
sprejemljivo delovanje takšnega plačilnega instrumenta, pomeni, da je uporabnik pri
varovanju zaupnosti tega podatka ravnal z manjšo skrbnostjo, kot se lahko pričakuje od
povprečnega uporabnika kartice. To pa je huda malomarnost. Da bi ta očitek zavrnila, bi
morala pobudnica utemeljiti, kako je lahko brez njene krivde tretja nepooblašečna oseba
prišla do podatka, ki ga v celoti obvladuje in nadzira sama.
Glede na to je posrednik v sporu mnenja, da pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu zaradi bremenitve transakcijskega računa – 12.12.2018
Pobudnica navaja, da je s kartico, ki jo je izdala banka, prek spleta plačala dve letalski karti,
pri čemer je nakup razdelila na 12 mesečnih obrokov. V namembnem kraju je morala plačati
nastanitev v hotelu in predvideni dvodnevni izlet, skupaj cca 1.200,00 evrov, vendar na
njenem računu ni bilo dovolj sredstev za plačilo tega zneska. Takšno stanje na računu se ni
ujemalo z njeno interno evidenco. Izkazalo se je, da je banka, tudi za pokritje stroškov
nakupa omenjenih letalskih kart, bremenila račun za znesek 920,86 evrov, kar je po
pobudničinem prepričanju neupravičeno, saj je kartico uporabila za nakupe, ki jih je razdelila
na obroke – po njenih izračunih bi obrok lahko znašal največ 200,00 evrov. Banki je še isti
dan, dne 19. 9. 2018, poslala elektronsko sporočilo z zahtevo po takojšnji rešitvi zadeve.
„Nerazumljiv“ odgovor, v katerem banka navaja, da je bil pobudničin „račun sproščen“, je
prejela šele 21. 9. 2018. Od banke zahteva plačilo zneska 2.500,00 evrov, saj naj bi bilo
„vodenje prometa in obrokov po kartici v njenem primeru prava zmešnjava, ki ji povzroča
stres in obilico dodatnih nevšečnosti.“
Banka zavrača odgovornost in prelaga odgovornost na prodajno mesto. Navaja, da je
pobudnica dne 9. 8. 2018 (z uporabo kartice) opravila nakup na spletnem prodajnem mestu
letalskega prevoznika v znesku 1.522,04 evrov. V skladu s pravili je bila transakcija
avtorizirana pod lastno-enolično kodo (številko transakcije) št. X. Prodajno mesto pa je
avtorizirano plačilno transakcijo v navedenem znesku „iz neznanega razloga“ zmanjšalo na
znesek 761,02 evra, nato pa s podatki pobudničine kartice generiralo dodatno transakcijo v
znesku 761,02 evra. Ta transakcija se je v sistemu vodila pod drugo avtorizacijsko kodo.
Posledično je bila samo transakcija pod prvotno avtorizacijsko kodo (torej za polovični
znesek nakupa), skladno z dogovorom o obročnem plačilu razdeljena na 12 obrokov.
Dodatna, ločena transakcija, ki se je (za polovico zneska nakupa) vodila pod drugo, ločeno
kodo, pa se je, ker ni bilo ustreznega dogovora o obročnem odplačevanju, obravnavala kot
navadno plačilo s plačilno kartico. Po mnenju banke je bil pobudničin račun v nasprotju z
njenim nalogom bremenjen za polovico zneska nakupa v enkratnem znesku zaradi ravnanja
prodajnega mesta letalske družbe, na katerega banka ni imela vpliva.
Med ravnanjem banke in domnevno škodo naj bi torej ne obstajala vzročna zveza. Za
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morebiti nastalo škodo pobudnici naj bi bila odgovorna letalska družba. Pobudnica naj bi tudi
ne dokazala obstoja in višine škode. Banka bi morebitne škode ne mogla niti preprečiti niti
zmanjšati. Banka še navaja, da pobudnica nima računa pri njej, banka tudi ni seznanjena s
stanjem sredstev na računu in na to stanje tudi nima vpliva. Navaja še, da se je pobudnici
opravičila in ji ponudila odškodnino v višini 100 evrov.
Na navedbe banke je pobudnica vztrajala pri zahtevku. Šteje, da bi morala banka v svojem
sistemu zagotoviti takšno kontrolo, da bi komitenta takoj opozorila na neskladje glede
avtorizirane transakcije, zlasti tudi o dodatni neavtorizirani transakciji. Glede obstoja in višine
škode pa navaja, da si je morala za plačilo obveznosti izposoditi denar, dogodek pa je celi
družini pokvaril počitnice.
Pobudnica bi za utemeljenost pobude morala izkazati vse predpostavke odškodninske
odgovornosti banke: nedopustno (protipravno) ravnanje banke, obstoj in višino škode,
vzročno zvezo med ravnanji banke in nastalo škodo, ter – z obrnjenim dokaznim bremenom
– krivdo, torej vsaj premalo skrbno ravnanje banke. Že odsotnost ali nedokazanost ene od
predpostavk razbremeni domnevnega poškodovalca odgovornosti.
Pobudnica ni uspela izkazati, da ji je z ravnanjem banke nastala pravno relevantna škoda.
Navedbe, da je bilo vodenje prometa in obrokov po kartici v njenem primeru prava
zmešnjava, ki ji povzroča stres in obilico dodatnih nevšečnosti, kot tudi navedbe, da si je
morala izposoditi denar, dogodek pa je celi družini pokvaril počitnice, ne izpolnjujejo
kriterijev, ki jih zahteva Obligacijski zakonik za obstoj pravno priznane nepremoženjske
škode (179. člen OZ). Pobudnica tudi ni navedla podlag za obstoj in višino morebitne
premoženjske škode (izposoja denarja?), ki naj bi ji nastala zaradi domnevno protipravnega
ravnanja banke.
Glede na to je posrednik v sporu sprejel mnenje, da pobuda ni utemeljena. Ker ni izkazana
ena od nujnih predpostavk, potrebnih za ugoditev pobudi (obstoj in višina škode), se ni bilo
treba opredeliti glede vprašanja, ali je banka v tej plačilni transakciji ravnala z dolžno
skrbnostjo.

Mnenje v sporu zaradi zlorabe pri izvedbi plačilne transakcije – 12.12.2018
Pobudnika navajata, da sta želela prek Western Uniona nakazati v Regensburg – ZR
Nemčija, znesek 2000.00 evrov kot znak resnosti namena, da kupita osebni avtomobil.
Domnevni prodajalec je pobudniku po elektronski pošti posredoval dokazilo, opremljeno s
kodo (MTCN), da je tudi sam (očitno kot dokaz o resnosti svoje ponudbe) prek Western
Uniona nakazal enak znesek. Obe transakciji naj bi kazali resnost ponudbe s tem, da bi se
morala prejemnika plačila (v prvem primeru pobudnik, v drugem pa domnevni prodajalec, ki
naj bi prebival v Švici) za dvig nakazanega denarja oglasiti osebno v Regensburgu, kjer naj
bi se nahajalo tudi vozilo – predmet nakupa. Dne 12. 2. 2018 se je pobudnik oglasil v
poslovalnici banke, kjer je vse navedeno pojasnil bančni uslužbenki. Pobudnik navaja, da
takšne transakcije ni opravljal še nikoli in je bančno uslužbenko prosil za nasvet in navodila,
kako naj transakcijo izpelje. Ta naj bi mu zagotovila, da je nakazilo prek Western Uniona
zanesljivo, ker naj bi denar v namembnem kraju lahko dvignil le prejemnik nakazila ob
predložitvi osebnega dokumenta. Na podlagi takšnih pojasnil bančne uslužbenke sta se oba
pobudnika še istega dne oglasila v banki, kjer sta drugi bančni uslužbenki izrazila svoj
namen plačila, kot je opisano zgoraj. Med pogovorom se je pridružila še uslužbenka, s
katero se je ob prvem obisku pogovarjal pobudnik, in dala tej, drugi uslužbenki potrebne
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napotke v zvezi z izvedbo transakcije. Pobudnika zatrjujeta, da sta bančni uslužbenki
pokazala listino, ki jima jo je poslal domnevni prodajalec, in iz katere je razvidno, da je prek
Western Uniona tudi prodajalčeva žena temu iz Švice v Regensburg poslala znesek 2000,00
evrov. Tudi na tej listini je navedena koda MTCN. Pobudnika naj bi bila obema
uslužbenkama pojasnila, da želita po istem vzorcu kot izkaz za resnost ponudbe tudi sama
poslati potrdilo prodajalcu, z izrecnim navodilom, da mora biti na potrdilu tudi koda – tako,
kot je svojo transakcijo opremil s kodo tudi domnevni prodajalec. Na več izrecnih vprašanj
naj bi bančni uslužbenki večkrat odgovorili, da denarja, ki bo nakazan, v Nemčiji ne more
dvigniti nihče drug kot prejemnik, ki se mora izkazati z osebnim dokumentom. Bančna
uslužbenka je pobudnikoma izročila potrdilo o nakazilu in, na posebnem dokumentu,
številčno kodo, pri čemer sta pobudnika na podlagi večkratnih zagotovil na izrecna vprašanja
glede pomena osebne identifikacije prejemnika štela, da s kodo lahko brez nevarnosti za
morebitno zlorabo seznanita domnevnega prodajalca – kar sta v dobri veri tudi storila.
Pobudnika naj bi na podlagi pojasnil bančnih uslužbenk štela, da koda predstavlja le
številko, ki služi identifikaciji transakcije. Na naroku je pobudnik povedal, da v Regensburgu,
kamor se je odpravil z namenom izvedbe posla, sploh ni vedel številke kode – zanesel se je
na to, da za izplačilo potrebuje le osebne dokumente. Te pa je imel ves čas pri sebi. Na
izplačilnem mestu pa je izvedel, da je nekdo tretji že dvignil nakazani znesek. Domnevnega
prodajalca ni bilo, očitno je šlo za prevaro.
Poleg tega, da je bančna uslužbenka zavedla pobudnika v zmoto, naj bi nevestno ravnala
tudi s tem, da jima ni izročila splošnih pogojev, četudi je na potrdilu o transakciji navedeno,
da so „Pogoji, pod katerimi se storitve izvajajo, navedeni na splošnih pogojih, ki vam jih je
izročil bančni delavec.“
Na ta način naj bi bila pobudnika utrpela škodo, ki je posledica pomanjkljive in zavajajoče
informacije s strani bančnih uslužbencev. Poleg 2.000,00 evrov sta pobudnika izgubila še
znesek 84,00 evrov, ki sta jih plačala kot strošek bančne storitve. Zahtevata, naj jima banka
povrne ta znesek, skupaj s stroški odvetniškega zastopanja.
Banka meni, da pobuda ni utemeljena.
Navaja, da dokument Western Union – pošiljanje denarja/to send money (Dogovor o
transakciji), ki ga je dne 12. 2. 2018 kot pošiljateljica podpisala pobudnica, vsebuje naslednja
pomembna obvestila:
–
–
–

zavarujte se pred prevarami;
bodite pozorni, če vas tujec prosi, da mu pošljete denar;
podrobnosti o tem prenosu ne posredujte tretji osebi.

Ta pomembna obvestila so na dokumentu navedena z velikimi tiskanimi črkami.
Bančna uslužbenka naj bi ne bila kršila svoje pojasnilne dolžnosti. Bančni uslužbenki naj bi
ne bilo znano,da bosta pobudnika prejete dokumente posredovala tretji osebi ali
domnevnemu prodajalcu. Tega naj bi bančna uslužbenka tudi ne mogla sklepati iz pogovora
z njima.
Pobuda je utemeljena
Četudi se opis dogodka med strankama delno razlikuje, pa posredniku v sporu pri
oblikovanju mnenja o utemeljenosti pobude ni bilo treba z izvajanjem dokazov (v tem
primeru npr. z zasliševanjem pobudnikov in obeh bančnih uslužbenk) ugotavljati, kakšna
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pojasnila s strani banke sta ob sklepanju posla dobila pobudnika.
Banka v odgovoru na pobudo navaja, da sta bila pobudnika opozorjena, da dvig gotovine
brez kode MTCN ni mogoč. To naj bi pomenilo jasno in nedvoumno pojasnilo, kako ravnati z
MTCN kodo. Banka še navaja, da MTCN koda predstavlja osnoven varnostni element, ki
varuje transakcijo pred zlorabami in ne le identifikacije transakcije, kot menita pobudnika.
Splošni pogoji za opravljanje storitev denarnih nakazil Western Union Money Transfersm
(Splošni pogoji) določajo, da ima vsako denarno nakazilo edinstveno identifikacijsko številko
– Money Transfer Control Number „MTCN“. Posrednik v sporu upošteva, da sam naziv
identifikacijska številka (denarnega nakazila) še ne pove dovolj zanesljivo, kakšen je
(pravni) pomen te številke. Pomen MTCN postane jasnejši v nadaljevanju, kjer Splošni
pogoji določajo dokaze, ki jih mora predložiti in podatke, ki jih mora navesti pobudnik v
vsakem primeru, poleg tega pa mora
„... izpolniti katerekoli druge pogoje ali zahteve
zastopništva Western Union, na primer navesti številko MTCN, ki je v nekaterih državah
obvezna za prevzem denarja. Iz povedanega izhaja, da je MTCN lahko, ni pa nujno
varnostni element, ki varuje transakcijo pred zlorabami.
Tudi če MTCN v nekaterih državah na zahtevo zastopništva Western Union predstavlja
varnostni element, pa ta v nobenem primeru ni edini varnostni element. Te določbe splošnih
pogojev in tudi opozorila bančnih uslužbenk, da bo za dvig potrebno poznati kodo, ni
mogoče razumeti tako, da koda MTCN nadomesti zahtevo po preverbi identifikacije
prejemnika na podlagi njegovih osebnih dokumentov. Na Dogovoru o transakciji, ki je edini
pisni dokument, ki sta ga prejela pobudnika, ni navedbe, da bo moral prejemnik predložiti
tudi kodo MTCN, pač pa je izrecno navedeno,da bo prejemnik „imel veljaven osebni
dokument“. Zato ni mogoče sprejeti argumenta banke, da opozorilo, da dvig brez kode ni
mogoč, pomeni jasno in nedvoumno navodilo, kako ravnati z MTCN kodo. Banka sama
navaja, da sta uslužbenki opozorili pobudnika, da bo prejemnik (v tem primeru pobudnik)
poslana sredstva lahko dvignil v namembnem kraju s pomočjo osebnega dokumenta in
priložene MTCN kode. Ta navedba se ujema z navedbo pobudnikov, da jima je bilo ob
sklepanju posla dano zagotovilo, da brez osebnega dokumenta prejemnik ne bo mogel
opraviti dviga. Tudi Splošni pogoji določajo, da mora prejemnik v vsakem primeru „...
predložiti dokaz o svoji identiteti ...“ in, da bo „Plačilo opravljeno osebi, za katero Western
Union ali njegov zastopnik po opravljenem pregledu osebnih dokumentov sodi, da je
upravičena do prejema denarnega zneska.“ Na podlagi navedenega sta pobudnika
utemeljeno sklepala, da bo poznavanje MTCN kode potreben, v nobenem primeru pa ne tudi
zadosten pogoj za dvig denarja. Skladno s pravili in tudi pojasnili bančnih uslužbenk zloraba
brez osebnega dokumenta prejemnika ni bila možna.
V sporni zadevi ni nobene navedbe, da bi pobudnika na kakršen koli način omogočila
domnevnemu prodajalcu razpolaganje z njegovimi (pobudnikovimi) osebnimi dokumenti,
katerih predložitev je skladno s pravili Western Union pogoj za izplačilo zneska prejemniku.
Razlog za nastalo škodo je torej v tem, da je Western Union oziroma njegov zastopnik v
nasprotju s Splošnimi pogoji izplačal nakazilo osebi, ki se ni mogla izkazati z veljavnimi
osebnimi dokumenti prejemnika.
Pobudnika sta nedvomno ravnala neprevidno, ko sta tretji osebi sporočila kodo MTCN.
Takšno ravnanje je tudi v nasprotju z izrecnim opozorilom na Dogovoru o transakciji, da se
podrobnosti o prenosu ne smejo posredovati tretji osebi. Banka navaja, da bančni
uslužbenki ni bilo znano,da bosta pobudnika prejete dokumente posredovala tretji osebi ali
domnevnemu prodajalcu. Tega naj bi bančna uslužbenka tudi ne mogla sklepati iz pogovora
z njima. Pobudnik je prepričljivo povedal, da je bančni uslužbenki seznanil z namenom
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transakcije: domnevnemu prodajalcu naj bi s takšnim nakazilom dokazal, da ima resen
namen priti v Regensburg, samo enak namen nakazila s strani domnevnega prodajalca, ki
naj bi imel prebivališče v Švici, naj bi imela tudi zrcalna transakcija, s katero je domnevni
prodajalec seznanil pobudnika in jima tudi razkril kodo svoje transakcije. Oseba s primernim
poznavanjem elementov takšne transakcije bi iz tega morala ugotoviti, da nameravata
pobudnika z obstojem in vsebino te transakcije seznaniti domnevnega prodajalca – torej
tretjo osebo. Nenazadnje bi morala ustrezno strokovna oseba, pooblaščena za sklepanje
takšnih poslov, ugotoviti, da je transakcija sumljiva, že po tem, ker je razpolagala s papirjem,
iz katerega je bilo razvidno, da je tudi domnevni prodajalec ravnal v nasprotju s pravili in v
tem primeru „ključni varnostni element“ sporočil tretji osebi, v tem primeru pobudnikoma.
Posrednik v sporu je mnenja, da bi bančni uslužbenec ob potrebnem znanju in skrbnosti iz
pogovora s pobudnikoma moral ugotoviti, da nameravata dokumente posredovala tretji
osebi – to je bil tudi edini razviden smisel cele transakcije.
Iz doslej povedanega izhaja, da niti domnevna opustitev pojasnilne dolžnosti s strani banke
niti neprevidno ravnanje pobudnikov, ki sta s tem, da sta s podatki o poslu seznanila tretjo
osebo, prekršila opozorilo, navedeno na Dogovoru o transakciji, ne moreta biti odločilna za
presojo odgovornosti banke. Poznavanje MTCN kode, tudi če bi ga zakrivila (samo)
pobudnika, namreč ni bilo zadosten vzrok za nastalo škodo. Škoda ne bi nastala, če bi
zastopništvo Western Union upoštevalo lastna pravila in izplačalo denarno nakazilo šele ob
opravljenem pregledu prejemnikovih osebnih dokumentov.
Banka je sama navedla, da je agent družbe Western Union. Sodna praksa se je že izrekla o
odgovornosti banke v takšnih pogodbenih razmerjih. Višje sodišče v Ljubljani je v sodbi II
Cp 379/2008 sprejelo stališče, da toženka „ ... v zvezi z 241. členom OZ (v katerem je
urejena pogodbena razširitev odgovornosti) odgovarja za agenta Western Union-a, ki je s
svojim nepravilnim ravnanjem, s tem, ko je, ne da bi zahteval predložitev osebnega
dokumenta, izplačal tožnikovo nakazilo neupravičeni tretji osebi, tožniku povzročil škodo v
višini nakazanega denarja in toženki plačane provizije.“
Banka torej odgovarja za škodo, ki je pobudnikoma nastala zaradi premalo skrbnega
ravnanja njenega pogodbenega partnerja. Banka lahko po lastni presoji uveljavlja povrnitev
te škode od svojega spolnitvenega pomočnika.
Glede na navedeno je posrednik v sporu sprejel mnenje, da je pobuda utemeljena.
Pač pa pobudnika neutemeljeno zahtevata povrnitev stroškov, ki sta jih imela z odvetniškim
zastopanjem v tem sporu. Tretji odstavek 16. člena Pravil določa, da vsaka stranka nosi
stroške svojega pooblaščenca.
Mnenje v sporu glede zlorabe plačilnega instrumenta – 4.1.2019

Pobudnik navaja, da je neznani storilec odtujil dve bančni kartici. Kartici naj bi bili ukradeni iz
ženine denarnice, ki jo je žena imela v torbici. S kartico njegove žene sta bila opravljena dva
neavtorizirana dviga, in sicer v zneskih 150,00 in 300,00 evrov, z njegovo kartico pa v
zneskih 400,00 in 800,00 evrov. Pobudnik zatrjuje, da žena ni nikoli skupaj s karticami
hranila PIN številke. Ugotovljeno je bilo tudi, da je storilec potreboval tri poskuse za zlorabo
prve in en poskus za zlorabo druge kartice. Pobudnik meni, da je tatovom uspelo izdelati
napravo, ki razbere PIN številko. Pobudnika nadalje moti, da vse od prijave policiji ni prišlo
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do komunikacije med banko in policijo, da bi skušali ujeti storilca – pri tem omenja pregled
nadzornih kamer in poskuse dviga z že blokirano kartico naslednji dan. Meni, da bi morala
banka zaščititi komitente z dobrim sodelovanjem s policijo. Navaja še, da je bil kot imetnik
zlate kartice seznanjen s tem, da znaša dnevni limit dviga 700,00 evrov. Povišanja limita ni
zahteval in o višanju limita s strani banke tudi ni bil obveščen.
Banka zavrača pobudnikovo zahtevo.
Navaja, da je nemudoma po prijavi domnevne zlorabe na banko, lastnico bankomata,
naslovila zahtevek za zavarovanje posnetkov. Ti naj bi bili zavarovani in na razpolago policiji
pri preiskavi kaznivega dejanja. Navaja še, da s strani banke in lastnice bankomata ni bilo
zaznanih prevar ali naprave, ki bi lahko razbrala PIN številko. Banki tudi ni mogoče očitati,
da ni varovala osebnih podatkov komitenta, saj ji PIN številke komitentov niso znane.
Številka je znana samo posameznemu imetniku kartice in samo ta je lahko vir razkritja
tretjemu.
Odgovornost za škodo, nastalo uporabniku plačilnih storitev, ki jih nudi banka, zaradi
neodobrenih plačilnih transakcij, je posebej urejena v Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah
izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS 7/2018 -ZPlaSSIED – v
nadaljevanju: Zakon).
V drugem odstavku 136. člena Zakona je določeno, da mora ponudnik storitve (banka), če je
odgovorna za izvedbo nepooblaščene plačilne transakcije, nemudoma povrniti plačniku
nastalo škodo, skupaj z zaračunanim nadomestilom za opravljeno storitev (tretji odstavek
136. člena). Obseg te odgovornosti – "če je odgovorna" – je treba razlagati z branjem
določbe 2. točke četrtega odstavka 136. člena Zakona. Ta določa, da se banka razbremeni
te odgovornosti, če je izvršitev neodobrene plačilne transakcije posledica izjemnih in
nepredvidljivih okoliščin, na katere banka ne more vplivati oziroma bi bile posledice takšnih
okoliščin kljub vsem nasprotnim prizadevanjem banke neizogibne. Opisani razbremenilni
razlog vsebuje elemente višje sile – samo višja sila je torej lahko podlaga za to, da banka ni
odgovorna.
Za opisani primer pa poleg teh splošnih določb pridejo v poštev še specialne določbe, ki v
Zakonu urejajo primere zlorabe plačilnega instrumenta: za takšno zlorabo s strani neznanih
storilcev je šlo v spornem primeru. Splošno pravilo za takšne primere je določeno v prvem
odstavku 137. člena Zakona: če je dogovorjeno z okvirno pogodbo, lahko uporabnik krije
največ 50 evrov, če je izvršitev neodobrenih plačilnih transakcij posledica zlorabe plačilnega
instrumenta. V povezavi s prej navedenimi določbami se ponuja sklep, da v primeru zlorabe
plačilnega instrumenta s strani tretjih banka odgovarja za škodo, celo če ima zloraba
instrumenta za banko elemente višje sile (izjemnih in nepredvidljivih okoliščin, na katere
banka ne more vplivati) – z dopustno izjemo, da v takšnih primerih tveganje nezakrivljene
zlorabe nosi uporabnik storitve le do največ 50 evrov, pa še to le, kadar je tako med
strankama dogovorjeno.
Pomembno – in v splošnih načelih obligacijskega prava utemeljeno - izjemo od tega pravila
predstavlja določba tretjega odstavka 137. člena Zakona. Ta določa, da uporabnik krije
celotno izgubo, če ... uporabnik naklepno ali zaradi hude malomarnosti ni izpolnil ene ali več
obveznosti v zvezi s plačilnim instrumentom v skladu s 132. členom Zakona. Ta, 132. člen,
med drugim določa, da uporabnik takoj po prejemu plačilnega instrumenta zagotovi vse
razumne ukrepe, da zavaruje osebne varnostne elemente plačilnega instrumenta. Skrbno
izvajanje razumnih ukrepov za zavarovanje osebnega varnostnega elementa plačilnega
instrumenta zagotavlja, da tretji ne more priti do podatka, ki je poznan samo uporabniku
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kartice, vednost o njem pa v celoti pod njegovim nadzorom.
Posrednik v sporu ni mogel ugotoviti hude malomarnosti obeh imetnikov kartic v zvezi s tem,
da sta bili kartici protipravno odvzeti.
Člen 48. člen ZPLaSSIED ki ureja dokazno breme glede avtentifikacije in izvršitve plačilne
transakcije, med drugim določa, da zgolj uporaba plačilnega instrumenta, ki jo evidentira
ponudnik plačilne storitve, ni nujno zadosten dokaz, da je plačnik … goljufal ali da naklepno
ali iz hude malomarnosti ni izpolnil ene ali več obveznosti iz 132. člena tega zakona.
Ponudnik plačilnih storitev zagotovi dokaze, da je uporabnik plačilne storitve ravnal goljufivo,
s prevaro ali hudo malomarno.
Iz te določbe izhaja, da se huda malomarnost uporabnika ob zlorabi plačilnega instrumenta
ne domneva nujno in da povečane odgovornosti uporabnika ni mogoče utemeljevati samo
na dejstvu, da je bila plačilna transakcija izvedena na običajen način in v skladu z vsemi
varnostnimi protokoli.
Pač pa okoliščina, da so storilci očitno poznali oziroma že v tretjem poskusu „zadeli“ vsebino
osebnega varnostnega elementa plačilnega instrumenta – PIN kodo, v tem primeru kaže na
hudo malomarnost imetnikov kartic. S tem varnostnim elementom izdajatelj seznani samo
uporabnika plačilnega instrumenta. Njegovo varovanje je v celoti in izključno v sferi nadzora
in odgovornosti uporabnika. Glede na okoliščine primera ni bilo mogoče ugotoviti, kako so
storilci prišli do PIN kode. Posrednik v sporu je mnenja, da že okoliščina, da so v tem
primeru, ko ni nobenih indicev o kakršni koli pomanjkljivosti v delovanju bankomatov,
neznani storilci prišli do PIN kode, ki je ključna za varno in za interese obeh strank
uravnoteženo in sprejemljivo delovanje takšnega plačilnega instrumenta, pomeni, da je
uporabnik pri varovanju zaupnosti tega podatka ravnal z manjšo skrbnostjo, kot se lahko
pričakuje od povprečnega uporabnika kartice. To pa je huda malomarnost. Da bi ta očitek
zavrnil, bi moral pobudnik utemeljiti, kako je lahko brez njegove krivde tretja nepooblašečna
oseba prišla do podatka, ki ga v celoti obvladuje in nadzira imetnik kartice sam.
Glede pobudnikovega očitka, da je bil z njegovo kartico omogočen dvig nad zneskom
dogovorjenega dnevnega limita, banka navaja, da ima banka skladno z določbo 4. člena
splošnih pogojev poslovanja s plačilno kartico Maestro za potrošnike pravico brez
imetnikovega soglasja spremeniti višino dovoljenega zneska za dnevni dvig. Dodatno
pojasnjuje, da so dnevni limiti v celoti v domeni banke in uporabniku niso razkriti ne s
pogodbo ne s splošnimi pogoji poslovanja ne s kakšnim drugim aktom. V spornem primeru
naj bi bil za pobudnika določen dnevni limit v višini 800,00 in ne 700,00 evrov kot zatrjuje
pobudnik – to naj bi nakazovalo, da pobudnik tudi z osnovno višino limita ni bil seznanjen.
Banka še pojasnjuje, da višina dnevnega limita ni del pogodbenega dogovora med banko in
uporabnikom kartice, pač pa, da gre za eno od funkcionalnosti kartice. Glede tega vprašanja
banka navaja prepričljivo vzporednico s tem, katera prodajna mesta kartico sprejemajo.
Banka v razmerju z uporabnikom ni zavezana glede tega, koliko in katera prodajna mesta
sprejemajo kartico in ga o tem tudi ni dolžna obveščati.
Ob teh – prepričljivih – argumentih banke posrednik v sporu opozarja še na naslednje.
Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, 31/2018 – ZVPot) v 23. členu določa, da so
nični pogodbeni pogoji, ki so nepošteni do potrošnika. V 24. členu Zakona je določeno, kdaj
se pogodbeni pogoji štejejo za nepoštene. Skladno z določbo 6. alineje tretjega odstavka 24
člena se šteje za nepošten pogoj tudi določba, s katero se ponudniku dovoljuje, da
enostransko spremeni pogodbene pogoje, ki so bistveni za pogodbeno razmerje, vendar to
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le, če so izpolnjeni tudi pogoji iz (generalne klavzule) prvega odstavka tega člena. Ti
(dodatni) pogoji pa so izpolnjeni, kadar sporne določbe pogodbe a) v škodo potrošnika
povzročijo znatno neravnotežje v pogodbenih pravicah in obveznostih strank ali b)
povzročijo, da je izpolnitev pogodbe neutemeljeno v škodo potrošnika ali c) povzročijo, da je
izpolnitev pogodbe znatno drugačna od tistega, kar je potrošnik utemeljeno pričakoval ali d)
nasprotujejo načelu poštenja in vestnosti.
Posrednik v sporu je mnenja, da tudi v primeru, če bi odobreni dnevni limit šteli kot del
pogodbenega razmerja, določba splošnih pogojev, po kateri ima banka pravico brez soglasja
imetnika kartice spremeniti višino dovoljenega zneska za dnevni dvig, ni nepoštena do
potrošnika in torej ni nična. Višine dovoljenega zneska za dnevni dvig tudi v tem primeru ni
mogoče šteti za pogodbeni pogoj, ki bi bil bistven za pogodbeno razmerje. Poleg tega
takšna pogodbena določba tudi ni v nasprotju z zahtevami iz generalne klavzule prvega
odstavka, kot so povzete zgoraj pod tč.a) do d).
Banka je torej skladno s pogodbo lahko enostransko spremenila višino dnevnega limita.
Pobudnikove navedbe, da banka ni ustrezno zaščitila njegovih interesov, češ da vse od
prijave policiji ni prišlo do komunikacije med banko in policijo, da bi skušali ujeti storilca, ne
dajejo zadostne podlage za morebitno odškodninsko odgovornost banke. Poleg tega banka
navaja, da so bili posnetki videokamer zavarovani in dani policiji na razpolago pri preiskavi
kaznivega dejanja.
Glede na navedeno je posrednik v sporu sprejel mnenje, da pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu zaradi napake pri izvedbi plačilne transakcije – 4.1.2019
Pobudnik navaja, da je dne 29. 9. 2018 okoli 6.15 ure zjutraj na bankomatu banke opravil
dvig v višini 400,00 evrov. Navaja, da mu bankomat ni izplačal zahtevanega zneska, tudi
potem, ko je nekaj časa še počakal pri bankomatu, njegov račun pri banki pa je bil za
takšen znesek obremenjen. Še isti dan je v banki podal reklamacijo, ki pa je bila neuspešna.
Glede na to, da denarja ni prejel, predlaga, naj mu banka poravna nastalo škodo.
Banka je nasprotovala pobudnikovi zahtevi. Navaja, da je bil sporni znesek na bankomatu
izplačan. Predložila je podatke žurnala (dnevnika akcij bankomata), iz katerih izhaja:
–
da so bili ob sporni transakciji v treh sekundah od prevzema bančne kartice, ob
06:16:21, na bankomatu izstavljeni bankovci v apoenih 1x10,00 2x20,00 in 7x50,00 evrov,
skupaj torej 400,00 evrov;
–
da je bila gotovina iz bankomata odvzeta ob 06:36:26;
–
da banka ni prejela obvestila o najdeni gotovini;
–
da je bil naslednji dvig na bankomatu opravljen brez posebnosti ob 06:43;
–
da bankomat ob koncu dneva ni izkazoval presežka.
Iz tega po mnenju banke izhaja, da je gotovino dvajset minut potem, ko je bila izplačana, z
bankomata prevzela neznana tretja oseba.
Pobudnik je bil povabljen na narok, vendar se ga ni udeležil. Skladno z določbo prvega
odstavka 13. člena Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri ZBS
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(Pravila) je bil narok opravljen v njegovi odsotnosti.
Banka je na naroku vztrajala pri svojih navedbah in je nasprotovala pobudnikovi zahtevi. Na
opozorilo posrednika v sporu, zakaj bančni avtomat ni opremljen s funkcijo, po kateri bi
pozabljeno gotovino umaknil in shranil, je pooblaščenec banke na naroku pojasnil, da takšna
zakonska obveznost ne obstaja. Zatrdil je še, da večina sodobnih bankomatov te funkcije
nima, ker bi takšna prekinitev transakcije zablokirala nadaljnje delovanje bankomata, ki bi ga
bilo treba s posebnim tehničnim posegom ponovno aktivirati.
Glede na navedeno ni bilo mogoče doseči sporazuma o rešitvi spora. Zato je posrednik v
sporu skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil izdal to nezavezujoče mnenje. Z
dnem, ko bo pobudnik seznanjen s tem mnenjem, se skladno z določbo 3. alineje tretjega
odstavka 14. člena Pravil šteje, da je postopek v tej zadevi končan.
Iz navedb banke, ki so podprte z izpiskom iz dnevnika akcij bankomata, izhaja, da je
bankomat izplačal zahtevani znesek, pobudnik pa očitno ni dvignil ponujenega zneska
gotovine, ki je tako ostal na razpolago v reži bankomata. Opisano dogajanje pa izključuje
vsakršno odgovornost banke za nastalo škodo. Dejanske okoliščine primera ne utemeljujejo
sklepa, da je šlo morebiti za neavtorizirano plačilno transakcijo, kjer bi šele prišle v poštev
določbe ZPlaSSIED o odgovornosti banke za nastalo škodo. Opisani dogodki utemeljujejo
sum, da je prišlo do kaznivega dejanja zatajitve po petem odstavku 208. člena KZ-1, ki ga je
storila neznana tretja oseba. Odgovornosti za to pa ni mogoče naprtiti banki.

Mnenje v sporu glede napačnega obračuna obresti – 4.1.2019
Pobudnik navaja, da je v letu 2012 z banko sklenil pogodbo za varčevalni račun. Ob koncu
vsakega koledarskega leta je od banke prejemal obvestila o poteku vplačil s pripisom
obresti, ki so bile izplačane v koledarskem letu. S takšnim saldom je vstopal v naslednje leto.
V januarju vsako leto je od banke prejel še poročilo o izplačanih obrestih preteklega leta, ki
je namenjeno prijavi FURS-u, kolikor bi te letno presegale 1.000,00 evrov, kar bi pomenilo
nastanek davčne obveznosti.
Dne 18. 10. 2018 pa je prejel odločbo FURS o obveznosti plačila davka v višini 276,17 evrov
na obresti, izplačane v letu 2017. Davčna obveznost je nastala na podlagi obvestila banke
FURS-u, v katerem je bil prikazan kumulativni znesek obresti, ki so se iz navedenih pogodb
natekle v letih do sprostitve privarčevanih sredstev. Dejansko je v letu 2017 prejel izplačanih
le 64,23 evrov obresti. Pobudnik navaja, da mu je referentka na FURS-u svetovala, naj pri
banki izposluje popravek obvestila FURS-u, tako da bi banka namesto navedbe, da so bile
obresti izplačane od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, navedla, da so bile obresti izplačane v času
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2017. Banka ni bila pripravljena spremeniti obvestila FURS-u na
navedeni način. Pobudnik nadalje navaja, da v začetku leta 2018 ni prejel poročila banke o
obrestih, izplačanih v preteklem letu. Takšno obvestilo naj bi prejel šele v oktobru. Zato je
sedaj v davčnem prekršku. Opozarja še na to, da ob sklepanju varčevalne pogodbe ne ustno
ne pisno v pogodbi ali splošnih pogojih ni bil seznanjen s takšnimi davčnimi posledicami
varčevanja. Pobudnik pričakuje, da bo banka na FURS namesto navedbe, da so bile obresti
izplačane od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, FURS-u sporočila, da so bile obresti izplačane v
času od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2017.
Banka zavrača pobudnikovo zahtevo.
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Sklicuje se na določbo 84. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/2006 s
spremembami in dopolnitvami - ZDoh-2). Navaja, da v primeru dolgoročno vezanih denarnih
sredstev, kadar stranka z letno nateklimi obrestmi ne more razpolagati, banka brez zahteve
varčevalca za razmejitev obresti, ki jo mora ta dati na predpisanem obrazcu ob sklenitvi
pogodbe, ne more poročati FURS-u o obrestih po posameznem letu, temveč šele v
davčnem letu, ko se je varčevanje zaključilo in so se privarčevana sredstva, vključno z
obrestmi, sprostila. To se je po navedbi banke zgodilo 14. 2. 2017. Banka še pojasnjuje, da
noben predpis od nje ne zahteva, da bi potrošnika seznanjala z davčnimi posledicami
pogodb, ki jih sklepa z banko. Banka se ne ukvarja z davčnim svetovanjem in tudi ne pozna
finančnega položaja strank ter ne more vedeti, ali je posameznik zainteresiran za razmejitev
obresti. Na naroku je banka navedla, da bo preučila možnost, da FURS-u sporoči, na
kakšen način je prišlo do zneska obresti, od katerih je bil odmerjen sporni davek.
Člen 83 ZDoh-2 določa, da davčno osnovo za odmero davka na (dohodek od) obresti
predstavljajo dosežene obresti. Kdaj so obresti „dosežene“ v primeru vezanih denarnih
sredstev in varčevanja na računu pri bankah z ročnostjo, daljšo od enega leta, pri katerem
zavezanec ne more razpolagati s privarčevanimi sredstvi pred potekom datuma vezave,
izhaja iz 84. člena Zdoh-2. Ta določa, da se v takšnih primerih davčna osnova od obresti
obračunava za obdobje davčnega leta le v primeru, če se zavezanec tako odloči (odločitev o
razmejevanju obresti) in o tem obvesti banko in davčni organ. Po nasprotnem razlogovanju
torej sledi, da so brez takšne odločitve in obvestila banki in davčnemu organu, obresti
dosežene (in torej skladno z določbo 83. člena predstavljajo davčno osnovo) s potekom
varčevanja.
Med strankama ni bilo sporno, da pobudnik banke in davčnega organa ni obvestil o svoji
odločitvi, naj se natekle in pripisane obresti letno razmejujejo. Banka je torej ravnala v skladu
z zakonom, ko je po poteku varčevanja obvestila FURS o skupnem znesku obresti, ki so bile
dosežene v varčevalnem obdobju.
Banka je po zaključenem naroku obvestila posrednika v sporu, da je že 30. 10. 2018
pobudniku posredovala dopis, iz katerega je razvidno, kolikšni zneski obresti so se natekli v
posameznih letih varčevanja in se pripisovali glavnici. Vsebina tega dopisa, ki ga pobudnik
lahko predloži FURS-u, vsebuje vse, kar naj bi vseboval dopis, ki ga pobudnik pričakuje od
banke in naj bi bil podlaga za to, da bo FURS lahko sam razmejil obresti in na takšni podlagi
upošteval davčno osnovo za vsako leto posebej.
Posrednik v sporu ne more presojati, ali bo takšno pojasnilo res podlaga za to, da bo davčni
organ spremenil odločitev o odmeri davka – kot to zatrjuje pobudnik.
Banka je torej ravnala v skladu z zakonom in smiselno tudi izpolnila pobudnikovo zahtevo,
zato posrednik v sporu meni, da pobuda ni utemeljena.
Posrednik v sporu soglaša z navedbo banke, da ta ni davčni svetovalec in da ne pozna
potrošnikovega finančnega položaja, da bi vedela, ali naj mu svetuje razmejitev. Banka ni
dolžna svetovati potrošniku, katero davčno varianto naj izbere. Pač pa posrednik v sporu
meni, da bi banka lahko opozorila potrošnika na davčne posledice tovrstnih poslov. Treba je
namreč upoštevati, da kljub pravilu, da vsakdo pozna pravo, od laičnega potrošnika ni
mogoče pričakovati, da bo poznal fineso 84. člena ZDoh. Banka kot specializirana ustanova
bi ob večji skrbi za interese potrošnika tega lahko opozorila na zakonsko ureditev, ki mu
omogoča, da izbere čas nastanka in s tem višino davčne obveznosti.
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Pobudnikove navedbe, da je obvestilo o doseženih obrestih prejel šele v oktobru 2018,
posrednik v sporu ni presojal, ker morebitne posledice takšnega ravnanja banke niso
predmet tega spora.

Mnenje v sporu glede prekinitve kreditne pogodbe – 4.1.2019
Pobudnica kot kreditojemalka nasprotuje odločitvi banke, ki je zaradi nerednega
izpolnjevanja obveznosti odstopila od kreditne pogodbe in zahtevala takojšnje plačilo
dolgovanega zneska kredita. Navaja, da je zašla v prehodne finančne težave, zaradi katerih
ni mogla redno plačevati kreditnih obrokov. Pri banki je želela doseči dogovor o zanjo
vzdržnem načinu izpolnjevanja kreditnih obveznosti, vendar banka naj bi banka za to ne
pokazala ustrezne pripravljenosti. Meni, da pravila banke ne morejo biti tako rigorozna, da
banka brez poskusa ureditve problema na drug ustreznejši način prekine pogodbo in
zahteva takojšnje poplačilo preostale obveznosti. Navaja, da je dala prošnjo za
prestrukturiranje obveznosti v času, ko je še imela poravnane vse zapadle obveznosti,
banka pa ji je v poznejšem odgovoru prošnjo zavrnila, med drugim z utemeljitvijo, da
moratorija ne more odobriti, ker nima poravnanih vseh zapadlih obveznosti – te pa so
zapadle po tistem, ko je zaradi nezmožnosti plačevanja vložila omenjeno prošnjo. Pobudnica
predlaga, naj posrednik v sporu pozove banko, naj ne prekine kreditne pogodbe, temveč
pristopi k reševanju problema in omogoči olajšane pogoje za plačevanje njenih obveznosti
oziroma moratorij na odplačevanje kredita.
Banka zavrača pobudničino zahtevo.
Navaja, da je kot kreditodajalka s pobudnico kot kreditojemalko sklenila kreditno pogodbo.
Pobudnica od januarja 2018 dalje ni več poravnavala svojih kreditnih obveznosti. Banka je
zato od februarja 2018 do maja 2018 vodila opominjevalni postopek. V času
opominjevalnega postopka je pobudnici dne 1. 2. 2016 poslala obvestilo o zapadli neplačani
obveznosti na kreditu, v dneh 2. 3. 2018 in 3. 4. 2018 pa opomina ter dne 3. 5. 2018 poziv
na plačilo pred odstopom od pogodbe. Pobudnica tudi po vseh navedenih dopisih ni izpolnila
zapadlih obveznosti, zato je banka dne 8. 6. 2018 odstopila od pogodbe in pozvala
pobudnico k plačilu celotnega neodplačanega zneska kredita. Banka navaja, da
pobudničinemu predlogu za moratorij ni mogla ugoditi, ker ta ni izpolnjevala potrebnih
pogojev. Na podlagi dostopnih finančnih in drugih podatkov ni bilo mogoče pričakovati, da bo
pobudnica lahko v doglednem času zagotovila nemoteno plačevanje kredita. Banka še
navaja, da se kljub odpovedi pogodbe še ni odločila za sodno izterjavo. Pogodba je bila
odpovedana in banka navaja, da je ni mogoče ponovno aktivirati. Še po vloženi pobudi je
banka poskušala problem urediti na sporazumen, za pobudnico sprejemljiv način, vendar ni
bilo mogoče doseči za obe stranki sprejemljivega dogovora.
Dejansko stanje med strankama ni bilo sporno. Pobudnica ni izpolnila več kot dveh
zaporednih mesečnih obveznosti in jih kljub pisnim opominom ter opozorilu banke niti v
naknadnem petnajstdnevnem roku ni plačala. Glede na to je banka skladno z določbo
drugega odstavka 8. člena Kreditne pogodbe lahko enostransko odstopila od pogodbe in
zahtevala takojšnje plačilo celotnega preostalega dolga. Plačilna nesposobnost pobudnice
pravno gledano ne vpliva na obstoj njene obveznosti in na pogodbene in zakonske pravice
banke kot upnice. Banka je v dosedanjem postopku pokazala pripravljenost, da skupaj s
pobudnico najde zanjo sprejemljivo, vendar realno možnost za poplačilo dolga. Posrednik v
sporu je na naroku pozval banko, naj v okvirih svojih možnosti in v skladu s svojo poslovno
politiko še nadalje skuša najti rešitev, ki bo za pobudnico prijaznejša od takojšnjega sodnega
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uveljavljanja terjatev. Ne obstaja pa pravna podlaga, ki bi od banke zahtevala kakršno koli
popuščanje pri uveljavljanju pobudničinih obveznosti.
Glede na navedeno je posrednik v sporu sprejel mnenje, da pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu zaradi rubeža denarnih sredstev na TRR – 24.1.2019
Pobudnica navaja, da ji je banka na transakcijskem računu zarubila znesek 603,74 evrov. Po
stališču pobudnice gre za sredstva iz priliva, ki je izvzet iz izvršbe. Navaja, da je imela v letih
od 2011 do 2016 veliko izvršb na TRR, vendar ji sredstev „iz istega naslova“ niso nikoli rubili.
Zahteva, naj ji banka vrne zarubljena sredstva.
Banka zavrača pobudničino zahtevo. Navaja, da prilive obdeluje glede na kodo namena, ki
jo navede izplačevalec. V primeru, da ima imetnik računa v evidenci neporavnane
obveznosti na podlagi sklepov o izvršbi, so prilivi, ki so skladno z določbami Zakona o izvršbi
in zavarovanju izvzeti iz rubeža, označeni s kodo SSBE (socialna podpora). Sporni priliv pa
je bil označen s kodo OTHR (drugo), iz česar skladno z Zakonom o izvršbi in zavarovanju
izhaja, da ne gre za prejemek, kakršen bi bil na podlagi 101. člena ZIZ izvzet iz sodne
izvršbe ali za prejemek, za katerega bi na podlagi 102. člena ZIZ veljale omejitve glede
posega z izvršbo.
Člen 13 Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri ZBS (Pravila)
določa, da posrednik v sporu obravnava sporno zadevo praviloma (torej ne nujno v vsakem
primeru) na naroku, na katerega povabi obe stranki. Glede na navedbe obeh strank, glede
na to, da relevantna dejstva med strankama niso bila sporna, upoštevajoč vsebino spora
(banka je sporna sredstva nakazala pobudničinim upnikom ob izvrševanju izvršljive sodne
odločbe), je posrednik v sporu presodil, da tudi na naroku ne bi bilo mogoče doseči
sporazuma o rešitvi spora. Zato je iz razlogov ekonomičnosti brez naroka, skladno z določbo
drugega odstavka 14. člena Pravil izdal to nezavezujoče mnenje. Z dnem, ko bo pobudnica
seznanjena s tem mnenjem, se skladno z določbo 3. alineje tretjega odstavka 14. člena
Pravil šteje, da je postopek v tej zadevi končan.
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS 51/1998 s spremembami in dopolnitvami ZIZ) v 101. členu določa, kateri prejemki so izvzeti iz izvršbe. V 102. členu pa določa
omejitve izvršbe na določene prejemke. Banke dopustnost izvršbe na posamezne prilive
presojajo glede na namen plačila, ki ga z ustrezno štirimestno črkovno kodo označi
izplačevalec. Koda namena plačila je obvezen dodatek, ki omogoča avtomatsko
procesiranje plačil v slovenskem okolju. Za pravilno izbiro kode namena plačila je odgovoren
plačnik.
Iz izpiska prometa na pobudničinem računu za mesec oktober 2018 izhaja, da je na račun
pri banki dne 29. 10. 2018 prispel priliv v znesku 603,47 evrov, označen s kodo OTHR. Iz
šifranta kod namenov plačil z dne 19. 9. 2017 je razvidno, da označba OTHR kot namen
pomeni „drugo“. Iz šifranta nadalje izhaja, da ta vsebuje ustrezne kode, ki označujejo
nakazila, ki so izvzeta od izvršbe, npr. koda SSBE (socialna podpora), izvzeta od izvršbe po
3. točki prvega odstavka 101. člena ZIZ ali koda SALA (plače) na katero je mogoče seči le v
omejeni višini, po 202. členu ZIZ. Banka je torej ravnala v skladu z zakonom in s sodnim
sklepom o izvršbi, ko je rubila priliv, katerega namen je plačnik označil s kodo OTHR. Glede
tovrstnih prilivov zakon ne določa prepovedi oziroma omejitev rubeža.
Glede na navedeno posrednik v sporu meni, da pobuda ni utemeljena.
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Mnenje v sporu glede vpisov v SISBON – 6.3.2019
Med strankama ni sporno, da je banka imela zapadle neplačane terjatve do pobudnika iz
osebnega računa, potrošniškega kredita in kartice Matercard (sporne terjatve). Dne 2. 8.
2016 je terjatve odplačno prenesla na gospodarsko družbo, prodane terjatve pa poročala v
sistem SISBON (slovenski elektronski informacijski sistem izmenjave informacij o boniteti
strank, ki so fizične osebe) kot zaključene posle. Dogodek je v SISBON-u zaključila kot
negativen in je še vedno vpisan v navedeno evidenco.
Pobudnik navaja, da banka spornih terjatev ni „odstopila“, kot sama navaja, ampak jih je
prodala. Z odplačnim prenosom je banka prišla do poplačila terjatve, kar bi po sedmem
odstavku 6. člena Zakona o o centralnem kreditnem registru (Uradni list RS 77/2016, ZCKR)
banka morala sporočiti v sistem SISBON. S prenosom terjatve je bil pobudnik namreč prost
svoje obveznosti do banke. Pri tem se pobudnik sklicuje na določbo prvega odstavka 429.
člena Obligacijskega zakonika. Banka pa naj bi o negativnih dogodkih poročala v sistem 2.
8. 2016 za dva dogodka in aprila 2017 za en dogodek, ko naj bi ne obstajala pobudnikova
obveznost niti do novega upnika, kaj šele do banke. Banka je sicer popravila napačno
označbo dogodka iz „nov vpis“ v „ažuriranje“, vendar je bilo po pobudnikovem mnenju tudi to
narobe, saj bi morala banka popraviti negativni status dogodka: terjatev je prodana, dolg je
poplačan.
Predlaga, naj banka po drugem odstavku 14. člena ter petem odstavku 24. člena ZCKR
napačne podatke dopolni, izbriše ali spremeni in zagotovi pravilen podatek.
Banka zavrača pobudnikovo zahtevo.
Navaja, da je za sporne terjatve v SISBON poročala začetke izterjave, in sicer za osebni
račun dne 26. 4. 2013, za potrošniški kredit dne 22. 5. 2013 in za kartico Mastercard dne
17. 5. 2013. Kot datum zaključka je poročala dne 2. 8. 2016, ko je izvedla interne postopke
za evidentiranje prodanih terjatev v svoji evidenci. Pojasnjuje, da sistem SISBON izkazuje
podatke in informacije v zvezi s kreditnimi posli, ki jih ima komitent pri članu sistema,
vključno s podatkom, kako se je posamezen posel končal. Vpis podatka, da se je posel
zaključil na način, da dolg ni bil poravnan, izkazuje dejansko stanje zaključka poslovnega
odnosa. Podatek, da je prišlo do zaključka posla zaradi odprodaje (zapadle pa ne plačane –
slabe) terjatve, je bilo v letu 2016, ko so bile sporne terjatve prodane, v sistemu SISBON
treba zaključiti z negativnim dogodkom.
Glede vpogledov v SISBON v letu 2017 je banka v odgovoru na pobudnikovo pritožbo
navedla, da so bili le-ti izvedeni zaradi kontrole poročanih podatkov in ne za vpise podatkov
v SISBON. V primeru takšnega vpogleda je kot namen treba označiti „ažuriranje“, pomotoma
pa je bilo pri dveh (od treh) spornih poslih označeno da gre za „nov posel.“ Banka zatrjuje,
da je v sistemu glede vpisov z dne 12. 4. 2017 in 4. 11. 2017 popravila iz „nov posel“ v
„ažuriranje“.
Na naroku sta stranki vztrajali pri stališčih, ki sta jih navedli v pobudi oziroma v odgovoru na
pobudo. Banka je na naroku predložila dokument, iz katerega izhaja, da je na sestanku
generalnih skrbnikov sistema SISBON dne 20. 4. 2015 (zapis sestanka) ena od bank
postavila vprašanje, kako se v sistem SISBON poroča terjatev, ki jo banka oceni kot slabo in
jo odproda drugi pravni osebi. Pobudnik pa je v dopisu po opravljenem naroku preciziral svoj
predlog za rešitev spora, kakršnega naj bi bil dal že na naroku: ne vztraja, da bi banka
spremenila vpis v SISBON, ampak, da se po zaključenem vpisu z dne 3. 8. 2016 doda vpis,
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iz katerega bo razvidno, da je dolg poravnan.
Glede na navedeno ni bilo mogoče doseči sporazuma o rešitvi spora. Zato je posrednik v
sporu skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil postopka za izvensodno
reševanje potrošniških sporov pri ZBS (Pravila) izdal to nezavezujoče mnenje.
Pobudnik svoje nasprotovanje spornemu vpisu v SISBON utemeljuje s tem, da je bila z
odprodajo terjatve banka poplačana. Pri trem se sklicuje na določbo prvega odstavka 429.
člena Obligacijskega zakonika, ki določa, da s prevzemom dolga stopi prevzemnik na mesto
prejšnjega dolžnika, ta pa je prost obveznosti. Sklicevanje na navedeno določbo ne more biti
podlaga za presojo sporne zadeve: člen 429 namreč ureja učinke pogodbe o prevzemu
dolga. V spornem primeru pa ni šlo za prevzem dolga, marveč za (odplačen) odstop terjatve
(členi 417 do 426 OZ). Vendar to, da se je pobudnik skliceval na napačno pravno podlago,
nič ne spremeni na tem, da je bil po veljavnem odstopu terjatve pobudnik prost obveznosti
do banke, ta pa je bila - glede na odplačnost prenosa - (vsaj delno) poplačana. Zamenjal se
je torej upnik, pobudnik pa je imel do tega, novega upnika, še naprej enake obveznosti, kot
jih je imel do banke pred odstopom terjatve.
S prodajo terjatve je bil posel za banko zaključen, zastavi pa se vprašanje, kaj pomeni
takšen zaključek posla s stališča poročanja v SISBON. Namen poročanja v sistem SISBON
je izmenjava informacij o boniteti strank, ki so fizične osebe. Z odstopom terjatve upniku, ki
ni zavezanec za poročanje v sistem SISBON, se informacija o boniteti (odstopljenega)
dolžnika izgubi. Zato je bila logična odločitev banke, ki je upoštevala navodilo, kot izhaja iz
zapisa sestanka z dne 20. 4. 2015: „V primeru, ko banka posel stranke odproda, ker gre za
slabo terjatev, se posel zaključi z negativnim dogodkom. V primeru prodaje zdrave terjatve
se posel zaključi s pozitivnim dogodkom. V trenutku, ko banka proda pravni osebi, ki ni
obveznik poročanja v sistem SISBON, mora posel v sistemu SISBON zaključiti (pozitivno ali
negativno), ne glede na to, kako stranka v nadaljevanju odplačuje svoje obveznosti novemu
upniku.“ Takšno stališče nenazadnje upošteva relativno naravo obligacijskih razmerij: gre za
razmerje, ki ustvarja učinke samo med strankama: upnikom in dolžnikom. Sporni zapis v
SISBON (pravilno) sporoča, da dospele terjatve – dokler je obstajala med (prvotnim)
upnikom in dolžnikom - slednji svojemu upniku ni plačal. Zato ni utemeljena pobudnikova
zahteva, naj banka vpisu z dne 3. 8. 2016 doda vpis, iz katerega bo razvidno, da je dolg
poravnan. Prodaja terjatve ne pomeni, da je pobudnik dolg do banke poravnal. Banka tudi ni
stranka v razmerju dolžnika do novega upnika in ni dolžna ter tudi nima pravice spremljati,
kako se razvija in zaključi razmerje med njima – zaključek novonastalega razmerja med
novim upnikom in dolžnikom tudi ni predmet poročanja v SISBON.
Glede na navedeno je posrednik v sporu mnenja, da pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu zaradi stroškov predčasnega delnega poplačila kredita –
6.3.2019
Pobudnik je pri banki najel kredit, katerega del je predčasno odplačal. Banka mu je
zaračunala stroške, ki naj bi ji nastali zaradi predčasnega odplačila dela kredita. Pobudnik
zavrača plačilo zneska 125,00 evrov, ki naj bi mu ga bila iz tega naslova zaračunala banka.
Pri tem se sklicuje na določbo 8. člena kreditne pogodbe, v kateri je izrecno določeno, da
ima kreditojemalec pravico kadarkoli, brez kakršnihkoli stroškov predčasnega poplačila, v
celoti ali delno predčasno odplačati preostanek sedanje vrednosti kredita pred dnevom
njegove zapadlosti v plačilo.
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Banka zavrača pobudnikovo zahtevo.
Navaja, da v celoti izpolnjuje določbo 8. člena kreditne pogodbe in omogoča delno ali
celotno predčasno odplačilo kredita brez stroškov. To naj bi skladno z Zakonom o
potrošniških kreditih veljalo (le) v primeru, ko se kreditni pogoji (na primer doba kredita) ne
spremenijo, zaradi česar ni potrebna sklenitev dodatka h kreditni pogodbi, temveč banka le
prilagodi višino anuitete. Če pa stranka na podlagi delnega predčasnega plačila kredita želi
spremembo pogodbenih določil, se tovrstne spremembe zaračunavajo skladno z veljavnim
cenikom banke. V spornem primeru je bil v kreditni pogodbi določen rok za vračilo kredita
tako, da je zadnji obrok zapadel v plačilo 15. 3. 2032. Pobudnik je dne 26. 4. 2016 delno
predčasno odplačal kredit v višini 70.000,00 evrov, in podal vlogo, naj se doba izplačila
kredita spremeni tako, da zadnji obrok zapade v plačilo 25. 9. 2023. Na podlagi te
pobudnikove zahteve je bil med strankama sklenjen ustrezen aneks k pogodbi. Ko je
pobudnik zahteval spremembo kreditne pogodbe, je moral skladno s cenikom za takšno
spremembo plačati 50,00 evrov za obravnavo zahtevka za spremembo kreditne pogodbe,
kjer ni potrebna cenitev nepremičnine in še 75,00 evrov za samo spremembo kreditne
pogodbe brez notarskega zapisa.
Banka še navaja, da je priloga notarskega zapisa pogodba o potrošniškem hipotekarnem
kreditu, h kateri sta priloženi prilogi, in sicer cenik za kreditne in garancijske posle
prebivalstvu ter amortizacijski načrt.
Med strankama ni bilo mogoče doseči sporazuma o rešitvi spora. Zato je posrednik v sporu
skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil izdal to nezavezujoče mnenje.
Zakon o potrošniških kreditih (Uradni list 77/16 - ZPotK-2) v prvem odstavku 22. člena
določa, da lahko potrošnik kadarkoli v celoti ali delno izpolni svoje obveznosti po kreditni
pogodbi. Skladno z določbo petega odstavka 22. člena dajalec kredita v takšnem primeru ne
sme zahtevati nadomestila, če se predčasno odplačilo opravi v obdobju, za katero ni
določena fiksna obrestna mera.
V pogodbi o potrošniškem hipotekarnem kreditu za nepremičnino št. 5325/00594-16-00 z
dne 10. 3. 2017 (sporna kreditna pogodba) je v 1. členu dogovorjena obrestna mera, vezana
na šestmesečni Euribor z določenim pribitkom, torej spremenljiva obrestna mera. V prvem
odstavku 8. člena sporne pogodbe sta se stranki dogovorili, da ima kreditojemalec pravico
kadarkoli brez vsakršnih stroškov delno ali v celoti predčasno odplačati preostanek vrednosti
kredita pred dnevom zapadlosti. Glede na to banka (dajalec kredita) v tem primeru skladno z
zakonom in pogodbo ne more zahtevati nadomestila zaradi predčasnega poplačila dela
kredita. To tudi med strankama ni bilo sporno.
V 8. členu sporne pogodbe so skladno z zakonom določeni nekateri pogoji za (delno)
predčasno poplačilo obveznosti (pisna najava) in posledice takšnega poplačila (brezplačna
izdelava obračuna stanja, zmanjšanje skupnih stroškov kredita …), ni pa predvidena
sprememba (drugih elementov) kreditne pogodbe.
V spornem primeru pa je poleg navedenih posledic predčasnega poplačila, v zvezi s katerimi
banka ni zaračunala nikakršnega nadomestila oziroma povrnitve stroškov, kreditojemalec
predlagal tudi spremembo roka zapadlosti kredita, zaradi česar je bilo treba s sklenitvijo
dodatka sporno pogodbo spremeniti. Banka je spremembo pogodbe zaračunala skladno s
cenikom za kreditne posle prebivalstvu. Ta določa strošek 50,00 evrov za obravnavo
zahtevka za spremembo kreditne pogodbe, kjer ni potrebna cenitev nepremičnine, dodatno
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poleg stroška za obravnavo zahtevka pa še 75,00 evrov za samo spremembo pogodbe.
Pri tem se banka utemeljeno sklicuje na določbe drugega odstavka 10. člena sporne
pogodbe, v katerem kreditojemalec potrjuje, da je bil pred sklenitvijo pogodbe seznanjen z
vsemi pogoji pogodbe in s cenikom banke, ki je priloga k pogodbi, ter z dejstvom, da se
cenik spreminja v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom banke.
Posrednik v sporu ni prezrl, da v času sklenitve sporne pogodbe veljavni cenik (veljaven od
5. 12. 2015) ni predvideval stroška ob takšni spremembi pogodbe. Sporni strošek je bil
predviden šele v ceniku, ki je stopil v veljavo po sklenitvi pogodbe, dne 1. 1. 2018. Glede na
to okoliščino je posrednik v sporu na naroku pozval pooblaščenko banke, naj skuša najti s
pobudnikom določen kompromis glede svoje – pravno sicer utemeljene - (glej v
nadaljevanju) zahteve za povrnitev stroškov sklepanja aneksa k pogodbi. Banka je po
naroku pisno sporočila, da ni pripravljena popustiti pri svoji zahtevi.
Banka svojo zahtevo opira na določbo cenika, ki jo je enostransko sprejela po sklenitvi
pogodbe. Na to možnost je bil kreditojemalec izrecno opozorjen in je z njo soglašal (drugi
odstavek 10. člena sporne pogodbe). Kljub temu se lahko zastavi vprašanje veljavnosti
dogovora, ki določitev posameznih elementov pogodbenega razmerja prepušča enostranski
odločitvi enega od pogodbenih partnerjev.
Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, 31/2018 – ZVPot) v 23. členu določa, da so
nični pogodbeni pogoji, ki so nepošteni do potrošnika. V 24. členu Zakona je določeno, kdaj
se pogodbeni pogoji štejejo za nepoštene. Skladno z določbo 6. alineje tretjega odstavka 24
člena se šteje za nepošten pogoj tudi določba, s katero se ponudniku dovoljuje, da
enostransko spremeni pogodbene pogoje, ki so bistveni za pogodbeno razmerje, vendar to
le, če so izpolnjeni tudi pogoji iz (generalne klavzule) prvega odstavka tega člena. Ti
(dodatni) pogoji pa so izpolnjeni, kadar sporne določbe pogodbe a) v škodo potrošnika
povzročijo znatno neravnotežje v pogodbenih pravicah in obveznostih strank ali b)
povzročijo, da je izpolnitev pogodbe neutemeljeno v škodo potrošnika ali c) povzročijo, da je
izpolnitev pogodbe znatno drugačna od tistega, kar je potrošnik utemeljeno pričakoval ali d)
nasprotujejo načelu poštenja in vestnosti.
Posrednik v sporu šteje, da opisane enostranske spremembe pogodbenih pogojev, s katero
so bili potrošniku naloženi dodatni stroški za dodatno storitev banke, skladno z opisanimi
merili ni mogoče šteti za pogodbeni pogoj, ki bi bil nepošten do potrošnika. Banka je zato
svoj zahtevek lahko oprla na navedene določbe cenika.
Glede na navedeno je posrednik v sporu mnenja, da pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu zaradi zavrnitve vloge za odobritev kredita – 13.03.2019

Pobudnik v delno slabo razumljivi vlogi, iz katere pa med drugim dovolj jasno izhaja, da gre
za pobudo za izvensodno rešitev spora, nasprotuje temu, da mu je banka zavrnila prošnjo
za odobritev kredita. Banka naj bi se neutemeljeno sklicevala na podatke v slovenskem
elektronskem informacijskem sistemu izmenjave informacij o boniteti strank, ki so fizične
osebe – SISBON – ki izkazujejo negativne dogodke.
Banka zavrača pobudnikovo zahtevo, navaja, da je njena zavrnitev kredita dokončna in se o
tem ne namerava poravnati.
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Tudi za razmerja med banko in potrošnikom glede odobravanja prošenj (ponudb) potrošnika
za pridobitev kredita velja načelo prostega urejanja obligacijskih razmerij (3. člen
Obligacijskega zakonika - OZ). Prosto urejanje obligacijskih razmerij med drugim pomeni, da
so pravni subjekti svobodni pri presoji, ali bodo vstopili v pogodbeno razmerje z drugimi
subjekti ali ne. Le izjemoma lahko zakon predpiše, da mora nekdo skleniti pogodbo (prvi
odstavek 17. člena OZ – kontrahirna dolžnost). Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS,
št. 20/1988 – ZVPot) v drugem odstavku 25. člena sicer določa, da mora podjetje prodajati
blago oziroma opravljati storitve vsem potrošnikom pod enakimi pogoji. Navedena določba
vzpostavlja vrsto kontrahirne dolžnosti, ki pa jo ponudnik storitve lahko omeji s tem, da
določi s predmetom poslovanja razumno povezane pogoje za sklenitev posamezne vrste
pogodbe. Zakon o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/2016 – ZPotK) v prvem
odstavku 10. člena določa, da mora dajalec kredita pred sklentvijo kreditne pogodbe oceniti
kreditno sposobnost potrošnika. Smisel te določbe je, da je kreditna sposobnost eden od
pogojev, ki ga mora izpolnjevati potrošnik, ki želi kot kreditojemalec skleniti pogodbo.
Kreditna sposobnost in drugi morebitni dodatni pogoji, ki jih za odobritev kredita skladno z
interno kreditno politiko določi kreditojemalec, varujejo pogodbeni interes obeh strank:
kreditojemalca, ki sprejme finančno breme in kreditodajalca, ki sprejme finančno tveganje.
Šesti odstavek 10. člena ZPotK določa, da mora dajalec kredita, če zavrne vlogo za
sklenitev kreditne pogodbe potrošnika brezplačno obvestiti o zavrnitvi in o tem, ali je podlaga
za zavrnitev avtomatizirana obdelava podatkov, če je bila ta uporabljena. Iz navedene
določbe izhaja, da banka tudi iz drugih razlogov, ne le na podlagi podatkov, ki se nahajajo v
zbirkah osebnih podatkov, lahko zavrne vlogo za sklenitev kreditne pogodbe. Navedena
določba pa nadalje pomeni, da banka o teh razlogih ni dolžna obveščati potrošnika.
Glede na to je posrednik v sporu mnenja, da pobuda ni utemeljena.
Mnenje v sporu glede stroškov v zvezi z neodobritvijo kredita -

Pobudnica navaja, da ji je banka neutemeljeno zavrnila prošnjo za odobritev kredita. Na
njeno zahtevo, naj banka pojasni razloge za zavrnitev prošnje, ji je ta z dopisom dne 24. 1.
2019 odgovorila, da je bila vloga zavrnjena „zaradi podatkov, ki izkazujejo izterjavo v sistemu
SISBON in zaradi interne kreditne politike banke“. Pobudnica navaja, da niti glede nje niti
glede njenega moža (sokreditojemalca) v evidenci ni bilo zabeleženih negativnih dogodkov.
V pripravah na najetje kredita naj bi pobudnici na zahtevo banke nastali določeni stroški, in
sicer stroški cenilca nepremičnine, ki naj bi služila kot zavarovanje za kredit, in stroški
notarja. Zahteva povrnitev teh stroškov, poleg tega pa še odškodnino za čas, ko naj bi
banka odlašala z odločitvijo, s katero je na podlagi vpogleda v SISBON dne 7. 12. 2018, šele
dne 8. 1. 2019 zavrnila prošnjo za kredit.
Banka zavrača pobudničino zahtevo.
Navaja, da je bila pobudnica že na informativnem sestanku opozorjena, da bo morala za
obravnavo vloge plačati cenilca in da je to v vsakem primeru strošek, ki ga bo morala nositi
sama, tudi v primeru morebitne zavrnitve prošnje za odobritev kredita. Banka pri
obravnavanju vloge preuči vse pomembne faktorje, na podlagi katerih lahko oceni kreditno
sposobnost kreditojemalca. V spornem primeru sta bila kreditojemalca dva – pobudnica in
njen mož. Banka naj bi bila presojala kreditno sposobnost obeh. V primeru sokreditojemalca
naj bi bila ugotovila, da ta ne dosega zahtevane kreditne sposobnosti zaradi višine dohodka
in da je preteklo poslovanje kreditojemalca glede na izpis SISBON neskladno s kreditno
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politiko banke, ocenjena vrednost nepremičnine, s katero bi bil kredit zavarovan, pa naj bi ne
zadoščala zahtevanemu razmerju med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja,
določeno v kreditni politiki banke. Navaja, da mora banka dosledno upoštevati svojo kreditno
politiko in zakonske zahteve za oceno kreditne sposobnosti, zato naj bi bila zavrnitev kredita
v procesu obravnave kreditne vloge, tudi po predložitvi cenitve, možnost, s katero mora
potrošnik računati.
Pobudničin pooblaščenec je na naroku zanikal, da bi bili glede njegovega ali pobudničinega
finančnega poslovanja v sistemu SISBON zabeleženi kakršni koli negativni dogodki. In še,
da o domnevno prenizki vrednosti nepremičnine, ki naj bi služila za zavarovanje kredita,
pobudnica niti ob zavrnitvi kredita niti v pojasnilu, ki ga je na njeno zahtevo podala banka v
dopisu z dne 24. 1. 2019, ni bila obveščena – je bila pa pobudnica v takšnem primeru
pripravljena ustrezno prilagoditi (znižati) zahtevano višino kredita.
Pooblaščenec banke se je na naroku obvezal, da bo predložil dokaze o negativnih vpisih v
SISBON, sicer pa je vztrajal pri stališču, da je pobudničina zahteva neutemeljena.
V dopisu z dne 4. 3. 2019 je banka, skladno z obljubo, dano na naroku, dopolnila svoj
odgovor na pobudo. Navedla je, da je imela pobudnica v letih 2012 – 2015 odprt negativni
dogodek – izterjavo, ki je bil zaprt s poravnavo obveznosti 20. 1. 2015. Kot dokaz je banka
priložila izpis SISBON, kot je bil izpisan ob preverjanju pobudničine kreditne sposobnosti dne
28. 12. 2018 v oddelku za ugotavljanje tveganj. V dopolnitvi odgovora na pobudo banka
ponovno navaja še druge razloge za zavrnitev odobritve kredita. Banka naj bi bila
obravnavala tudi možnost zastave druge nepremičnine, kar je tudi ustrezno upoštevala pri
obravnavanju kreditne vloge, vendar to ni moglo spremeniti končne odločitve za zavrnitev.
Banka ponovno poudarja, da tudi iz celotne korespondence med pobudnico in njenim
skrbnikom, ki je bil s pobudnico v stiku ves čas obravnavanja vloge, ni zaznati, da bi skrbnik
pobudnici dajal občutek, da je kredit že odobren ali da je dostava cenitve za nepremičnino le
še formalnost pred izplačilom kredita.
Posrednik v sporu je z navedeno dopolnitvijo odgovora banke seznanil pobudnico in jo
pozval, naj se na nove navedbe banke izjavi v roku 7 dni. Pobudnica na ta dopis ni
odgovorila.
Pobuda ni utemeljena.
Tudi za razmerja med banko in potrošnikom glede odobravanja prošenj (ponudb) potrošnika
za pridobitev kredita velja načelo prostega urejanja obligacijskih razmerij (3. člen
Obligacijskega zakonika - OZ). Prosto urejanje obligacijskih razmerij med drugim pomeni, da
so pravni subjekti svobodni pri presoji, ali bodo vstopili v pogodbeno razmerje z drugimi
subjekti ali ne. Le izjemoma lahko zakon predpiše, da mora nekdo skleniti pogodbo (prvi
odstavek 17. člena OZ – kontrahirna dolžnost). Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS,
št. 20/1988 – ZVPot) v drugem odstavku 25. člena sicer določa, da mora podjetje prodajati
blago oziroma opravljati storitve vsem potrošnikom pod enakimi pogoji. Navedena določba
vzpostavlja vrsto kontrahirne dolžnosti, ki pa jo ponudnik storitve lahko omeji s tem, da
določi s predmetom poslovanja razumno povezane pogoje za sklenitev posamezne vrste
pogodbe.
Zakon o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/2016 – ZPotK-2) v prvem odstavku 10.
člena določa, da mora dajalec kredita pred sklenitvijo kreditne pogodbe oceniti kreditno
sposobnost potrošnika. Smisel te določbe je, da je kreditna sposobnost eden od pogojev, ki
ga mora izpolnjevati potrošnik, ki želi kot kreditojemalec skleniti pogodbo. Kreditna
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sposobnost in drugi morebitni dodatni pogoji, ki jih za odobritev kredita skladno z interno
kreditno politiko določi kreditojemalec, varujejo pogodbeni interes obeh strank:
kreditojemalca, ki sprejme finančno breme in kreditodajalca, ki sprejme finančno tveganje.
Banka ocenjuje kreditno sposobnost med drugim na podlagi informacij, ki jh pridobi iz zbirk
osebnih podatkov, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja sistem izmenjave informacij o
boniteti oziroma zadolženosti fizičnih oseb (drugi in tretji odstavek 10. člena ZPotK-2).
Takšno zbirko predstavlja slovenski elektronski informacijski sistem izmenjave informacij o
boniteti strank, ki so fizične osebe (SISBON), vzpostavljen na podlagi Zakona o centralnem
kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/2016 – ZCKR). Tretji odstavek 10. člena ZPotK -2
še določa, da dajalec kredita predhodno obvesti potrošnika o poizvedbi v zbirki osebnih
podatkov. V šestem odstavku 10. člena ZPotK-2 pa je določeno, da mora dajalec kredita,
če 20 zavrne vlogo za sklenitev kreditne pogodbe na podlagi rezultatov poizvedbe v zbirki
osebnih podatkov, potrošnika brezplačno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov
takoj obvestiti o rezultatih te poizvedbe in o zbirki osebnih podatkov, v kateri je bila izvedena
poizvedba.
Iz dejanskega stanja, ki med strankama ni sporno, izhaja, da banka obveznosti, ki jih
nalagata tretji in šesti odstavek 10. člena ZpotK-2, ni izpolnila. Pobudnice in
sokreditojemalca ni prehodno obvestila o poizvedbi v SISBON, ob zavrnitvi njune vloge pa ju
tudi ni obvestila o rezultatih te poizvedbe. Šele na pobudničino zahtevo, naj ji pojasni razloge
za zavrnitev prošnje, je banka z dopisom dne 24. 1. 2019 odgovorila, da je bila vloga
zavrnjena „zaradi podatkov, ki izkazujejo izterjavo v sistemu SISBON in zaradi interne
kreditne politike banke“. Posrednik v sporu ob tem pripominja, da tudi z navedenim
obvestilom banka ni v celoti izpolnila svoje obveznosti: določbo šestega odstavka 10. člena
ZPotK -2 je treba razumeti tako, da mora banka potrošnika seznaniti z vsebino vpisa, ki je
zanjo sporen. To je banka storila šele v tem postopku, z vlogo, ki jo je podala po opravljenem
naroku.
Opisane pomanjkljivosti v postopku obravnavanja pobudničine vloge za odobritev kredita pa
niso povzročile škode, ki jo uveljavlja pobudnica. Banka je s predložitvijo izpiska iz evidence
SISBON in z navedbo drugih okoliščin, ki so bile podlaga za presojo pobudničine kreditne
sposobnosti, izkazala, da z zavrnitvijo prošnje za kredit ni prekršila obveznosti, ki jih nalaga
drugi odstavek 25. člena ZVPot: pobudnica ni izpolnjevala pogojev, ki jih je za odobravanje
kreditov v razumni povezavi z naravo (kavzo) kreditne pogodbe določila banka. Zato je ta
lahko odklonila sklenitev pogodbe.
Prvi odstavek 20. člena Obligacijskega zakonika (OZ) določa, da pogajanja pred sklenitvijo
pogodbe ne zavezujejo in jih lahko vsaka stranka prekine, kadarkoli hoče. Izjemi od tega
pravila sta določeni v drugem in tretjem odstavku 20. člena OZ. Skladno z drugim
odstavkom 20. člena odgovarja stranka, ki se je pogajala, ne da bi imela namen skleniti
pogodbo, za škodo, ki jo je povzročila drugi stranki. Tretji odstavek 20. člena pa določa, da
stranka, ki se je sicer pogajala z namenom skleniti pogodbo, pa je ta namen brez
utemeljenega razloga opustila in s tem drugi stranki povzročila škodo, odgovarja za tako
povzročeno škodo. Posrednik v sporu ugotavlja, da v spornem primeru ni izkazano, da bi
banka že ob sprejemu pobudničine vloge ne imela namena odobriti kredit. Banka je v tem
Iz navedene določbe izhaja, da banka tudi iz drugih razlogov, ne le na podlagi podatkov, ki se nahajajo v
zbirkah osebnih podatkov, lahko zavrne vlogo za sklenitev kreditne pogodbe. Določb 10. člena ZPotK pa ni
mogoče razumeti tako, da bi morala (razen obveznosti po tretjem in šestem odstavku 10. člena) banka
potrošniku razkriti morebitne druge razloge, ki so na podlagi bančne kreditne politike lahko razlog za zavrnitev
vloge za sklenitev kreditne pogodbe.
20
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postopku nadalje izkazala in dokazala, da je imela utemeljene razloge za to, da je odklonila
sklenitev kreditne pogodbe.
Glede na to posrednik v sporu ni našel pravne podlage za (nepogodbeno odškodninsko)
odgovornost banke za stroške, ki so v postopku obravnavanja kreditne vloge nastali
pobudnici.

Mnenje v sporu glede nedovoljenega razpolaganja s sredstvi na računu –
23.4.2019
Pobudnica navaja, da je banka dne 30. 1. 2019 nedovoljeno razpolagala z denarnimi
sredstvi na transakcijskem računu (sporni račun), ki ga je pri banki odprl njen nekdanji
izvenzakonski partner (imetnik računa). Sporna sredstva kot tudi sredstva na še dveh
imetnikovih računih pri banki, (sporni računi) naj bi v času razpolaganja spadala v skupno
premoženje pobudnice in njenega nekdanjega izvenzakonskega partnerja. Glede skupnega
premoženja, v katero je poleg spornih sredstev spadala tudi nepremičnina (hiša), je bilo
sodno ugotovljeno, da pobudnici in imetniku računa pripada vsakemu polovični delež,
vendar to premoženje še ni razdeljeno. V teku naj bi bil nepravdni postopek za razdelitev
tega premoženja, ne glede na to pa je banka izplačala imetniku računa in po njegovem
nalogu pobudnici skupaj polovico (vsakemu četrtino) sredstev, ki so se nahajala na spornem
računu. S takšnim razpolaganjem s skupnimi, nerazdeljenimi sredstvi, naj bi se bila banka
postavila v vlogo sodišča. Pobudnica zahteva, naj banka na spornem računu vzpostavi
prejšnje stanje do zneska v višini 12.003,61 evrov. Zahtevek opira na določbe 52. in 54.
člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Sklicuje se tudi na določbo 731.
člena Obligacijskega zakonika. V podporo svojega stališča, da je sporno izplačilo pomenilo
nedovoljeno razpolaganje z delom nerazdeljenega skupnega premoženja, navaja obsežno
sodno prakso ter stališča literature. Meni, da sporno ravnanje banke predstavlja tudi kaznivo
dejanje samovoljnosti po 310. členu Kazenskega zakonika.
Od banke zahteva vzpostavitev prejšnjega stanja do zneska 12.003,61 evrov ter povrnitev
odvetniških stroškov 285,95 evrov.
Pobudnica navaja naslednji potek dogodkov v zvezi s spornim ravnanjem banke:
–
–

–
–

–

Okrožno sodišče je dne 7. 4. 2016 z začasno odredbo naložilo ponudniku storitve
(banki) prepoved razpolaganja imetniku računa z vsemi sredstvi na spornih računih
(prva začasna odredba);
Navedena začasna odredba je veljala do dne 29. 1. 2019, ko jo je nadomestila nova
začasna odredba okrajnega sodišča z dne 11. 1. 2019, s katero je banki odrejeno, da
imetniku računa prepove razpolaganje s sredstvi do ene polovice (1/2) – zoper to
odrebo se je pobudnica pritožila, o pritožbi sodišče še ni odločilo;
V vmesnem času, dne 9. 11. 2018 je bila izdana sodba na podlagi pripoznave
(sodba), s katero je bilo gotovljeno, da sodijo vsa sredstva na spornih računih v
skupno premoženje nekdanjih izvenzakonskih partnerjev;
Pobudnica je dne 19. 12. 2018 seznanila banko s to sodbo. Banki je predložila
sodbo, skupaj s potrdilom o pravnomočnosti in banko obvestila, da ne daje nobenega
soglasja za razpolaganje s sredstvi na računih in tudi ne za morebitne spremembe,
preklice ali odpovedi pogodb, ki so povezane s spornimi računi;
Banka je dne 29. 1. 2019 pozvala pobudnico, naj čimprej pokliče ali se oglasi v
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–

poslovni enoti, da dorečejo tehnične podrobnosti glede izvršitve sodbe, pobudnica pa
je banki sporočila, da ne dovoli nobenega razpolaganja s sredstvi na spornih računih,
ker skupno premoženje ni razdeljeno – to lahko stori le sodišče v nepravdnem
postopku;
Banka je dne 30. 1. 2019 izplačala imetniku računa in po njegovem nalogu pobudnici
vsakemu po 12.003,61 evrov, to je v seštevku polovico sredstev, ki so se nahajala na
spornem računu (sporno razpolaganje s sredstvi na računu).

Banka zavrača pobudničino zahtevo.
Navaja, da je ravnala v skladu s sodbo z dne 9. 11. 2018 in sklepom o izdaji začasne
odredbe z dne 11. 1. 2019 (druga začasna odredba). S sodbo je bilo ugotovljeno, da je delež
pobudnice na skupnem premoženju, torej tudi na spornem računu ena polovica. S sklepom
o izdaji začasne odredbe pa je bila zavrnjena pobudničina zahteva, naj se imetniku računa
prepove razpolaganje z denarnimi sredstvi na spornem računu nad 1/2. Navaja, da je stvar
udeležencev sodnega postopka, kako si bosta razdelila premoženje. Trdi še, da banka ne
deli premoženja, temveč pri razpolaganju z denarnimi sredstvi na računu upošteva samo
pogoje posameznega pogodbenega razmerja in (morebitne) sodne odločbe, s katerimi je
poseženo v to razmerje. S spornim razpolaganjem naj bi banka le ravnala skladno z drugo
začasno odredbo – in opozarja, da pritožba zoper sklep o začasni odredbi ne zadrži njegove
izvršitve. Pojasnjuje še, da je v vlogi izvajalca plačilnega prometa dolžna izvrševati sodne
odločbe tako, kot se glasijo. Banka ne more razlagati sodnih odločb in ne sme presojati
njihove pravilnosti. Pojasnjuje še, da se njen poziv z dne 29. 1. 2019, naj se pobudnica
oglasi v poslovni enoti, da dorečejo tehnične podrobnosti glede izvršitve sodbe, ne nanaša
na sporni račun, ampak na račun premijskega varčevanja, na katerem so se nahajala
sredstva v višini 101.085,60 evrov – glede tega naj bi bilo namreč za predčasno razvezo
potrebno soglasje obeh strank. Banka je tudi preložila sporni dopis, na katerem je kot
predmet navedeno "Premijsko varčevanje".
Na naroku je banka vztrajala pri svojih ugovorih. Navedla je še, da je imetnik računa položil
na ta račun sporni znesek 12.003,61 evrov. Nadalje je navedla, da je Višje sodišče zavrnilo
pobudničino pritožbo in potrdilo sklep o začasni odredbi z dne 11. 1. 2019, s katerim je
prvostopenjsko sodišče banki prepovedalo imetniku spornega računa razpolagati s sredstvi
na računu (le) do 1/2 sredstev na računu, kar je zahtevala pobudnica več (prepoved
razpolaganja s srestvi nad 1/2), pa je zavrnilo.
Pooblaščenka pobudnice je glede na navedbo, da so bila sporna sredstva vrnjena na
imetnikov račun, navedla, da bo preučila nastali položaj in v primeru, da se izkaže, da nima
interesa za nadaljevanje spora, to sporočila posredniku v sporu. Sicer pa je vztrajala, da je
bilo sporno razpolaganje s sredstvi nezakonito. V roku 14 dni po naroku pobudnica ni dala
novih navedb.
Posrednik v sporu se ne opredeljuje glede vprašanja, ali ima pobudnica glede na to, da so
bila sredstva, ki jih je s spornega računa prejel imetnik računa, vrnjena na ta račun, še pravni
interes za nadaljevanje tega spora. Odgovor na to vprašanje je odvisen od stališča banke
glede nastalega položaja pa tudi od bodočega ravnanja imetnika računa ter nenazadnje
same pobudnice (tudi ona je namreč na podlagi naloga imetnika računa in domnevno
nezakonitega ravnanja banke prejela v izključno last četrtino zneska, ki po njenem stališču
predstavlja v celoti skupno, nerazdeljeno premoženje).
Glede na navedeno med strankama ni bilo mogoče doseči sporazumne rešitve spora. Zato
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je posrednik v sporu skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil postopka za
izvensodno reševanje potrošniških sporov pri ZBS (Pravila) izdal to nezavezujoče mnenje.
Prepričljivi so argumenti pobudnice, da je pravnomočna sodba na podlagi pripoznave
podlaga za to, da so tudi vsa denarna sredstva na vseh spornih računih skupno
(nerazdeljeno) premoženje nekdanjih partnerjev, ki ga lahko upravljata le skupno. Tudi
utemeljitev sklepa o začasni odredbi Okrajnega sodišča z dne 11. 1. 2019, enako kot
utemeljitev sklepa Višjega sodišča z dne 13. 2. 2019, je lahko sporna – zlasti glede
vprašanja, ali pobudnica v nepravdnem postopku res uveljavlja denarno terjatev.
Posrednik v sporu pa soglaša s stališčem banke, da ta ni pristojna presojati pravilnosti
sodnih odločb, ki ji nalagajo ali prepovedujejo določeno ravnanje s sredstvi, ki jih imajo pri
njej deponirana komitenti (potrošniki). Iz obeh omenjenih sklepov nedvomno izhaja, da je bil
zavrnjen pobudničin predlog, naj se banki in imetniku računa prepove razpolaganje s
sredstvi na spornih računih nad 1/2. Banka je torej ravnala v skladu z izdano začasno
odredbo, ko je upoštevala nalog imetnika računa, ki je razpolagal z eno polovico sredstev na
spornem računu.
Na takšno možno razlago je pobudnica oziroma njena pooblaščenka opozorila banko in ji
nasprotovala z dopisom dne 30. 1. 2019, ko je banki sporočila naslednje: "S sklepom o
začasni odredbi z dne 11. 1. 2019 je prepovedano razpolaganje z 1/2 denarnimi sredstvi. Za
drugo polovico pa razpolaganje prepoveduje moja klientka kot skupna lastnica". Takšne
pobudničine prepovedi pa banka, ki je bila že seznanjena z začasno odredbo, ni mogla
upoštevati. Sodišče namreč ni le prepovedalo razpolaganja z eno polovico, marveč je tudi
zavrnilo pobudničin predlog, naj prepove razpolaganje še za drugo polovico, torej v celoti.
Potem ko je sodišče ob presoji spornega primera izreklo (prav ali narobe), da ni pravne
podlage za omejitev pravice razpolaganja imetnika računa z več kot eno polovico zneska na
računu, bi banka ravnala v nasprotju s to izvršljivo sodno odločbo, če bi na zahtevo
pobudnice imetniku računa onemogočila takšno razpolaganje.
Glede na navedeno je posrednik v sporu mnenja, da pobuda ni utemeljena.

Mnenje v sporu zaradi škode ob neodobrenih plačilnih transakcijah – 23.4.2019
Pobudnik navaja, da je bila iz njegovega stanovanja protipravno odtujena BA Maestro kartica
njegove žene, skupaj s PIN kodo. Šlo je za tkim. pooblaščensko kartico, ki je njegovi ženi
omogočala razpolaganje s sredstvi na njegovem TRR. V obdobju od 4. 1. do 9. 1. 2019 se je
z zlorabo te kartice odvila vrsta dvigov in nakupov na različnih mestih v Sloveniji in v Avstriji.
Z neodobrenimi dvigi je bilo z računa porabljenih skupaj 38.150,16 evrov.
Pobudnik navaja, da pred spornimi dvigi imetnica kartice ni opravljala praktično nobenega
prometa z njo. Banka na svojih spletnih straneh navaja, da varnostni sistemi samodejno
spremljajo vzorce uporabe kartic in lahko zaznajo odstopanja od običajne rabe. Takrat se
sprožijo alarmi, saj bi bili lahko drugačni vzorci posledica zlorab. Banka naj bi na navedenm
mestu še obljubljala, da bo, ko zazna nenavadne vzorce nakupovanja s plačilno kartico,
(imetnika kartice) poklicala in preverila, ali "ste sumljive nakupe res opravili vi."
Pobudnik navja, da sporni dvigi, potem, ko je kartica nekaj let tako rekoč "mirovala",
predstavljajo očitno in močno odstopanje od običajne rabe, banka pa tega ni zaznala in o
tem uporabnice kartice in tudi pobudnika ni obvestila. Če bi izpolnila to, kar obljublja na svoji
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spletni strani, bi po pobudnikovem mnenju banka lahko preprečila večino – pobudnik navaja
"najmanj 95%" - škode.
Pobudnik nadalje meni, da bi morala storitev Varnostno SMS sporočilo, ki jo ima za
razpolaganja s svojo kartico pobudnik, veljati tudi za pooblaščensko kartico njegove žene.
Pri tem se sklicuje na določbo 7. točke Splošnih pogojev poslovanja z NLB osebnimi računi.
Uveljavlja še določbo devetega odstavka točke 6.2.1. Splošnih pogojev, ki jo razume tako,
da je odgovornost imetnika kartice v takšnih primerih omejena na največ 50,00 evrov.
Banka zavrača odgovornost za nastalo škodo. Ne zanika pobudnikovih navedb o tem, kaj na
svojih spletnih straneh obljublja glede spremljanja vzorcev uporabe in opozarjanja na
spremembe teh vzorcev oziroma na odstopanje od običajne rabe kartic. Navaja pa, da bi v
spornem primeru težko govorili o odstopanju od nakupovalnega vzorca, saj je bila kartica
pred spornimi transakcijami nazadnje uporabljena 30. 5. 2016.
Glede pobudnikovega očitka, da bi morala storitev Varnostno SMS poročilo, ki jo ima za
razpolaganje s svojo kartico, veljati tudi za razpolaganja s pooblaščensko kartico, banka
navaja, da je storitev vezana na posamezno kartico in ne na osebni račun. Pri tem se
sklicuje na določbe točke 6. 2. 4. 1. Splošnih pogojev.
V nadaljevanju banka navaja pravne podlage za stališče, da za nastalo škodo v celoti
odgovarja imetnik kartice. Kot ključna dejstva navaja, da:
–
–
–

so bile vse transakcije opravljene z originalno kartico s prebranim čipom na kartici in
njej pripadajočo osebno številko (PIN);
je bila pri uporabi kartice že v prvem poskusu vnesena pravilna PIN številka;
so bile vse transkcije opravljene pred blokado kartice – zadnja transakcija je bila
pravljena dne 9. 1. 2019 ob 00:02 uri, kartica pa je bila blokirana 9. 1. 2019 ob 11:48
uri.

Na naroku sta stranki vztrajali vsaka pri stališčih, ki sta jih podali v pisnih vlogah. Glede na to
med strankama ni bilo mogoče doseči sporazumne rešitve spora. Zato je posrednik v sporu
skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil postopka za izvensodno reševanje
potrošniških sporov pri ZBS (Pravila) izdal to nezavezujoče mnenje.
Odgovornost za škodo
Odgovornost za škodo, nastalo uporabniku plačilnih storitev, ki jih nudi banka, zaradi
neodobrenih plačilnih transakcij, je posebej urejena v Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah
izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS 7/2018 -ZPlaSSIED – v
nadaljevanju: Zakon).
V drugem odstavku 136. člena Zakona je določeno, da mora ponudnik storitve (banka), če je
odgovorna za izvedbo nepooblaščene plačilne transakcije, nemudoma povrniti plačniku
nastalo škodo, skupaj z zaračunanim nadomestilom za opravljeno storitev (tretji odstavek
136. člena). Obseg te odgovornosti – "če je odgovorna" – je treba razlagati z branjem
določbe 2. točke četrtega odstavka 136. člena Zakona. Ta določa, da se banka razbremeni
te odgovornosti, če je izvršitev neodobrene plačilne transakcije posledica izjemnih in
nepredvidljivih okoliščin, na katere banka ne more vplivati oziroma bi bile posledice takšnih
okoliščin kljub vsem nasprotnim prizadevanjem banke neizogibne. Opisani razbremenilni
razlog vsebuje elemente višje sile – samo višja sila je torej lahko podlaga za to, da banka ni
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odgovorna.
Za opisani primer pa poleg teh splošnih določb pridejo v poštev še specialne določbe, ki v
Zakonu urejajo primere zlorabe plačilnega instrumenta: za takšno zlorabo s strani neznanih
storilcev je šlo v spornem primeru. Splošno pravilo za takšne primere je določeno v prvem
odstavku 137. člena Zakona: če je dogovorjeno z okvirno pogodbo, lahko uporabnik krije
največ 50 evrov, če je izvršitev neodobrenih plačilnih transakcij posledica zlorabe plačilnega
instrumenta. V povezavi s prej navedenimi določbami se ponuja sklep, da v primeru zlorabe
plačilnega instrumenta s strani tretjih banka odgovarja za škodo, celo če ima zloraba
instrumenta za banko elemente višje sile (izjemnih in nepredvidljivih okoliščin, na katere
banka ne more vplivati) – z dopustno izjemo, da v takšnih primerih tveganje nezakrivljene
zlorabe nosi uporabnik storitve le do največ 50 evrov, pa še to le, kadar je tako med
strankama dogovorjeno.
Pomembno – in v splošnih načelih obligacijskega prava utemeljeno - izjemo od tega pravila
predstavlja določba tretjega odstavka 137. člena Zakona. Ta določa, da uporabnik krije
celotno izgubo, če ... uporabnik naklepno ali zaradi hude malomarnosti ni izpolnil ene ali več
obveznosti v zvezi s plačilnim instrumentom v skladu s 132. členom Zakona. Ta, 132. člen,
med drugim določa, da uporabnik takoj po prejemu plačilnega instrumenta zagotovi vse
razumne ukrepe, da zavaruje osebne varnostne elemente plačilnega instrumenta. Skrbno
izvajanje razumnih ukrepov za zavarovanje osebnega varnostnega elementa plačilnega
instrumenta zagotavlja, da tretji ne more priti do podatka, ki je poznan samo uporabniku
kartice, vednost o njem pa je v celoti pod njegovim nadzorom.
Med strankama ni sporno, da je bila kartica imetnici protipravno odtujena. Način, kako je do
tega prišlo, ni pojasnjen. Sama okoliščina, da je prišlo do odtujitve, še ne govori o (kakršni
koli) malomarnosti imetnice kartice. Vendar ni sporno, da je imetnica hranila kartico v kuverti
skupaj s PIN kodo. Takšno ravnanje pa predstavlja grobo kršitev ključne obveznosti, ki jo
določata tako 132. člen Zakona kot Splošni pogoji. Ti v 6. in 7. alineji drugega odstavka
točke 6.2.1. določajo, da si mora imetnik kartice po prejemu PIN številke to zapomniti,
ovojnico s PIN številko pa uničiti, nadalje pa, da PIN številke v nobenem primeru ne hrani ali
nosi zapisane na listku ali kako drugače skupaj s kartico ali na istem mestu s kartico. S tem,
ko je hranila PIN kodo v isti kuverti s kartico, je imetnica kartice v celoti izničila učinke
ključnega varovalnega instrumenta, ki sicer preprečuje zlorabo kartice. Povprečno skrben
imetnik kartice se mora že brez izrecnih opozoril oziroma navodil v Splošnih pogojih
zavedati, da je takšno ravnanje nedopustno in ne dosega minimalnih standardov potrebne
skrbnosti pri zavarovanju osebnih varnostnih elementov plačilnega instrumenta. Zlorabo
kartice je omogočilo opisano hudo malomarno ravnanje imetnice katice. Da takšno ravnanje
pomeni hudo malomarnost imetnika kartice je izrecno določeno tudi v Splošnih pogojih (tretji
odstavek tč. 6.2.1. Splošnih pogojev). Imetnik kartice zato skladno z določbo tretjega
odstavka 137. člena Zakona krije celotno izgubo, nastalo z njeno zlorabo.
Opustitev varnostnega SMS sporočila
Pobudnik očita banki, da bi morala storitev Varnostno SMS poročilo, ki jo ima za
razpolaganje s svojo kartico, veljati tudi za razpolaganja s pooblaščensko kartico.
Točka 6. 2. 4. 1. Splošnih pogojev določa, da banka omogoča uporabo storitve SMS-Alarm o
uporabi kartice imetniku kartice. Imetnik kartice mora banki za uporabo te storitve oddati
vlogo in posredovati vse potrebne podatke – med drugim telefonsko številko in številko
kartice. Iz teh določb jasno izhaja, da je storitev vezana na kartico oziroma na posameznega
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imetnika kartice in ne na osebni račun. Za takšno razlago govori tudi določba, da mora za
odobritev storitve SMS-Alarm pooblaščencu na osebnem računu banka pridobiti soglasje
imetnika osebnega računa. Iz te določbe nedvoumno izhaja: a) da pooblastilo za
razpolaganje s sredstvi na računu še ne pomeni avtomatično odobritve storitve SMS-Alarm
pooblaščencu in b) da mora takšno storitev zahtevati pooblaščenec, banka pa jo lahko
odobri (še)le, če imetnik računa s tem soglaša. Tudi iz tretjega odstavka tč. 6.2.1. Splošnih
pogojev izhaja, da se na storitev SMS-Alarm (lahko) naroči imetnik kartice.
Pobudnik ni navajal, da bi pooblaščenka pridobila pravico do storitve SMS-Alarm na opisani
način, zato je banka ni bila dolžna obveščati o (spornih) transakcijah z njeno kartico.
Dolžnost zmanjšanja škode
Četrti odstavek 243. člena Obligacijskega zakonika določa, da mora stranka, ki se sklicuje
na kršitev pogodbe, storiti vse razumne ukrepe, da bi se zmanjšala škoda, ki jo je ta kršitev
povzročila, sicer lahko druga stranka zahteva zmanjšanje odškodnine. V zvezi s spornim
razmerjem je kot specialno določbo treba upoštevati še 2. točko četrtega odstavka 136.
člena ZPlaSSIED, po kateri se banka razbremeni odgovornosti za škodo iz neodobrene
plačilne transakcije, če je izvršitev neodobrene plačilne transakcije posledica izjemnih in
nepredvidljivih okoliščin, na katere banka ne more vplivati (v tem primeru takšno okoliščino
vsekakor predstavlja hudo malomarno ravnanje imetnice kartice), oziroma bi bile posledice
takšnih okoliščin kljub vsem nasprotnim prizadevanjem banke neizogibne. Tudi Zakon torej
predvideva, da si mora banka prizadevati, da prepreči ali vsaj zmanjša škodo, ki je posledica
takšnih nepredvidljivih okoliščin oziroma ravnanj.
Posrednik v sporu se ne izreka o tem, ali je obveščanje imetnika kartice o nenavadnih
transakcijah na njegovem računu v vsakem primeru razumen ukrep oziroma prizadevanje
banke za preprečitev ali zmanjšanje škode, ki ga imetnik kartice lahko pričakuje od banke
kot ponudnika storitve. Pobudnik pa utemeljeno opozarja na to, da banka na spletnih straneh
navaja, da varnostni sistemi samodejno spremljajo vzorce uporabe kartic in lahko zaznajo
odstopanja od običajne rabe. Takrat naj bi se sprožili alarmi, saj bi bili lahko drugačni vzorci
posledica zlorab. Banka na navedenem mestu še obljublja, da bo, ko zazna nenavadne
vzorce nakupovanja s plačilno kartico, imetnika kartice poklicala in preverila, ali je sumljive
transakcije res opravil on. Na podlagi takšne obljube banke pa je pobudnik utemeljeno
pričakoval, da bo banka spremljala običajno rabo sporne kartice, da bo zaznala odstopanje
od običajne rabe in ga o tem obvestila.
Banka je skladno z dogovorom na naroku posredovala pojasnila glede delovanja sistema
spremljanja sumljivih kartičnih transakcij. Pojasnjuje, da banka spremlja tiste tipe transakcij,
ki predstavljajo največje tveganje na področju zlorab ter posledično operativna in finančna
tveganja. V sistemu naj bi bilo nastavljenih več kot 80 parametrov oziroma kriterijev, ki
identificirajo določene rizične tipe transakcij v teku njihove avtorizacije. Banka še navaja, da
kriterije redno spremlja, analizira in dopolnjuje, če izvedena analiza pokaže, da je to
potrebno. V nadaljevanju banka podaja obrazložitev nekaterih parametrov, ki naj bi kazali,
da banka spremlja različne načine uprabe kartic, pri čemer navaja zneske in časovno
obdobje, v katerem so bile kartice uporabljene, način, na katerega so bile transakcije
izvedene, rizična prodajana mesta, rizične države. Kot takšne parametre navaja število in
časovni vidik spremljanja transakcij s kartico, nadalje način in lokacije oziroma državo, kjer je
bila kartica uporabljena, in vnos napačne PIN številke. Navaja še, da kartične transakcije, ki
so opravljene s prebranim čipom in vnosom pravilne PIN številke, ne sodijo med rizične
transakcije. Pri tem se sklicuje na to, da je PIN številka tajna in jo banka imetniku kartice
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pošlje ločeno od kartice – ob upoštevanju navodil za uporabo in hrambo PIN številke te
transakcije ne predstavljajo tveganja iz naslova zlorab in jih banka ne spremlja.
V navedenem pojasnilu banka ni izkazala, da bi sploh spremljala vzorce in običajno uporabo
kartic pri transakcijah, ki sicer ne sodijo med rizične (tiste, ki so opravljene s prebranim
čipom in vnosom pravilne PIN številke). To pa je v nasprotju z obljubo, objavljeno na spletni
strani banke, na katero se sklicuje pobudnik. Tam ni govora o spremljanju rizičnih transakcij,
marveč o spremljanju (za posamezno stranko) neobičajnih vzorcev uporabe kartice. Takšna
razlaga navedene obljube ima razumno podlago: nenadna sprememba ustaljenih navad pri
uporabi plačilnega instrumenta ni prepovedana, je pa vsekakor razlog za sum, da gre morda
za nepooblaščene transakcije.
Posrednik v sporu ne soglaša s stališčem banke, da "bi v spornem primeru težko govorili o
odstopanju od nakupovalnega vzorca, saj je bila kartica pred spornimi transakcijami
nazadnje uporabljena 30. 5. 2016." Nesprejemljivo je stališče, po katerem okoliščina, da
imetnik ni uporabil kartice skoraj tri leta, ne predstavlja določenega vzorca oziroma načina
uporabe kartice. Tudi neuporaba kartice predstavlja jasno prepoznaven in nezapleten, sam
po sebi zgovoren "vzorec". Iz izpisa prometa za sporni račun izhaja, da je bilo v šestih dneh
– od 4. 1. 219 do 9. 1. 2019 opravljenih 51 transakcij v skupnem znesku 38.150,16 evrov.
Zdrava pamet govori za to, da se je
4. 1. 2019 začelo dogajati nekaj, kar predstavlja
odstopanje od običajne rabe sporne kartice. Posrednik v sporu pripominja, da je obljubo, ki
jo banka sporoča na spletni strani, mogoče razumeti le tako, da bo kot merilo "odstopanja"
od običajne rabe upoštevala običajno rabo posameznega, konkretnega uporabnika kartice.
Ne glede na to, da uporaba kartice v spornem obdobju predstavlja odstopanje od tega, kako
je pred tem uporabljala kartico imetnica, pa opisani način nesporno odstopa tudi od običajne
rabe povprečnega (običajnega) uporabnika kartice in je že sam po sebi sumljiv.
Glede na navedno je posrednik v sporu mnenja, da v spornem primeru banka ni izvedla
razumnih ukrepov oziroma prizadevanja za preprečitev ali zmanjšanje škode, ki ga je
imetnica kartice utemeljeno pričakovala na podlagi obljub, objavljenih na spletni strani
banke.
Postopek izvajalca IRPS pri Združenju bank Slovenije je kombiniran posredovalno –
predlagalni postopek. Posrednik v sporu ne more izdajati za stranke obveznih izvršljivih
odločb. Posebnost postopka pri izvajalcu IRPS je sicer obvenost izdaje mnenja. Mnenja pa
imajo lahko le naravo neobveznih ugotovitev – bolj kot razrešitvi posamičnega spora, ki ob
neuspešnosti poravnave ostaja nerazrešen, so namenjena utemeljitvi stališč o načelnih
vprašanjih in včasih opozorilu na meje možnih razumnih kompromisov med strankama.
Glede na navedeno posebnost tega postopka posrednik v sporu ni presojal, v katerem
trenutku poteka neobičajnih transakcij bi morala banka v skladu s svojimi izrecnimi obljubami
ob potrebni skrbnosti opozoriti imetnico kartice, da se z njeno uporabo dogaja nekaj
nenavadnega. Kolikšen del nastale škode bi torej banka lahko in bi tudi morala preprečiti. Pri
presoji bremena, ki naj ga nosi posamezna stranka, pa mora imeti odločilen vpliv okoliščina,
da je vzrok za nastajanje škode vendarle na strani imetnice kartice, ki je z grobo
malomarnim ravnanjem onemogočila delovanje varnostnih mehanizmov, ki jih je ustrezno
zagotovila banka. Banki ni mogoče nalagati prevelikih bremen v zvezi z rizikom, ki ga
predstavljajo grobe kršitve zakonskih in pogodbenih obveznosti imetnika kartice. Glede
presoje stopnje pričakovane skrbnosti in s tem tudi odgovornosti za nastalo škodo ni brez
teže stališče banke, da kartične transakcije, ki so opravljene s prebranim čipom in vnosom
pravilne PIN številke, ne sodijo med rizične transakcije.
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Glede na navedeno je posrednik v sporu mnenja, da bi razumen kompromis za razrešitev
tega spora lahko predstavljal dogovor o tem, da si stranki razdelita breme nastale škode - po
prostem preudarku posrednika v sporu (ob smiselni uporabi 216. člena ZPP) - na način, da
banka nosi do 20% nastale škode.
Posrednik v sporu nadalje meni, da bi morala banka na spletni strani obljubljene storitve, ki
služijo zmanjšanju rizika poslovanja z bančnimi karticami, uskladiti s tem, kar lahko dejansko
zagotavlja.
Glede na vsebino tega mnenja posrednik v sporu posebej opozarja udeležence v sporu na
določbe 18. člena Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri ZBS
(Zaupnost podatkov) in na določbe 11. ter 12. člena Zakona o mediaciji v civilnih in
gospodarskih zadevah (uradni list RS, št. 56/2008 – ZMCGZ), ki urejata vprašanje zaupnosti
in dopustnosti dokazov v drugih postopkih.

Mnenje v sporu glede razdrtja kreditne pogodbe – 29.04.2019
Pobudnik navaja, da mu je banka, potem ko ga je pisno opozorila na to možnost, poslala
dopis z odpovedjo kreditne pogodbe. Priznava, da je bila odpoved opravljena v skladu s
pogodbenimi določili, po katerih ima banka pravico zahtevati vračilo vsega dolga z vsemi
zapadlimi obrestmi in stroški pred potekom roka, če kreditojemalec zamudi s plačilom
začetnega ali dveh zaporednih obrokov. Navaja pa, da je zaprosil banko, naj prekliče odstop
od pogodbe ter odloči, da pogodba ostane v veljavi. Pobudnik naj bi bil banki ponudil, da bo
poslej redno poravnaval vse tekoče obroke, hkrati pa je banki posredoval dokaz, da je banki
poravnal dotlej zaostale obroke. Razlog za neredno plačilo treh obrokov naj bi bila bolezen.
Glede na to pobudnik šteje, da je banka odstopila od pogodbe ob neprimernem času.
Sklicuje se na sklep Vrhovnega sodišča RS II Ips 241/2015 z dne 16. 2. 2017. Glede na
okoliščine, zaradi katerih je prišlo do nerednega izpolnjevanja njegovih pogodbenih
obveznosti in pa, ker so sedaj vsi zapadli obroki plačani, pobudnik šteje, da razdrtje pogodbe
s strani banke nasprotuje načelu vestnosti in poštenja. Pobudnik se zavezuje, da bo v
bodoče redno izpolnjeval svoje obveznosti iz sporne kreditne pogodbe. Predlaga, naj sporna
pogodba ostane v veljavi.
Banka je nasprotovala pobudnikovemu predlogu.
Navaja, da po vsebini ne gre za pritožbo, marveč za pobudnikov predlog za sporazumen
način odplačila preostanka dolga. Pojasnjuje, da preklic odstopa od pogodbe ni mogoč.
Pobudnik se na dva pisna opomina ni odzval, šele po prejemu izjave o odstopu od pogodbe
pa je predlagal, kako bo v bodoče plačeval svoje kreditne obveznosti. Banka je izrazila
pripravljenost, da pobudniku ponudi možnost, da v roku 6 mesecev poišče rešitev za
poplačilo celotnega dolga bodisi z obročnim odplačevanjem, s pridobitvijo novega kredita ali
iz drugih sredstev.
Člen 13 Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri ZBS (Pravila)
določa, da posrednik v sporu obravnava sporno zadevo praviloma (torej ne nujno v vsakem
primeru) na naroku, na katerega povabi obe stranki. Glede na navedbe obeh strank, glede
na to, da relevantna dejstva med strankama niso bila sporna, upoštevajoč vsebino spora, je
posrednik v sporu presodil, da tudi na naroku ne bi bilo mogoče doseči sporazuma o rešitvi
spora. Pri tem šteje, da je z navedbo v odgovoru na pobudo, da je pobudniku pripravljena
ponuditi možnost, da v 6 mesecih poišče rešitev, banka dala obljubo, da v šestih mesecih
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dolga ne bo izterjevala prisilno. Zato je posrednik v sporu iz razlogov ekonomičnosti brez
naroka, skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Pravil izdal to nezavezujoče mnenje.
Pobuda ni utemeljena.
Pobudnikov ugovor, češ da da je bila odpoved dana ob neprimernem času, nima podlage v
zakonu. Med strankama ni sporno, da so bili izpolnjeni pogodbeno dogovorjeni pogoji za
enostransko razdrtje pogodbe s strani banke zaradi neizpolnitve obveznosti kreditojemalca.
Niti Obligacijski zakonik (členi 103 do 111) in tudi kreditna pogodba ne predvidevata, da bi
sankcij zaradi neizpolnjevanja obveznosti upnik ne mogel uveljavljati ob času, ki je zaradi
subjektivnih okoliščin na strani dolžnika za tega morda neprimeren.
O (ne)primernem času za razdrtje pogodbe govorijo le nekatere specialne določbe
Obligacijskega zakonika v primerih, ko ima glede na posebnosti obligacijskega razmerja
izjemoma ena od strank pravico enostransko odstopiti od pogodbe, ne da bi morala za to
navajati razloge (na primer odpoved trajnih dolžniških razmerij 21 odpoved pri pogodbi o
naročilu). 22 V sporni zadevi ne gre za takšen primer.
Tudi načelo vestnosti in poštenja od upnika ne zahteva, da pri izbiri sankcije za
neizpolnjevanje pogodbe upošteva subjektivne razloge, ki dolžniku otežujejo izpolnjevanje
njegovih finančnih obveznosti. Posrednik v sporu pri tem upošteva okoliščino, da je banka
pobudnika dvakrat neuspešno opominjala in ga opozorila na posledice, pobudnik pa se na
opomina ni odzval in je šele potem, ko je banka razdrla pogodbo, navajal razloge, zakaj
svojih obveznosti ni mogel redno izpolnjevati. Ustrezno razumevanje za pobudnikov položaj
izkazuje banka tudi s tem, da mu ponuja, naj v roku 6 mesecev najde način, kako bo izpolnil
svoje obveznosti. Preklica odstopa od pogodbe pa pobudnik ne more zahtevati.

Tretji odstavek 333. člena OZ: Odpoved (trajnega dolžniškega razmerja, če njegovo trajanje ni določeno) se
sme dati ob vsakem, vendar ne ob neprimernem času. Za takšen primer je šlo tudi v zadevi II Ips 241/2015,
na katero se sklicuje pobudnik.
22
Prvi odstavek 783. člena OZ: Prevzemnik naročila lahko odpove naročilo, kadar hoče, samo ne ob
neprimernem času.
21
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