Mnenja Poravnalnega sveta od 1.7.2014 dalje
I.

Mnenje v sporu glede pravilnega izvajanja sklepa o izvršbi na plačo
Dejansko stanje
Banka kot dolžnikov dolžnik izvršuje sodni sklep o izvršbi z rubežem dolžnikove plače.
Pritožnik (upnik) zatrjuje, da banka navedeni sklep izvršuje napačno, in sicer zato, ker pri
rubežu dolžnikovih denarnih prejemkov upošteva omejitve, kot jih določa z Zakonom o
spremembah in dopolnitvah ZIZ (Uradni list RS 53/2014 - ZIZ-J) spremenjeni prvi odstavek
102. člena ZIZ. Spremembe, ki jih je uveljavil ZIZ-J, so stopile v veljavo potem, ko je sporni
sklep o izvršbi postal pravnomočen in naj bi po pritožnikovem stališču ne smele imeti vpliva
na izvrševanje tega izvršilnega sklepa. Pri takšnem stališču se je pritožnik skliceval na
Pojasnilo MP, Direktorata za zakonodajo s področja pravosodja. Pritožnik je nadalje
zatrjeval, da banka pri izračunu nerubljivega dela dolžnikovih prejemkov neutemeljeno in
brez ustreznih pravnih podlag upošteva tudi zneske v višini prejemkov, ki naj bi jih moral
dolžnik plačevati osebam, ki jih mora preživljati po zakonu.
Banka je zatrjevala, da ravna skladno s sklepom o izvršbi. Glede uporabe ZIZ-J se je
sklicevala na prehodno določbo 82. člena ZIZ-J, na članek Dide Volk Izvršba na plačo ZIZ-J
v Pravni praksi 17. 10. 2014 in na dva dopisa Okrajnega sodišča v Kopru, v katerih sodišče
pojasnjuje, kako naj izvršuje sporni izvršilni sklep.
Banka je pojasnila, da pri izvrševanju sklepa sodišča nima nobenega lastnega interesa,
marveč le skrb in odgovornost, da ravna po najboljši vednosti in z dolžno skrbnostjo. Glede
na to, kako razume vsebino sklepa in zakona, se tudi ne more poravnati.
Poravnalni senat je ugotovil, da glede učinkovanja novele ZIZ, uveljavljene z ZIZ-J in glede
postopkov za upoštevanje nerubljivega dela dohodkov, ki morajo dolžniku ostati na
razpolago za preživljanje preživninskih upravičencev, obstajajo različne razlage. Nadalje je
upošteval vlogo in odgovornost, ki jo ima pri izvrševanju sodnega sklepa banka. Z napačnim
razumevanjem in izvrševanjem določb, ki omejujejo izvršbo na denarne prejemke, lahko
banka prizadene pravice bodisi upnika bodisi dolžnika. Za morebitno napačno izvrševanje
sodnega sklepa nosi tudi odgovornost skladno z določbo 147. člena ZIZ. Odpravi te
negotovosti je namenjena določba 52. člena ZIZ, ki določa, da stranka ali udeleženec v
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postopku lahko z vlogo zahteva od sodišča, naj odpravi nepravilnost, ki jo je izvršitelj ali
druga oseba, ki sodeluje v postopku, storila pri opravljanju izvršbe. Po drugem odstavku 52.
člena ZIZ Sodišče odloči o takšni zahtevi s sklepom samo, če je vložnik to zahteval.
Poravnalni senat ugotavlja, da v mnenju, kot ga predvideva drugi odstavek 14. člena Akta, ne
more arbitrirati v sporu, kjer so v bistvu prizadeti interesi upnika in dolžnika (ki niti ni
udeleženec v tem postopku), ne pa neposredno tudi interesi banke. Akt ne zahteva, da bi
mnenje v vsakem primeru predstavljalo anticipirano - čeprav neobvezno razrešitev spora. V
tem primeru se je zato arbitražni senat odločil, da v mnenju predlaga pritožniku, na kakšen
način naj razreši sporno vprašanje, in na najenostavnejši način pridobi odločbo, ki bo
odpravila negotovost, kako naj se izvaja sporni izvršilni sklep.
Glede na navedeno, je poravnalni senat sprejel naslednje

mnenje:
Pritožnik lahko razreši vprašanje, ki je sporno v tej zadevi, tako da skladno z drugim
odstavkom 52. člena ZIZ pri izvršilnem sodišču zahteva, naj odpravi domnevne nepravilnosti,
ki naj bi jih pri opravljanju izvršbe storila banka

II.

Mnenje v sporu glede dopustnosti poravnave stroškov banke v breme
nerubljivih prejemkov
Dejansko stanje.
Pritožnik je zatrjeval je, da bi banka, pri kateri ima TRR, za plačilo provizije oziroma
nadomestila za storitve v zvezi z izvedbo več sklepov o izvršbi na sredstva, ki jih ima
pritožnik na tem računu, ne smela poseči na sredstva socialne podpore.
Iz skladnih navedb obeh strank postopka izhaja, da banka spornih zneskov s pritožnikovega
računa ni odtegnila za poravnavo terjatev, glede katerih so bili izdani sklepi o izvršbi. Ravno
tako ne gre za stroške izvršilnega postopka. Podlaga za sporno direktno bremenitev
pritožnikovega računa je nadomestilo oziroma poplačilo za storitev, ki izvira iz Pogodbe o
odprtju in vodenju osebnega računa. Za (po)plačila teh zneskov pa ne veljajo določbe ZIZ,
temveč določbe Pogodbe, s katero je pritožnik pooblastil Banko, da enostransko obremeni
sredstva na računu, ki ga vodi zanj.
Takšno razlago ZIZ je že sprejelo tudi Okrajno sodišče v Ljubljani v sklepu in sodbi I P
2347/2013 z dne 24. 7. 2014 (gl. zlasti tč. 24).
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Poravnalni senat pa je opozoril na ustavnopravni vidik spornega razmerja. Omejitve izvršbe,
opredeljene v 101. členu ZIZ varujejo dolžnikovo dostojanstvo tako, da mu ostane kljub
morebitnim zapadlim obveznostim eksistenčni minimum. Tako kot upnik ne more doseči, da
se v izvršbi poseže na dolžnikova sredstva prek zakonske omejitve, je lahko sporno, ali lahko
banka, ki vodi njegov račun, doseže plačilo svoje terjatve, ki izvira iz oprave neposrednih
izvršilnih dejanj, s posegom na njegova sredstva ne glede na zakonske omejitve iz101. člena
ZIZ. Takšno stališče je sprejelo Višje sodišče v Mariboru v sklepu I p 604/2013 z dne 29. 7.
2013 (gl. tč. 8 obrazložitve).
Problem se pokaže še z večjo ostrino, če upoštevamo, da imajo takšni dolžniki praviloma
težave z rednim izpolnjevanjem obveznosti za zadovoljevanje najosnovnejših življenjskih
potreb, zaradi česar jih veliki upniki pogosto serijsko zasipajo z izvršilnimi predlogi in
nadomestila za bančne storitve, zvezane s tem, lahko bistveno zažirajo njihova že tako
nezadostna sredstva za spodobno preživetje (iz odgovora na pritožbo npr. izhaja, da so upniki
zoper pritožnika vložili šest predlogov za izvršbo).
Na nesprejemljiv položaj, ki nastaja zato, ker zakonska ureditev praktično onemogoča, da bi
se upravičencem denarna socialna pomoč in varstveni dodatek izplačevala drugače kot na
TRR, opozarja tudi Anja Osojnik v članku Razbremenitev računov prejemnikov javnih
sredstev s stroški vpogleda zaradi izvršb, objavljenem v Pravni praksi 40 – 41, 2014.
Poravnalni senat ocenjuje, da sam z ustavnoskladno razlago spornih določb ne more razložiti
na način, ki bi posegel v pogodbeno dogovorjeno upravičenje Banke, da se na dolžnikovem
računu poplača za svojo storitev tudi iz sredstev, ki so sicer nerubljiva. Treba je upoštevati,
da sodišče banki, ki v teh postopkih nima nobenega lastnega interesa, in nanje tudi nima
nobenega vpliva, nalaga opravo določenih dejanj, v zvezi s katerimi ji nastajajo stroški.
Stališča iz omenjenega sklepa Višjega sodišča v Mariboru in iz članka Anje Osojnik lahko
poravnalni senat šteje le kot opozorilo zakonodajalcu, da izplačilo javnih sredstev uredi na
način, ki bo upravičencem omogočil njihov prejem in razpolaganje z njimi brez nepotrebnih
dodatnih stroškov.
Glede na navedeno je poravnalni senat sprejel naslednje

mnenje:
Banka se sme, če tako izhaja iz pogodbe s komitentom – izvršilnim dolžnikom, za stroške
vpogleda zaradi izvršbe, poplačati tudi iz dolžnikovih sredstev na TRR, ki so sicer po 101.
členu ZIZ izvzeta iz izvršbe.
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III.

Mnenje v sporu glede premalo skrbnega izvajanja storitve »osebno
bančništvo
Dejansko stanje
Pritožnik je bil pri banki uporabnik storitve »osebno bančništvo«. V pritožbi navaja, da je po
nasvetu in na prigovarjanje svoje osebne bančne svetovalke najel hipotekarni kredit v
švicarskih frankih (CHF) za dobo 20 let. Zatrjuje, da mu je bil takšen kredit predstavljen kot
kredit z najugodnejšo obrestno mero, svetovalka pa da mu je obljubila, da ga bo v primeru
večjega tečajnega nihanja o tem obvestila in bo lahko kredit spremenil v evrskega. Do
meseca maja 2010 naj bi bil prejemal le redne polletne izpiske o spremembi mesečnega
obroka v CHF – ti so se manjšali, ravno tako kot obroki v evrih. Ko je meseca maja 2010
poklical svojo (novo) osebno svetovalko z namenom, da predčasno poplača kredit, je
ugotovil, da je evrski znesek njegove neporavnane obveznosti višji, kot je bila višina
celotnega kredita, izraženo v evrih, ob njegovem najetju. Z banko je neuspešno skušal doseči
kakršen koli kompromis za plačilo kredita. Glede na celotno štiriletno nevzdržno in
nestabilno situacijo glede mesečnega obroka je zato kredit predčasno odplačal v celoti.
Pritožnik ni zanikal veljavnosti sklenjene pogodbe in tudi ne dejstva, da je podpisal izjavo o
prevzemu valutnega rizika. Ravno tako ni nasprotoval pravilnosti izračuna obveznosti po
kreditu. Poudarjal pa je odgovornost banke, ki naj bi ga v okviru obljub v zvezi s plačljivo
storitvijo »osebno bančništvo« ne bila dovolj zaščitila pred prevzemom nerazumnega rizika
ob zadolžitvi v švicarskih frankih ali mu vsaj pozneje omogočila sporazumne preureditve
pogodbenega razmerja.
Banka je na naroku zanikala vsakršno ravnanje, ki bi bilo lahko podlaga za kakršen koli,
premoženjski ali simbolni zahtevek pritožnika.
Poravnalni senat je ugotovil, da pritožnika banka res ni izrecno obveščala o spremembah
tečaja. Da pa je bil tečaj ves čas javno objavljen, razviden pa tudi iz mesečnih obvestil o
poravnavi posameznih obrokov kredita. Na podlagi okoliščine, da banka ni še izrecno, v
obliki opozorila, obveščala pritožnika o valutnih gibanjih, ni mogoče najti podlage za
morebitne zahtevke pritožnika zoper banko. Banka je tudi pojasnila, da bi se bil pritožnik
lahko odločil za spremembo kredita iz švicarskih frankov v evre (po postopkih in zvezano s
stroški, ki jih takšna sprememba zahteva) – iz česar izhaja, da ga osebna bančnica glede tega
ni zavedla.
Poravnalni senat nadalje ugotavlja, da je bilo pritožniku predočeno, da kredit nosi valutna
tveganja, da pa je bil, kar zadeva obresti, kredit v tistem času razmeroma ugoden. Pritožnika
so valutna gibanja očitno močno prizadela – vendar je v naravi zadolževanja v tuji valuti, da
negotovost glede tečajnih razlik in njihove učinke (vključno z morebitnimi pozitivnimi učinki
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ob krepitvi domače valute) nosi kreditojemalec. Nenazadnje je treba upoštevati, da je
pritožnik poplačal celoten kredit po osmih letih od odobritve, ko še ni mogoče zanesljivo
napovedati, kakšni bodo (bi bili) učinki valutnih gibanj do izteka pogodbeno dogovorjenega
roka vračila kredita (20 let).
Glede na to je poravnalni senat sprejel naslednje

mnenje:
pritožba ni utemeljena.

IV.

Mnenje v sporu glede domnevnega zavajanja pri sklenitvi pogodbe o
posojilu – klavzula o solidarni zavezi;
Pritožnika sta z banko sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu, s katero sta kot solidarna
dolžnika najela dolgoročen gotovinski kredit. V pogodbi je bil določen delež, v katerem bosta
kreditojemalca plačevala dospele mesečne obroke. Nadalje je bilo na več mestih določeno, da
sta »solidarna kreditojemalca«, izrecno tudi, da vsak solidarni kreditojemalec kot solidarni
dolžnik odgovarja banki za celotno obveznost, in sicer ne glede na to, če je med pogodbenimi
strankami dogovorjeno, kolikšen delež celotne obveznosti bo odplačeval posamezen solidarni
kreditojemalec.
Bistvo navedb pritožnikov je mogoče strniti v navedbo, da bi pogodbe ne podpisala, ko bi se
bila zavedala, kaj pomeni klavzula o solidarni obveznosti. Po njuni razlagi naj bi zaradi
takšne pogodbene klavzule nikoli več ne mogla dobiti nobenega kredita več. Na klavzulo, ki
je zanju sporna, sta postala pozorna šele, ko zaradi spremenjenih okoliščin nista bila več
sposobna vračati kredita.
Poravnalni senat je kreditojemalcema ponovno pojasnil pomen klavzule o solidarni zavezi in
jima tudi predočil, da je vsebina, kakršna je zapisana v pogodbi, skladna s pojmom solidarne
obveznosti, kot ga opisuje 395. člen OZ. Pritožnikoma je bilo tudi predočeno, da solidarna
zaveza sicer pomeni za dolžnike deljive denarne obveznosti večje breme kot v primeru, da bi
bila obveznost tudi (raz)deljena, da pa pravno ne pomeni, da bi takšen dolžnik ne mogel
»dobiti nobenega kredita več«.
Glede na navedeno je poravnalni senat sprejel naslednje

mnenje:
Pritožba 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

V.

Mnenje v sporu glede odgovornosti ob zlorabi bančne kartice
Pritožnik je imetnik plačilne kartice, ki jo je izdala banka. Kartica mu je bila ukradena,
neznana oseba je z njo v breme pritožnikovega TR brez njegovega soglasja opravila več
plačilnih transakcij (neodobrene plačilne transakcije) v skupnem znesku 1.071,81 evrov.
Pritožnik navaja, da bančni kartici ni bila priložena PIN številka. Nekatere nepooblaščene
transakcije naj bi bile opravljene tudi potem, ko je bila kartica že preklicana. Banka naj bi
predložila tudi dva dokumenta, v katerih se podatki o tem, kdaj naj bi bile opravljene
nepooblaščene transakcije, med seboj razlikujejo. To pritožnika napeljuje k pomisleku, ali
banka izdaja ustrezno zavarovane kartice in ob preklicu ustrezno postopa. Sklicuje se na
obvestilo banke na platformi Net.Stik, v katerem banka strankam ponuja rešitev, ki obvešča
uporabnike kartic v primeru odstopanj pri transakcijah, izvedenih na bančnih avtomatih, POS
terminalih in preko spleta. Pri nepooblaščenih transakcijah, opravljenih s kartico, ki mu je
bila odtujena, naj bi bilo prišlo do očitnih odstopanj, pa o tem ni prejel obljubljenega
telefonskega klica s strani Bankarta.
Obveznosti in odgovornosti ponudnika plačilnih storitev (banke) in uporabnika plačilnih
instrumentov (potrošnika) ureja Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS, Uradni list
RS, 58/2009).
Po določbi prvega odstavka 116. člena ZPlaSS mora potrošnik uporabljati plačilni instrument
v skladu s pogoji, ki urejajo izdajo in uporabo plačilnega instrumenta, in takoj po prejemu
plačilnega instrumenta zlasti zagotoviti vse razumne ukrepe, da se zavarujejo osebni
varnostni elementi plačilnega instrumenta. Po drugem odstavku pa mora potrošnik brez
odlašanja obvestiti banko o izgubi, kraji ali zlorabi plačilnega instrumenta. Banka pa mora na
drugi strani zagotoviti, da so osebni varnostni elementi dostopni izključno potrošniku (1.
točka prvega odstavka 117. člena ZPlaSS), nadalje, potrošniku ob vsakem času in na
primeren način omogočiti posredovanje obvestila o izgubi, kraji ali zlorabi plačilnega
instrumenta (2. točka prvega odstavka 117. člena ZPlaSS) ter zagotoviti, da se prepreči
vsakršna nadaljnja uporaba plačilnega instrumenta, potem, ko je potrošnik posredoval takšno
obvestilo (3. točka prvega odstavka 117. člena ZPlaSS). Iz navedb pritožnika ne izhaja, da bi
banka prekršila katero od navedenih obveznosti.
Za škodo zaradi izvršitve neodobrenih plačilnih transakcij praviloma odgovarja banka (prvi,
drugi in tretji odstavek 119. člena ZPlaSS), odgovornosti pa se lahko razbremeni iz razlogov,
ki so navedeni v četrtem odstavku 119. člena.
ZPlaSS v 120. členu posebej ureja porazdelitev odgovornosti za primer, ko je bila
neodobrena plačilna transakcija izvršena kot posledica uporabe ukradenega ali izgubljenega
plačilnega instrumenta ali plačilnega instrumenta, ki je bil zlorabljen, če uporabnik ni
zavaroval osebnih varnostnih elementov. V teh primerih uporabnik praviloma (izjeme so
določene v tretjem in četrtem odstavku 120. člena) krije izgubo zneskov do največ 150 evrov.
Celotno izgubo pa krije, če je izvršitev neodobrene plačilne transakcije posledica njegove
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prevare ali če naklepno ali zaradi hude malomarnosti ni izpolnil ene ali več svojih obveznosti
v zvezi s plačilnim instrumentom v skladu s 116. členom ZPlaSS.
Utemeljenost pritožnikovega predloga je torej odvisna od odgovora na vprašanje, ali je
pritožnik izpolnil obveznosti, ki mu jih nalaga 116. člen ZPlaSS in če jih ni, ali je pri tem
ravnal hudo malomarno (to, da ni šlo za prevaro ali naklep, med strankama ni bilo sporno).
Prvi odstavek 116. člena ZPlaSS določa, da mora potrošnik uporabljati plačilni instrument v
skladu s pogoji, ki urejajo izdajo in uporabo plačilnega instrumenta. Splošni pogoji vodenja
transakcijskega računa in opravljanja plačilnih storitev banke (SP), ki so sestavni del pogodbe
o vodenju transakcijskega računa (I.3. SP), urejajo izdajo in uporabo plačilne kartice v točki
X. V točki X.4. je določeno, da mora uporabnik kot dober gospodar kartico skrbno hraniti in
z njo odgovorno ravnati, da prepreči izgubo, krajo in /ali zlorabo. Uporabnik mora obvestilo
o PIN-u uničiti takoj po prejemu, mora si ga zapomniti in ga ne sme nikomur razkriti, ga
zapisati na kartico ali hraniti skupaj s kartico. Kartice ne pušča na vidnem mestu ali brez
potrebnega nadzora. Navedene obveznosti uporabnika kartice so razumne in v skladu z
bistvom predmeta urejanja ustrezno razporejajo bremena in rizike poslovanja s tem plačilnim
instrumentom med pogodbeni stranki. Splošni pogoji v tej točki določajo še, da se
neizpolnjevanje obveznosti skrbnega ravnanja s kartico in PIN-om šteje za hudo malomarnost
uporabnika kartice. Ta, zadnja določba, je lahko tudi sporna: ni mogoče za vsakršno
neizpolnjevanje obveznosti skrbnega ravnanja že vnaprej reči, da predstavlja hudo
malomarnost – že iz drugega odstavka 120. člena ZPlaSS izhaja, da je treba tudi pri zlorabah,
ki so posledica ravnanja v nasprotju s 116. členom ZPlaSS, ugotavljati stopnjo uporabnikove
krivde.
Pritožnik je hranil kartico v torbi, ki jo je pustil na parkirišču. Tako ravnanje nedvomno
pomeni kršitev obveznosti skrbne hrambe kartice in takšnega odgovornega ravnanja, da se
prepreči njena izguba, kraja in/ali zloraba, kar mu skladno z določbo 116. člena ZPlaSS
nalagajo splošni pogoji. Pri tem je pritožnik ravnal z manjšo skrbnostjo, kot se lahko
pričakuje od povprečno skrbne osebe. To pa je huda malomarnost. Takšna izguba nadzora
nad bančno kartico je tudi vzrok za nastalo škodo. Zato v tem primeru niti ni pomembno, na
kakšen način je neznani storilec prišel do varnostnega elementa (PIN kode). Pavšalno
navedeni in nesubstancirani pritožnikov dvom, ali banka izdaja ustrezno zavarovane kartice,
te ugotovitve ne more omajati. Glede na to so podane okoliščine, zaradi katerih mora skladno
z določbo drugega odstavka 120. člena ZPlaSS celotno izgubo zneskov, do katere je prišlo
zaradi spornih neodobrenih plačilnih transakcij, nositi pritožnik.
Iz seznama spornih transakcij, ki ga je predložila družba Bankart, je razvidno, da je bilo v
kratkem razdobju od 2. 10. 2014 ob 17:23 do 3. 10. 2014 ob 9:59 s sporno kartico opravljenih
osemindvajset transakcij, poleg devetih odobrenih (med njimi ene za 0,00 evrov), še šest
vpogledov v stanje in trinajst zavrnjenih, od tega enajst zaradi prekoračitve limita dviga, ena
– prva – zaradi vnosa napačne PIN-kode in ena – zadnja – zaradi blokade kartice. Takšno
ravnanje uporabnika kartice po zdravorazumski presoji pomeni »odstopanje« od običajnih
transakcij. Sistem v tem postopku očitno ni zaznal nič sumljivega. V zvezi s tem se lahko
postavi vprašanje, ali je banka izpolnila svojo obveznost ravnanja s profesionalno skrbnostjo
dobrega strokovnjaka. Četudi ZPlaSS vsebuje specialne določbe o odgovornosti banke in
potrošnika za škodo iz neodobrenih transakcij, pa je glede tega vprašanja treba upoštevati tudi
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splošna pravila odškodninskega prava.1 Glede škode, nastale zaradi neodobrene plačilne
transakcije, gre za položaj, smiselno podoben položaju regresnega razmerja med več
povzročitelji škode, ki se presoja po pravilih 188. člena OZ.2 Če bi se izkazalo, da banka ni
ravnala v skladu s standardi najvišje profesionalne skrbnosti dobrega strokovnjaka, je
potrošnik plačal več, kot znaša njegov delež v škodi in bi bil upravičen zahtevati od banke
delež, glede na težo njene krivde in težo posledic, ki so sledile iz njenega ravnanja
(opustitve).
Poravnalni senat v okviru pristojnosti, določenih z Aktom o ustanovitvi Poravnalnega sveta
pri ZBS sicer ni mogel priti do zanesljivega sklepa, da bi banka v spornem primeru opustila
kakšno svojo dolžnost. Pri ugotovitvi, da pritožba ni utemeljena, je upošteval predvsem
okoliščino, da je pritožnik pri varovanju plačilnega instrumenta ravnal hudo malomarno, kar
je ključni vzrok za nastanek škode. Pomisleki glede odziva banke naj služijo predvsem za
razmislek, ali banka lahko še izboljša varnost potrošnikov pri uporabi plačilnih instrumentov.
Glede na navedeno je poravnalni senat na naroku 19. januarja izdal naslednje

Mnenje:
Pritožba ni utemeljena.

VI.

Mnenje v sporu glede ravnanja banke ob sprejemu lastnih delnic v zastavo
Pritožnik kot kreditojemalec in banka kot kreditodajalec sta sklenila kreditno pogodbo, s
katero je banka pritožniku odobrila kredit 50.000,00 evrov. Dne 14. 10. 2010 sta banka kot
zastavni upnik in tretji (zastavitelj) sklenila zastavno pogodbo, s katero je zastavitelj za
obveznost pritožnika po kreditni pogodbi zastavil 2680 lotov navadnih delnic banke. V
zastavni pogodbi je bila vrednost zastavljenih delnic na dan zastave določena na 75.040,00
evrov.
V času obstoja kreditne obveznosti je knjigovodska vrednost zastavljenih delnic padala,
nazadnje so izgubile vsakršno vrednost, banka pa ni reagirala. Pritožnik se sprašuje, ali je
kreditna pogodba sploh veljavna, če banka ob tem, ko je sprejela v zastavo lastne delnice, ni
znižala kapitala. Banka naj bi ravnala nedopustno tudi zato, ker ne zastavitelja ne
kreditojemalca ni obvestila o padcu oziroma izgubi vrednosti zastavljenih delnic. Banka naj
bi ne ravnala v skladu s pogodbeno določbo, da ima v primeru, ko presodi, da vrednost delnic
ne bi več zadoščala za zavarovanje terjatve, pravico zahtevati drugo ali dodatno zavarovanje.
Po mnenju pritožnika bi morala banka v osmih dneh delnice prodati in o tem obvestiti
pritožnika in zastavitelja. Predlagal, naj banka glede na okoliščine tega primera zmanjša
njegovo še obstoječo obveznost (okoli 33.000,00 evrov) tako, da odpiše polovico terjatve.
1

M. Juhart, Odškodninska odgovornost bank za neodobrene plačilne transakcije, Podjetje in delo, 6-7, 2012, str.
1201 in naslednje.
2
M. Juhart, ravno tam.
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Banka je sprejela v zastavo lastne delnice. Po določbi prvega odstavka 252. člena ZGD-1 se
za lastne delnice v smislu 247. in 251. člena ZGD-1 štejejo tudi delnice družbe, ki jih družba
sprejme v zastavo. Po prvem odstavku sme finančna organizacija v okviru tekočih poslov
(banka torej tudi v okviru kreditnega poslovanja) sprejeti v zastavo delnice do skupnega
deleža, določenega v drugem odstavku 247. člena ZGD-1, to je do 10% osnovnega kapitala.
Za kršitev te določbe je določena sankcija ničnosti obligacijskopravnega posla o sprejetju
lastnih delnic v zastavo.
Iz navedenega izhaja, da morebitna kršitev predpisov o sprejetju lastnih delnic v zastavo
vpliva na veljavnost posla, ki je podlaga za zastavo, ne vpliva pa na veljavnost posla, ki je
podlaga za nastanek zavarovane obveznosti (v tem primeru kreditna pogodba). Zato se
poravnalni senat ni ukvarjal z vprašanjem, ali so bili izpolnjeni pogoji za veljavno zastavo
delnic. Ugotavljanje hipotetičnih scenarijev, kaj bi se dogajalo z delnicami, če bi obveljalo,
da banka na njih ni pridobila veljavne zastavne pravice, bi šlo predaleč: vsekakor pa v
mediacijskem postopku glede na navedbe strank ne bi moglo vplivati na vsebino mnenja o
utemeljenosti pritožnikovega predloga oziroma zahtevka.
Pritožnikove navedbe, da je banka ravnala nedopustno zato, ker ne zastavitelja ne
kreditojemalca ni obvestila o padcu vrednosti zastavljenih delnic, so neutemeljene. Noben
predpis ne določa takšne obveznosti zastavnega upnika. Takšna obveznost ne izhaja niti iz
kreditne ali zastavne pogodbe. Za pritožnikov pravni položaj tudi ni relevanten očitek, da je
banka prekršila pogodbeno določbo, da ima v primeru, ko presodi, da vrednost delnic ne bi
več zadoščala za zavarovanje terjatve, pravico zahtevati drugo ali dodatno zavarovanje.
Banka bi bila to lahko storila, vendar bi se pritožnikov položaj glede izgube vrednosti
zastavljenih delnic s tem ne izboljšal: določba je izrazito v korist banke in pomeni za
kreditojemalca le dodatno breme. Ne drži tudi pritožnikov očitek, da bi bila banka dolžna v
osmih dneh delnice prodati in o tem obvestiti pritožnika in zastavitelja. Takšne obveznosti
banka ni imela. Prodaja delnic je bila skladno z določbo 8. člena zastavne pogodbe pravica –
ne pa tudi dolžnost - banke, če bi kreditojemalec kršil svoje obveznosti. Podobno bi banka
skladno z določbo 9. člena zastavne pogodbe lahko realizirala zastavo le, če bi predhodno
(neuspešno) zahtevala dodatna zavarovanja. Tudi v tem primeru bi bila realizacija zastave
pravica, ne tudi obveznost banke. Pomembna okoliščina je, da zastavitelj ne kreditojemalec
tudi nista dala naloga za prodajo delnic.
Glede na navedeno je poravnalni senat na naroku 19. januarja izdal naslednje

Mnenje:
Pritožba ni utemeljena.
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VII
Mnenje v sporu glede odgovornosti za škodo, nastale zaradi spletne
prevare
Pritožnik je bil žrtev spletne prevare, na podlagi katere je bil z njegovega računa pri banki
odtegnjen znesek 422,39 evrov. Do tega je prišlo tako, da je na podlagi poziva, ki ga je prejel
prek elektronske pošte, vnesel vse podatke o svoji plačilni kartici (številko kreditne kartice,
CSV številko in 3D geslo) na povezavo, ki je bila videti enaka strani Pay Pal. Zatrjeval je, da
ni ravnal grobo malomarno in zahteval, naj škodo nosi banka, če ne v celoti pa vsaj v znesku
nad 150 evrov. Pri tem se je skliceval na določbe 120. in 119. člena Zakona o plačilnih
storitvah in sistemih (ZPlaSS, Uradni list RS, 58/2009).
Banka je nasprotovala pritožnikovemu zahtevku. Sklicevala se je na določbo drugega
odstavka 120. člena ZPlaSS. Pritožnik naj bi bil ravnal grobo malomarno, ker je vse svoje
osebne podatke posredoval na naslov, za katerega je verjel, da je prodajno mesto Pay Pal. S
tem naj bi kršil določbe 4. točke Pogojev uporabe Master Card Secure Code.
Udeleženca spora nista mogla doseči sporazumne rešitve, zato je poravnalni senat postopek
ustavil in izdal to mnenje (drugi odstavek 14. člena Akta o ustanovitvi poravnalnega sveta pri
ZBS).
Za škodo zaradi izvršitve neodobrenih plačilnih transakcij praviloma (in za znesek nad 150
evrov, ki ga nosi uporabnik – potrošnik) odgovarja banka (prvi, drugi in tretji odstavek 119.
člena ter prvi odstavek 120. člena ZPlaSS), odgovornosti pa se lahko razbremeni iz razlogov,
ki so navedeni v četrtem odstavku 119. člena – med drugim v tistem delu, ko izgubo krije
potrošnik v skladu s 120. členom.
Drugi odstavek 120. člena ZPlaSS določa, da uporabnik krije celotno izgubo zneskov, ki so
bili plačani na podlagi neodobrene plačilne transakcije, če je ta posledica tega, da uporabnik
zaradi hude malomarnosti ni izpolnil ene ali več svojih obveznosti v zvezi s plačilnim
instrumentom v skladu s 116. členom Zakona.
Utemeljenost pritožnikove zahteve je torej odvisna od odgovora na vprašanje, ali je pritožnik
izpolnil obveznosti, ki mu jih nalaga 116. člen ZPlaSS in če jih ni, ali je pri tem ravnal hudo
malomarno (to, da ni šlo za prevaro ali naklep, med strankama ni bilo sporno).
Splošni pogoji poslovanja s plačilnimi karticami za fizične osebe – potrošnike (SP) v točki
4.3. imetnikom med drugim nalagajo obveznost, da zapisanih podatkov na kartici, ki so
določeni kot varnostni mehanizem, ne smejo posredovati nikomur, razen takrat, ko je spletni
nakup že opravljen. S tem, da je svoje podatke posredoval na naslov, za katerega je zmotno
mislil, da je prodajno mesto Pay Pal je pritožnik prekršil to prepoved.
Huda malomarnost je pravno nedoločen pojem. Njegovo vsebino določa predvsem sodna
praksa, pri čemer upošteva okoliščine vsakega posameznega primera. Teorija je izoblikovala
nekatera (na)vodila, po katerih se presoja stopnja krivde. V povzetku je kot hudo malomarno
označila ravnanje z manjšo skrbnostjo, kot se glede na okoliščine vsakega primera lahko
pričakuje od povprečno skrbne osebe.
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Slovenska sodna praksa se še ni izrekla o tem, kakšna skrbnost se zahteva od potrošnika pri
ravnanju s plačilnimi karticami in podatki, ki predstavljajo varnostne elemente. V zvezi s
spletnimi prevarami obstaja sodba Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 417/2014 z dne 28. 5.
2014, ki pa obravnava dejansko stanje, ki se od stanja v tem primeru razlikuje v nekaterih
bistvenih elementih, tako da vsa stališča iz navedene odločbe niso neposredno uporabna za ta
primer. Je pa v navedeni zadevi višje sodišče izreklo, da golega dejstva, da je potrošnik
vpisoval podatke na lažno spletno stran, ni mogoče šteti za hudo malomarnost. Za hudo
malomarnost bi lahko kvečjemu šlo, če bi bila lažna stran opazno drugačna od prave spletne
strani. O Spletnih prevarah je v slovenski pravni literaturi pisal dr. Juhart (Odškodninska
odgovornost bank za neodobrene plačilne transakcije – Podjetje in delo, št. 6-7, 2012).
Po presoji poravnalnega senata je pri določitvi stopnje skrbnosti, ki se v takšnih primerih
zahteva od povprečno skrbnega potrošnika, treba upoštevati, da je namen zakona (in direktive
2007/64/ES o plačilnih storitvah na notranjem trgu), da se povečana odgovornost (nad 150
evrov) le izjemoma prevali na uporabnika. Juhart kot primer, ki sledi temu načelu, navaja
sodno prakso nemških sodišč, po kateri se pošiljanje podatkov na lažne spletne strani
večinoma ne šteje za hudo malomarnost, še celo tedaj ne, ko je uporabnik na lažno spletno
stran posredoval večje število osebnih varovalnih elementov. V pritožnikov prid govori tudi
okoliščina, da je banka tisti udeleženec v spornem razmerju, ki kot profesionalec z
opravljanjem plačilnih storitev ustvarja gospodarsko korist. Tu je treba biti posebej pozoren,
da ta ugotovitev ne implicira, da je banki mogoče očitati kakršno koli napačno ravnanje: gre
le za to, da se ob tehtanju porazdelitve rizikov iz tovrstnega poslovanja v spornih položajih
breme nagne na stran banke.
Glede na to je poravnalni senat presodil, da je v tem primeru pritožnik sicer kršil svoje
obveznosti iz 116. člena ZPlaSS, da je pri tem ravnal malomarno, vendar ne tudi hudo
malomarno. Glede na to je mnenja, da potrošnik nosi nastalo škodo v znesku 150,00 evrov,
škoda nad tem zneskom pa naj bremeni banko.
Poravnalni senat je pri tej odločitvi upošteval okoliščine, da so tovrstne spletne prevare –
phishing – v slovenskem prostoru razmeroma nov pojav in da povprečen uporabnik spletnih
storitev na to nevarnost (še) ni posebej pozoren. Treba pa je upoštevati, da se pojavljajo nove
in nove oblike zlorab plačilnih instrumentov in se s časom povečuje skrbnost, ki se lahko
zahteva od povprečnega potrošnika. Poravnalni senat je torej v tem primeru sicer uporabil
abstraktno merilo malomarnosti, vendar se je ravnal po načelu, da je kljub temu treba
upoštevati konkreten pritožnikov položaj (gl. npr. pri Cigoj, Odškodninsko pravo, Ljubljana,
1972, str. 264). V tem smislu te odločitve ni mogoče šteti kot stališče, da povprečno skrben
potrošnik brez posledic lahko nasede na vsakršno spletno zlorabo. Takšno ali drugačno
precedenčno stališče bi se lahko izoblikovalo le v morebitnem kontradiktornem sodnem
postopku. To odločitev pa je treba razumeti kot poziv ponudnikom plačilnih storitev, naj v
splošnih pogojih ali na drug način uporabnike poleg abstraktnega navajanja njihovih
obveznosti seznanjajo s konkretnimi oblikami spletnih prevar in načinov, ko lahko pride do
zlorabe plačilnih instrumentov. To sicer ni obveznost banke, je pa v njenem interesu, da se
tudi na ta način zaostri raven skrbnosti, ki jo utemeljeno pričakuje od povprečnega
uporabnika svojih storitev.
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VIII

Mnenje v sporu glede ničnosti pogodbene klavzule v zvezi s predčasno
izpolnitvijo kreditojemalčeva obveznosti
Pritožnika sta pri banki najela hipotekarni stanovanjski tolarski kredit z valutno klavzulo
(vezano na švicarske franke CHF). Dne 15. 1. 2015 se je pritožnik oglasil v poslovalnici
banke in zahteval predčasno poplačilo. Pri obračunu naj bi banka uporabila tečaj, veljaven na
dan 14. 1. 2015, torej dan pred poplačilom, kar naj bi bilo v skladu z dotedanjo prakso banke.
Namere pritožnik ni napovedal vnaprej, zatrjuje pa, da je imel na računu dovolj evrov, da bi
poplačal obveznost v celoti. Banka se je predčasnemu poplačilu upirala, češ da bi moral
pritožnik skladno z določbo 8. točke kreditne pogodbe to pisno najaviti deset dni vnaprej.
Pritožnika sta zahtevala, naj jima banka obračuna odprte obveznosti po kreditni pogodbi na
dan 15. 1. 2015 in tako izračunane obveznosti v valuti švicarski franki preračuna v valuto
evro z uporabo tečaja CHF/EUR, kot je objavljen na tečajni listi Banke Slovenije za dan 14.
1. 2015.
Pritožnika sta svoj zahtevek opirala na stališče, da je pogodbena določba, ki predčasno
odplačilo kredita pogojuje z desetdnevno vnaprejšnjo najavo, v nasprotju s kogentnimi
določbami Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS 70/2000in 41/2004 - ZPotK), in z
Direktivo Sveta 87/102/EGS, ki določata, da ima potrošnik pravico, da kadarkoli predčasno
odplača preostanek sedanje vrednosti kredita pred dnevom zapadlosti plačila brez dodatnih
stroškov, razen stroškov izdelave obračuna predčasnega odplačila kredita.
Banka je zahtevku nasprotovala. Pogodbeni dogovor o desetdnevnem roku za najavo naj bi
ne nasprotoval zakonski ureditvi in zahtevam Direktive. Opozarja, da je že pred sprejetjem
ZPotK veljavna zakonodaja omogočala predčasno vrnitev kredita (1068. člen ZOR in 373.
člen OZ), le da je v takem primeru banki priznavala pravico do povrnitve morebitne škode.
Ureditev po ZPotK naj bi se od dotlej veljavne ureditve razlikovala le po tem, da banka
kreditojemalcu (potrošniku) lahko zaračuna le stroške izdelave obračuna predčasnega plačila,
ne pa tudi škode. Sklicuje se še na to, da določbo o vnaprejšnji najavi predčasnega odplačila
vsebuje tudi drugi odstavek 1068 člena ZOR. Tudi 290. člen OZ določa, da mora dolžnik svoj
namen sporočiti upniku in paziti, da to ni ob nepravem času. Sporna pogodbena določba naj
bi bila s stališča potrošnikovih interesov nevtralna, njen smisel pa je v tem, da omogoča
banki, da pripravi celotno dokumentacijo za predčasno odplačilo kredita, poleg tega pa, da
sredstva, katerih prejema ni mogla pričakovati, smotrno uporabi oziroma plasira. S tem po
mnenju banke ni omejena pravica kreditojemalca, da kadarkoli predčasno odplača kredit. Iz
nadaljnjih navedb banke izhaja stališče, da bi bil pritožnik – v primeru, da je štel, da je sporna
pogodbena določba nična - lahko svojo opcijo uveljavil tudi brez najave, tako da bi znesek, ki
se ga je odločil poravnati predčasno – nakazal banki in navedel, kaj plačuje.
Ker spora med strankama ni bilo mogoče razrešiti na sporazumen način, je poravnalni senat
skladno z določbo 14. člena Akta o ustanovitvi poravnalnega sveta pri ZBS ustavil postopek
in sprejel to – za stranki sicer neobvezujoče – mnenje.
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Obširne navedbe strank in utemeljitve njunih pravnih stališč se lahko povzamejo v
naslednjem vprašanju: ali je pogodbena določba, da lahko kreditojemalec delno ali v celoti
odplača kredit s pripadajočimi obrestmi »… kadarkoli na podlagi desetdnevne predhodne
pisne najave …« nična, ker da nasprotuje določbam Zakona o potrošniških kreditih in
Direktive. Iz nadaljnje obrazložitve izhaja utemeljitev, da je takšna pogodbena ureditev sicer
nična, da pa iz tega še ne izhaja utemeljenost pritožbenega zahtevka.
Poravnalni senat ugotavlja, da specialne določbe ZPotK ne predvidevajo pogodbene
omejitve, po kateri bi bila pravica kreditojemalca, da kadarkoli predčasno odplača preostali
del obveznosti, vezana na predhodno najavo takšne namere. Treba je biti pozoren tudi na
ubeseditev predpisa, ki potrošniku daje to opcijo. Po 12. členu ZPotK ima potrošnik pravico,
da »… kadarkoli predčasno odplača preostanek sedanje vrednosti kredita …«, 16. člen
Direktive pa določa, da potrošnik »… ima pravico, da kadarkoli v celoti ali delno izpolni
svoje obveznosti po kreditni pogodbi ….«. Odplačilo oziroma izpolnitev denarne obveznosti
je praviloma enostranski pravni (morda tudi samo realni3 – kar pa na stvari nič ne spremeni)
akt, ki ne zahteva soglasja ali sodelovanja upnika. Tudi iz navedb same banke izhaja, da
(razen sporne pogodbene določbe) ni ovir, da potrošnik kadarkoli, brez najave predčasno,
delno ali v celoti, izpolni svojo denarno obveznost in obvesti banko, kaj je plačal. Tretji
odstavek 12. člena ZPotK sicer določa, da je dajalec kredita dolžan potrošniku izdelati
obračun obveznosti predčasnega plačila v skladu z drugim odstavkom, ki določa način, kako
se v takšnem primeru obračuna plačilo oziroma obveznost. Vendar te določbe ni mogoče
razlagati tako, da bi potrošnik svojo pravico, da plača kadarkoli, lahko uresničil šele, ko bi bil
takšen obračun pripravljen. Banka lahko obveznost, da pripravi obračun, izpolni tudi po
opravljenem plačilu. Za akt (tudi delnega) poplačila denarne obveznosti vnaprejšnji obračun
ni potreben.
Tudi konkretni primer je, nenazadnje pokazal, da banka za izdelavo obračuna ne potrebuje
deset dni – obračun je pripravila v dobri uri. Poleg tega je bila pripravljena pritožniku rok – in
s tem dan obračuna – skrajšati na osem dni.
Določene pomisleke glede tako stroge razlage ZPotK in Direktive lahko vzbudi to, da
ureditev, po kateri lahko kreditojemalec kadarkoli predčasno odplača preostanek sedanje
vrednosti kredita pred dnevom zapadlosti kredita, pomeni odstop od splošnega pravila, da je
treba pogodbe izpolnjevati tako, kot se glasijo – pacta sunt servanda. Določba je izrazito v
korist potrošnika, razlog za takšno ureditev pa je v tem, da ima v kreditnih razmerjih banka
položaj močnejše stranke in da sprejem – še posebej dolgoročnih - kreditnih obveznosti za
potrošnika pogosto predstavlja težko obvladljivo breme. Ureditev po ZPotK je položaj,
kakršnega je imel potrošnik po splošnih obligacijskopravnih predpisih, izboljšala s tem, da
banka ne more več zaračunavati škode, ki ji lahko nastane zaradi takšnega enostranskega
posega v pogodbeno razmerje. Vendar je zakonska ureditev na ta način v potrošnikovem
interesu porušila običajno pogodbeno ravnovesje med strankama. Pri razlagi te določbe sicer
ni mogoče izhajati iz (tudi sicer zelo spornega) pristopa, da gre za izjemo, ki jo je treba
razlagati »zožujoče«. Še več, iz zakonodajnega gradiva (Predlog zakona o potrošniških
kreditih - EVA 2010-2011-0008) izhaja, da je pojem »kadar koli« treba razlagati široko. Ne
glede na to pa niso brez teže navedbe banke, da je pogodbena določba o predhodni najavi s
3

Glej o tem npr. pri Cigoj, Komentar obligacijskih razmerij Ljubljana, 1984, druga knjiga.
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stališča potrošnika »nevtralna«. Za to, da ima vnaprejšnja najava po novi ureditvi za
uravnoteženje položaja pogodbenih strank še večji pomen, govori tudi okoliščina, da banka
nima več pravice do povrnitve škode, ki ji morebiti nastane zaradi – sicer dovoljenega –
enostranskega posega potrošnika v pogodbeno razmerje.
Poravnalni senat je ob sprejemu mnenja, da je navedena pogodbena določba nična,
upošteval, da gre tudi za razlago prava EU. Poravnalni svet pri ZBS nima statusa sodišča v
smislu določbe 267 Pogodbe o delovanju Evropske Unije (PDEU), zato ne more postaviti
predhodnega vprašanja pri Sodišču Evropske unije. Stranki naj skušata doseči dogovor ob
upoštevanju gornjih načel iz tega mnenja. Če dogovora ne bo mogoče doseči in se bo
prizadeta stranka odločila za sodni spor, lahko da dokončen odgovor na dileme, ki jih odpira
razlaga spornih določb Direktive, sodišče, ki bo lahko pridobilo ustrezno razlago pri Sodišču
Evropske Unije.
Iz povedanega izhaja, da sporna pogodbena določba ni bila ovira, da bi pritožnika lahko na
pravno veljaven način izpolnila svojo obveznost ali njen del tudi predčasno, v tem primeru na
dan 15. 1. 2015. Ne glede na to, da gre za pravni položaj, ki ga ureja tudi pravo EU, pa tudi
za to pravico velja splošno načelo vestnosti in poštenja (5. člen OZ) in prepovedi zlorabe
pravic (7. člen OZ). Namen določbe o možnosti predčasne izpolnitve ne more biti v tem, da
omogoči potrošniku, da z uporabo opcije izigra kavzo pogodbenega razmerja. Element kavze
zadolžitve z valutno klavzulo je tudi sprejem tveganja s strani obeh strank.4 Možnost
predčasnega plačila sicer omogoča potrošniku, da na podlagi predvidevanja do določene mere
z enostranskimi odločitvami obvladuje ta tveganja oziroma jih prevali na banko. Ni pa
mogoče te opcije uporabiti tako, da bi potrošnik posledice tveganja prevalil na banko potem,
ko se je tveganje že uresničilo in so posledice tveganja že znane.
Ravno to pa sta skušala doseči pritožnika s tem, ko sta želela plačati 15. 1. 2015, ob tem pa se
izogniti riziku, za katerega sta vedela, da se je uresničil že dan prej (14. 1. 2015). Kreditna
pogodba v 6. točki določa, da se plačilo obračuna po tečaju na dan plačila. Med strankama
sicer ni sporno, da se je pogodba v praksi izvajala tako, da je banka uporabila tečaj, veljaven
prejšnji dan. Taka praksa je bila v normalnih okoliščinah za položaj obeh strank nevtralna –
in ni izkazano, da bi se zato ena ali druga stranka okoristila. Tudi če je mogoče šteti, da sta
pogodbeni stranki na ta način tacite, konkludentno spremenili pogodbeno določbo o dnevu
obračuna (kar je glede na jasno določbo 1.066. člena ZOR in drugega odstavka 6. člena
ZPotK o pisnosti pogodbe zelo sporno), pa takšnemu ususu ni mogoče pripisati posledic, da
sta stranki izpodmaknili bistveni element razmerja, ki v sebi nosi nepredvidljivo tveganje.
Najbrž je samo po sebi razumljivo, da bi se potrošnik ne bil dolžan sprijazniti s tem, da mu
banka (kot sicer vedno dotlej) obračuna obveznost po tečaju en dan pred dejanski plačilom,
če bi se na dan plačila tečaj evra nenavadno enkratno okrepil. Tudi okoliščina, da je potrošnik
v razmerju šibkejša stranka, pri tem ničesar ne spremeni: tudi šibkejšo stranko zavezujejo
splošna načela OZ.
4

Tu mogoče ni odveč opozoriti na stališče ZPS v Delnem poročilu o problematiki tujevalutnih kreditov
(dokument brez datuma), da je ekonomski namen tovrstnih kreditov v zavarovanju upnika pred morebitno
inflacijo domače valute. S tem mnenjem se poravnalni senat ne strinja: to je bila kavza valutnih klavzul v času
(hiper)inflacije. V času, ko so se sklepale sedaj sporne pogodbe, sta bila tako evro kot švicarski frank stabilni
valuti. Razlogi za zadolžitev z valutno klavzulo so bili različni (kreditna sposobnost, nižje obresti, ocena o
gibanju vrednosti posamezne valute), vsi pa so v sebi nosili elemente tveganja za obe pogodbeni stranki - kar se
je med drugim pokazalo tudi v času trajanja spornega kredita.
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Glede na navedeno je poravnalni senat

Mnenja,
da pritožnika ne moreta zahtevati, da banka njuno morebitno predčasno plačilo obveznosti
obračuna po tečaju, veljavnem pred dnevom dejanskega plačila. Banka je z neutemeljenim
vztrajanjem, da morata pritožnika plačilo najaviti deset (pozneje osem) dni vnaprej, sicer
preprečila namero pritožnikov, da bi plačala dne 15. 1. 2015. Zato jima mora, v primeru, da
sta plačala v roku deset dni po 15. 1. 2015, pripraviti obračun z upoštevanjem tečaja na ta
dan, oziroma, če bosta plačala kadarkoli pozneje, z upoštevanjem tečaja na dan dejanskega
plačila.
IX

Mnenje v sporu glede spremembe kreditne pogodbe z valutno klavzulo
zaradi spremenjenih okoliščin
Pritožnik je pri banki najel stanovanjski kredit v evrski protivrednosti švicarskih frankov
(CHF) po referenčnem tečaju ECB z dobo vračanja 20 let. Zatrjuje, da se je zaradi skoka
vrednosti CHF v razmerju do EUR dne 15. 1. 2015 neplačani del njegove kreditne obveznosti
čez noč povečal tako, da bi po sedmih letih vračanja banki dolgoval višji evrski znesek, kot
je znašal najeti kredit. Zatrjeval je, da je bil s strani banke zaveden in napeljan k sklenitvi
škodljive pogodbe, ki je zanj predstavljala tveganje, ki se ga ob sklepanju pogodbe ni mogel
zavedati. Tudi po sklenitvi kreditne pogodbe naj bi banka ne ravnala dovolj vestno, saj ga ni
obveščala o spremembah tečaja in mu ni pravočasno svetovala, naj kredit konvertira v
evrskega.
V internem pritožbenem postopku je bil zavrnjen, zato se je dne 5. 3. 2015 pritožil na
poravnalni svet pri ZBS. Navaja, da so zaradi drastičnega povečanja razlike v tečaju
CHF/EUR podani pogoji za razvezo ali spremembo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin v
skladu s prvim odstavkom 112. člena Obligacijskega zakonika (OZ). Banka kot zaščitnica
interesov svojih strank naj bi imela dolžnost, da obvešča in poziva komitente o tako aktualni
problematiki, česar pa ni storila. Zahteva spremembo kreditne pogodbe tako, da se posojilo
spremeni v posojilo v evrih po tečaju na dan najetja in s poračunom že plačanih obveznosti v
njegovo korist za nazaj.
Banka je pritožnikovi zahtevi nasprotovala. Pritožnik naj bi se s skrbnostjo povprečnega
potrošnika moral zavedati, da bo višina njegovih obveznosti odvisna od gibanja tečaja. Na to
je bil tudi izrecno in dovolj jasno opozorjen v izjavi o seznanjenosti s tveganji. Banka je tudi
zavrnila navedbe o tem, da je pritožniku vsiljevala najetje kredita z valutno klavzulo. Zatrjuje
tudi, da niso izpolnjene predpostavke za razvezo pogodbe oziroma njeno prilagoditev
spremenjenim okoliščinam.
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Na naroku je poravnalni senat ugotovil, da spora med strankama ni mogoče razrešiti na
sporazumen način, zato je skladno z določbo 14. člena Akta o ustanovitvi poravnalnega sveta
pri ZBS ustavil postopek in sprejel to – za stranki sicer neobvezujoče – mnenje.
Med strankama ni bilo spora o tem, da je bil pritožnik ob sklepanju pogodbe seznanjen z
valutnimi tveganji, kar je tudi potrdil z lastnoročnim podpisom na izjavi o seznanitvi z
morebitnimi valutnimi tveganji. Z vpogledom v navedeno izjavo se je poravnalni senat lahko
prepričal, da je opozorilo na valutna tveganja dovolj nazorno: med drugim vsebuje izrecno
navedbo, da se »anuiteta kredita v primeru rasti švicarskega franka proti domači valuti zviša,
v primeru padanja pa zniža«. V isti izjavi je tudi navedba, kje kreditojemalec lahko spremlja
gibanje menjalnega razmerja EUR/CHF. Nenazadnje se je v času odplačevanja to tudi
dogajalo: zaradi gibanja obrestne mere in tudi zaradi gibanja tečaja se je anuiteta spreminjala,
o čemer je bil pritožnik polletno obveščan. Pritrditi je treba banki, da se je povprečno skrben
potrošnik ob vseh navedenih pojasnilih in opozorilih s strani banke lahko zavedal, kakšno
tveganje je sprejel s sklenitvijo kredita z valutno klavzulo.
Drastičen skok vrednosti švicarskega franka je nedvomno (čeprav ne nujno dokončno – saj
kreditno razmerje in valutna negotovost bo skladno s pogodbo trajala še trinajst let) otežil
izpolnitev pritožnikove obveznosti. Vendar tudi po mnenju poravnalnega senata niso
izpolnjene predpostavke po 112. členu Obligacijskega zakonika (OZ) za razvezo ali
spremembo pogodbe na način, kot ga predlaga pritožnik.
Poravnalni senat sicer ne sprejema stališča banke, da institut spremenjenih okoliščin po 112.
členu OZ pri denarnih obveznostih sploh ne pride v poštev. Odločbi Vrhovnega sodišča, na
kateri se sklicuje banka (sodba in sklep VS III Ips 17/93 in III Ips 93/2003) bi se res dalo
razumeti tako, da nobene okoliščine, ki dolžniku otežijo izpolnitev denarne obveznosti, ne
morejo upravičevati spremembe njegove obveznosti. Takšen sklep temelji na tem, da denar
predstavlja tkim. »neomejeni genus«. K temu pa je treba dodati, da je v ozadju takšnega
razmišljanja tudi načelo denarnega nominalizma (371. člen OZ), v skladu s katerim mora
dolžnik (praviloma) plačati tisto število (tistih) denarnih enot, na katero se glasi obveznost.
Kadar se stranki dogovorita za indeksno, valutno ali zlato klavzulo (372. člen OZ), po oceni
poravnalnega senata možnost uporabe 112. člena OZ ni že pojmovno izključena.
Vendar v spornem primeru niso izpolnjene druge predpostavke za razvezo ali spremembo
kreditne pogodbe. Najprej je treba opozoriti na to, da je banka pripravljena na spremembo
pogodbe (konverzijo kredita v evrskega), vendar na način, ki ne zadovolji pritožnikovih
pričakovanj. Ključno za ta primer pa je, da sta stranki valutno tveganje sprejeli kot del
njunega pogodbenega odnosa v samo kavzo pogodbe, zato nihanje tečaja ni moglo vplivati na
njuna pričakovanja. Pri tem ni mogoče upoštevati, kaj je posamezna stranka dejansko
pričakovala (pravno rečeno, kakšen je bil njen motiv), temveč to, kakšna »pričakovanja« so v
okvirih pogodbene kavze. V naravi valutne klavzule – zlasti, kadar se stranki dogovorita za
razmerje med dvema v načelu trdnima valutama – pa je tveganje. (Tu mogoče ni odveč
opozorilo, da tveganje sprejmeta obe stranki. Valutna klavzula ima v tem primeru očitno
drugačen pomen, kot so ga imele valutne klavzule v pogojih hiperinflacije, ko je bila valutna
klavzula v funkciji ohranjanja dejanske vrednosti denarne izpolnitve in je bila izrazito v
upnikovem interesu).
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Na poravnalni svet se s pritožbami zoper ravnanje bank v zvezi s krediti v švicarskih frankih
obračajo številni potrošniki. Mogoče zato ni odveč ponovno poudariti, da poravnalni svet
nima pristojnosti, da bi sprejemal odločitve, s katerimi bi razrešil spor med banko in
potrošnikom. V postopku, ki mu manjkajo številne značilnosti kontradiktornega sodnega
postopka, lahko izdaja le mnenja, ki so za obe stranki neobvezna. Upoštevanje te značilnosti
poravnalnega postopka je še posebej na mestu v tem primeru, ko je pritožnik svoj zahtevek
oprl na določbo 112. člena OZ. Teorija in sodna praksa5 opozarjata, da se razveza ali
sprememba pogodbe na tej podlagi lahko zahteva le s tožbo pred sodiščem. Pogodbo lahko
razveže (le) sodišče, stranka, ki je razvezo zahtevala, pa mora računati s tem, da bo tudi v
primeru uspeha nasprotna stranka lahko uveljavljala, naj ji povrne pravičen del škode, ki ji je
nastala zaradi razveze pogodbe.
Poravnalni senat ni prezrl pritožnikovih navedb o vrsti domnevno nedopustnih ravnanj banke,
in sicer, da a) ob sklepanju pogodbe ni bil ustrezno opozorjen na tveganje najetja posojila v
tuji valuti; b) ga banka ni sproti obveščala in opozarjala o dogajanju na finančnih trgih; c) se
kot povprečen potrošnik ni mogel zavedati rizika, da bo po več kot tretjini predvidene dobe
odplačevanja kljub rednemu poravnavanju vseh obveznosti dolžan več kot ob najetju
posojila; d) mu banka ni ne ponudila ne omenila možnosti zavarovanja pred valutnim
rizikom.
Poravnalni senat je ocenil, da navedena ravnanja ne morejo biti podlaga za zahtevek po 112.
členu OZ. V navedenih ravnanjih in opustitvah po mnenju poravnalnega senata tudi ni podlag
za morebitno ničnost ali neveljavnost pogodbe (86. do 99. člen OZ). Opisani dejanski stan
tudi ne daje podlage za ugotovitev ničnosti zaradi oderuštva. Če je banka pri sklepanju, zlasti
tudi pozneje pri izvrševanju pogodbe, opustila dolžno ravnanje, in je zaradi tega potrošniku
nastala kakšna pravno upoštevna škoda, lahko ta – ob zelo negotovih predpostavkah, zlasti
tudi glede višine škode – poskusi uveljavljati njeno povrnitev v sodnem postopku.

X

Mnenje v sporu glede pravice do imetništva študentskega računa
Pritožnik navaja, da je imel pri banki odprt študentski račun, ta pa mu ga je brez njegove
zahteve ali soglasja spremenila v klasičen račun. Ni zadovoljen s pojasnilom banke, da je to
storila zato, ker je starejši od 27 let in ker prejema plačo. Opozarja na dvojna merila banke, ki
naj bi nekaterim komitentom, ki so v enakem položaju kot on, ohranjala študentske račune.
Zahteva, naj banka njegov »paket« spremeni nazaj v študentski račun ter mu povrne stroške
vodenja računa z zamudnimi obrestmi.
Banka se je upirala zahtevku. Navedla je, da je njeno ravnanje v skladu s splošnimi pogoji
poslovanja banke z osebnimi računi. Zavrača tudi očitek o neenakopravnem obravnavanju: po
enakih merilih spreminja študentske račune v klasične pri vseh komitentih. Zaradi velikega

5

Npr. sodba VS II Ips 153/2011 z dne 15. 11. 2011: če stranke niso dosegle soglasja, se lahko sprememba ali
razveza pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin doseže le s sodbo (njenim izrekom), ki ima značaj novacije. Gl.
še literaturo, navedeno v op. št. 2 obrazložitve navedene sodbe.
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števila takšnih sprememb pa dopušča možnost, da v posameznih primerih do spremembe ne
pride takoj, ko se stečejo pogoji za to.
Dejansko stanje med strankama ni bilo sporno. Pritožnik je starejši od 27 let in je redno
zaposlen. Glede na to ne izpolnjuje pogojev, ki so bili med strankama dogovorjeni za
imetništvo študentskega računa. Banka je pritožnika tudi obvestila, da lahko skladno s
splošnimi pogoji v tridesetih dneh brez odpovednega roka odstopi od pogodbe o odprtju
računa, če se s spremembo študentskega v klasičen račun ne strinja. Ker je banka ravnala
skladno s sklenjeno pogodbo, pritožnikova pritožba ni utemeljena.
XI

Mnenje v sporu glede izvrševanja sklepa sodišča v osebnem stečaju
Pritožnica je na Poravnalni svet pri Združenju bank Slovenije za zunajsodno reševanje sporov
vložila pritožbo zaradi ravnanja banke pri izvrševanju sklepa sodišča. Skladno z navedenim
sklepom naj bi, ob tem, da je v osebnem stečaju, imela pravico prejemati in razpolagati z
mesečnim zneskom minimalne plače in nadomestilom stroškov za prevoz na delo. Banka naj
bi sodni sklep izvrševala napačno, ker od pritožnice zahteva predložitev plačilne liste, na
podlagi katere ugotavlja znesek, ki ga delodajalec izplačuje iz naslova povračila stroškov
prevoza na delo. Pritožnica šteje, da vse, kar pripada fiduciarnemu računu, od izplačila na
njen račun odtegne že delodajalec. Imela naj bi torej pravico razpolagati s celotnim zneskom,
ki ji ga mesečno nakazuje delodajalec.
Banka je stališču pritožnice nasprotovala in zatrjevala, da sodni sklep izvaja pravilno.
Glede na to, da med strankama ni bilo mogoče doseči sporazumne rešitve spora, je
Poravnalni senat postopek ustavil in izdal to, za stranki neobvezno mnenje.
Sodišče je v stečajnem postopku zoper pritožnico s spornim sklepom odločilo, da poleg
minimalne plače v stečajno maso ne spadajo tudi zneski povračila stroškov za prevoz na delo,
ki jih pritožiteljici izplačuje delodajalec. Banki je naložilo, da mora zneske iz naslova
povračila stroškov za prevoz na delo izplačevati pritožnici.
Poravnalni senat ugotavlja, da je sodišče s spornim sklepom naložilo banki (in ne morda
delodajalcu), da mora (poleg zneska minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in
obveznih prispevkov za socialno varnost) izplačevati pritožnici tudi zneske iz naslova
povračila stroškov za prevoz na delo. Banka in tudi poravnalni svet ne moreta presojati, ali je
sklep sodišča pravilen in zakonit.
Banka odgovarja za pravilno izvrševanje takšnega sodnega sklepa. Če hoče sklep izvrševati
tako, kot se glasi, mora imeti možnost, da vsak mesec ugotovi, kolikšen znesek je bil
pritožnici nakazan iz naslova povračila teh stroškov. Sodni sklep namreč te obveznosti ni
naložil izplačevalcu dohodka (delodajalcu), ampak banki.
Glede na to je poravnalni senat sprejel mnenje, da pritožba ni utemeljena.
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XII

Mnenje v sporu v zvezi z zadolžitvijo v švicarskih frankih
Pritožnici kot kreditojemalki sta pri banki najeli kredit za nakup stanovanja v švicarskih
frankih.
Po drastičnem povečanju vrednosti CHF v razmerju do evra (EUR), sta od banke zahtevali,
naj jima valuto iz CHF spremeni v EUR po tečaju na dan, ko sta najeli kredit.
Potem, ko je banka njuno zahtevo zavrnila v internem pritožbenem postopku, sta pritožnici
vložili pritožbo z enako zahtevo na Poravnalni svet pri združenju bank Slovenije.
V pritožbi navajata, da ju je banka napeljala k sklenitvi kreditne pogodbe v CHF, da ju ni
dovolj jasno opozorila na valutno tveganje in da jima je še v času trajanja kreditne pogodbe
odsvetovala konverzijo kredita v evrskega. Pogodba naj bi ne izpolnila njunih utemeljenih
pričakovanj, ki sta jih imeli ob sklenitvi.
Banka je zahtevku nasprotovala. Zatrjuje, da sta bili pritožnici ob sklenitvi pogodbe ustrezno
seznanjeni z vsemi tveganji. Podpisali sta tudi izjavo o prevzemu valutnega tveganja. Zanika,
da bi bančni delavci nagovarjali pritožnici k sklenitvi pogodbe v tuji valuti. Navaja, da ju
banka res ni izrecno obveščala o valutnih gibanjih, vendar pa so devizni tečaji ves čas javno
objavljeni, tečaj pa je razviden tudi iz mesečnih obvestil o prometu na osebnem računu.
Ker med strankama ni bilo mogoče doseči sporazumne rešitve spora, je poravnalni senat
postopek ustavil in sprejel to, za stranki nezavezujoče mnenje.
Med strankama ni bilo spora o tem, da sta bili pritožnici ob sklepanju pogodbe seznanjeni z
valutnimi tveganji, kar sta tudi potrdili z lastnoročnim podpisom na izjavi o seznanitvi z
morebitnimi valutnimi tveganji. Pritrditi je treba banki, da se je povprečno skrben potrošnik
ob tem lahko zavedal, kakšno tveganje je sprejel s sklenitvijo kredita v tuji valuti.
Pritožnici nista navedli pravne podlage, na katero opirata svoj predlog oziroma zahtevek.
Tega sicer nista dolžni storiti, vendar poravnalni senat takšne pravne podlage tudi sam ne
najde. O tem, da za spremembo ali razveljavitev sklenjenih pogodb ni podlage niti v določbah
OZ o spremenjenih okoliščinah, ne v določbah o oderuštvu ali o drugih ničnostnih razlogih in
tudi ne v določbah, ki zaradi napak volje omogočajo razveljavitve pogodb, se je Poravnalni
svet že izrekel v drugih primerih. Razlogi za takšno stališče so navedeni obrazložitvi mnenj,
ki so objavljena na spletni strani ZBS in jih poravnalni senat tu ne ponavlja.
Poravnalni senat ni prezrl navedb pritožnic o vrsti domnevno nedopustnih ravnanj banke ob
sklepanju in tudi v času izvrševanja pogodb (domnevno napeljevanje k sklenitvi škodljivih
pogodb, odsotnost opozoril na obseg valutnega tveganja, pomanjkljiva komunikacija v času
trajanja kreditnega razmerja).
Poravnalni senat je ocenil, da tudi navedena ravnanja ne morejo biti podlaga za zahtevek po
112. členu OZ. V navedenih ravnanjih in opustitvah po mnenju poravnalnega senata tudi ni
podlag za morebitno ničnost ali neveljavnost pogodbe (86. do 99. člen OZ). Opisani dejanski
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stan tudi ne daje podlage za ugotovitev ničnosti zaradi oderuštva. Če je banka pri sklepanju,
zlasti tudi pozneje pri izvrševanju pogodbe, opustila dolžno ravnanje, in je zaradi tega
potrošniku nastala kakšna pravno upoštevna škoda, lahko potrošnik – ob zelo negotovih
predpostavkah, zlasti tudi glede višine škode – poskusi uveljavljati njeno povrnitev v sodnem
postopku.

XIII
Mnenje v sporu glede dviga gotovine na bančnem avtomatu
Pritožnica navaja, da je s plačilno kartico, ki jo je izdala banka, na bančnem avtomatu druge
banke NLB d.d. v Tavčarjevi ulici 7 v Ljubljani želela dvigniti in bila tudi obremenjena za
znesek 30 evrov, avtomat pa ji je izplačal le 10 evrov. Pritožnica je zahtevala, naj ji banka
povrne škodo v znesku 20 evrov.
Banka je pritožničino pritožbo v internem pritožbenem postopku zavrnila. Zatrdila je, da je
pravilnost transakcije preverila po standardnem postopku. Ugotovljeno naj bi bilo, da je
bančni avtomat v času sporne transakcije deloval pravilno. Tudi viška gotovine na bančnem
avtomatu ni bilo. Pritožnici je še svetovala, naj se, če z rešitvijo pritožbe ni zadovoljna, za
morebiten pregled videoposnetka varnostne kamere, obrne na pristojno policijsko enoto.
Senat je pozval banko, naj pojasni, na kakšni pravni podlagi odreka potrošniku vpogled v
videoposnetek transakcije, za katero potrošnik zatrjuje, da jo je opravil sam.
Banka je odgovorila, da je bila sporna transakcija opravljena na bankomatu druge banke. Na
to je naslovila prošnjo za preveritev posnetkov videokamer, ki nadzorujejo sporni bankomat,
ta pa je odgovorila, da videoposnetkov sama ne more pregledovati in je za to potrebno
posredovanje policije. Glede na to banka meni, da ni onemogočila pritožnici vpogleda v
videoposnetke. Pritožnici je le posredovala odgovor banke, ki je lastnica bankomata in ki
edina razpolaga z videoposnetki transakcij, ki so bile opravljene na tem bankomatu.
Poslovanje na bančnih avtomatih temelji na pogodbenem razmerju med banko, izdajateljico
plačilne kartice, in potrošnikom. Skladno z določbo prvega odstavka 129. člena ZPlaSS mora
v primeru, ko uporabnik trdi, da plačilna transakcija ni bila opravljena pravilno, njegov
ponudnik plačilnih storitev dokazati, da je bila plačilna transakcija pravilno evidentirana in
knjižena ter da na njeno izvršitev ni vplivala nikakršna tehnična okvara ali druga napaka.
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 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 dokazala, da je bilo plačilo res
opravljeno. Nastanek vseh podatkov, ki bi to lahko dokazali, je v njenih rokah in pod njenim
nadzorom. Zato je logična tudi formulacija 129. člena ZPlaSS, po kateri banki ni treba
dokazovati, da je bančni avtomat deloval pravilno, temveč zadošča že dokaz, da na izvršitev
transakcije ni vplivala tehnična okvara ali druga napaka. Praviloma kot takšen dokaz zadošča
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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. Če potrošnik z
rezultatom takšnega postopka ni zadovoljen in predlaga izvedbo dodatnih dokazov, ki bi
lahko prispevali k pravilni ugotovitev 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. Poravnalni senat 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
zavrnil dokazni predlog na podlagi vnaprejšnje dokazne ocene, češ, saj se iz posnetka,
katerega pregled predlaga pritožnica, ne bi dalo razbrati, kolikšen znesek je dejansko
dvignila.
Skladno z določbo 126. člena 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 izvršitvi plačilne transakcije. Takšna
določba je tudi v skladu s splošnimi pravili obligacijskega prava o odgovornosti za ravnanje
izpolnitvenega pomočnika. Glede na navedeno se banka svoje odgovornosti ne more izogniti
z ugovorom, da je bila transakcija opravljena na bančnem avtomatu druge banke. Ravnanje
te, druge banke, je zato treba presojati kot lastno ravnanje banke, ki je s potrošnikom v
pogodbenem razmerju.
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. Iz navedb pritožnice
izhaja,da v zvezi s sporno transakcijo ne obstaja sum kaznivega dejanja. Ni jasno, kakšno
vlogo naj bi imelo posredovanje policije pri odobritvi vpogleda v videoposnetek, za katerega
iz navedb pritožnice izhaja, da bo na njem le transakcija, ki jo je opravila sama. Glede na to
je po presoji poravnalnega senata banka neutemeljeno zavrnila predložitev videoposnetka
sporne transakcije in napotila pritožnico, naj sama s prijavo na policiji priskrbi
videoposnetek, ki ga ima njen posrednik.
Ker banka ni izpolnila zahtev dokaznega bremena, je poravnalni senat sprejel za stranki sicer
nezavezujoče mnenje, da je pritožničina pritožba utemeljena.

XIV
Mnenje v sporu glede kredita v švicarskih frankih
Banka in pritožnica sta v obliki notarskega zapisa sklenili kreditno pogodbo, na podlagi
katere je pritožnica prejela stanovanjski kredit v švicarskih frankih (CHF) z dobo vračanja
180 mesecev. Pritožnica je podpisala tudi izjavo o seznanjenosti s tveganji, s katero je
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potrdila, da je seznanjena z vsemi potrebnimi informacijami o kreditu z valutno klavzulo ter
izjavila, da prevzema tveganja, da se bodo v prihodnosti mesečne anuitete zvišale ali znižale.
Pritožnica zatrjuje, da je sicer podpisala izjavo o tem, da se zaveda valutnega tveganja,
vendar ji ni bilo pojasnjeno, kako veliko je lahko to tveganje. Navaja tudi, da jo je banka
pomanjkljivo obveščala o gibanju tečaja, pozneje pa ji odsvetovala konverzije kredita v EUR
z domnevno utemeljitvijo, da se bo tečaj umiril, in ji odsvetovala tudi predčasno odplačilo
kredita. Pritožnica je predlagala, naj se kreditna pogodba spremeni tako, da se ji obveznost
spremeni v evrski kredit po pogojih na dan najema kredita.
Banka je takšnemu predlogu nasprotovala. Navedla je, da je bila pritožnica ob podpisu izjave
in nato še s strani notarja ob sestavi notarskega zapisa izrecno opozorjena na tveganje, ki ga
pomeni najetje kredita v tuji valuti. Gre za temeljno značilnost kredita v tuji valuti, ki je
razumljiva vsakemu povprečno skrbnemu potrošniku. Nikoli ni bilo govora o tem, da
pritožnica ne sprejema tveganja večjih nihanj tečaja. Ob kreditni pogodbi, sklenjeni za dobo
vračanja 15 let, je nemogoče napovedati, kolikšna bodo valutna nihanja. Banka zavrača tudi
očitke, da pritožnici ni posredovala nobene ustrezne informacije in da ji je odsvetovala
konverzijo kredita ali njegovo predčasno odplačilo. Nenazadnje je pritožnica pozneje kredit
delno predčasno odplačala. Banka tudi utemeljuje, zakaj niso podani razlogi za ničnost
pogodbe zaradi oderuštva in tudi ne podlage za spremembo pogodbe zaradi domnevno
spremenjenih okoliščin.
Zakonodaja, veljavna v času, ko je bila sklenjena sporna kreditna pogodba, je izrecno
dovoljevala sklepanje potrošniških kreditnih pogodb, kjer je obračun vezan na uporabo tuje
valute (21. točka tretjega odstavka 10. člena Zakona o potrošniških kreditih – ZpotK-1).
Pritožnica je bila skladno z zahtevami ZPotK opozorjena na tveganja, ki jih nosi zadolžitev v
tuji valuti.
Drastičen skok vrednosti švicarskega franka je nedvomno (čeprav ne nujno dokončno – saj
kreditno razmerje in valutno nihanje bo skladno s pogodbo trajalo še osem let) otežil
izpolnitev pritožničine obveznosti. Pritožnica ni navedla pravne podlage, na katero opira svoj
predlog oziroma zahtevek. Tega sicer ni dolžna storiti, vendar poravnalni senat takšne
pravne podlage tudi sam ne najde. O tem, da za spremembo ali razveljavitev sklenjenih
pogodb ni podlage niti v določbah OZ o spremenjenih okoliščinah, ne v določbah o oderuštvu
ali o drugih ničnostnih razlogih in tudi ne v določbah, ki zaradi napak volje omogočajo
razveljavitve pogodb, se je Poravnalni svet že izrekel v drugih primerih.
Za oderuštvo ne gre, saj (med drugim) ni mogoče govoriti o tem, da bi si banka s sklenitvijo
takšne pogodbe izgovorila korist, ki bi bila v očitnem nesorazmerju s tistim, kar je sama dala.
To med drugim izhaja iz tega, da tudi Zakon o potrošniških kreditih izrecno omogoča
sklenitev pogodbe, ki vsebuje takšna tveganja. Valutna klavzula nosi v sebi tveganje za obe
stranki.
Ravno tako v tem primeru ni mogoče govoriti o spremenjenih okoliščinah, ki bi upravičevale
pritožnico do spremembe pogodbe na način, kot ga predlaga. Stranki sta valutno tveganje
sprejeli kot del njunega pogodbenega odnosa v samo kavzo pogodbe, zato nihanje tečaja ni
moglo vplivati na njuna pričakovanja. Pri tem ni mogoče upoštevati, kaj je posamezna
stranka dejansko pričakovala (pravno rečeno, kakšen je bil njen motiv), temveč to, kakšna
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»pričakovanja« so v okvirih pogodbene kavze. V naravi valutne klavzule pa je tveganje. (Tu
mogoče ni odveč opozorilo, da tveganje sprejmeta obe stranki. Valutna klavzula ima v tem
primeru očitno drugačen pomen, kot so ga imele valutne klavzule v pogojih hiperinflacije, ko
je bila valutna klavzula v funkciji ohranjanja dejanske vrednosti denarne izpolnitve in izrazito
v interesu upnika - kreditodajalca).
Poravnalni senat ni prezrl pritožničinih navedb o vrsti domnevno nedopustnih ravnanj banke
ob sklepanju in tudi v času izvrševanja pogodb (pomanjkljivo obveščanje o gibanju tečaja,
odsvetovanje konverzije kredita v EUR z domnevno utemeljitvijo, da se bo tečaj umiril,
odsvetovanje predčasnega odplačila kredita).
Poravnalni senat je ocenil, da tudi navedena ravnanja ne morejo biti podlaga za ničnost zaradi
oderuštva, in tudi ne za zahtevek po 112. členu OZ. V navedenih ravnanjih in opustitvah po
mnenju poravnalnega senata tudi ni podlag za morebitno ničnost ali neveljavnost pogodbe
(86. do 99. člen OZ). Če je banka pri sklepanju, zlasti tudi pozneje pri izvrševanju pogodbe,
opustila dolžno ravnanje, in je zaradi tega potrošniku nastala kakšna pravno upoštevna škoda,
lahko – ob zelo negotovih predpostavkah, zlasti tudi glede višine škode – poskusi uveljavljati
njeno povrnitev v sodnem postopku.
Glede na navedeno je poravnalni senat sprejel mnenje, da pritožba ni utemeljena.

XV
Mnenje v sporu glede kredita v švicarskih frankih
Banka in pritožnica sta sklenili kreditno pogodbo z valutno klavzulo, vezano na švicarski
frank (CHF), z dobo vračanja 240 mesecev. Pritožnica zatrjuje, da ji je bil ob najemu kredit
predstavljen kot zelo ugoden, na tveganje, ki ga je s tem sprejela, pa ni bila ustrezno
opozorjena. Navaja, da je ob nihanjih tečaja večkrat skušala kredit konvertirari v evrskega, pa
ji banka tega ni omogočila, ker naj bi za nov kredit, s katerim bi poplačala kredit v CHF, ne
bila kreditno sposobna. Aneks s konverzijo v evrski kredit pa naj bi ne bil mogoč, češ da
banka za to nima ustrezne računalniške podpore.
Pritožnica je predlagala, naj se kreditna pogodba spremeni tako, da se ji obveznost spremeni
v evrski kredit z odplačilno dobo 10 let po fiksni obrestni meri, upoštevajoč za preračun
povprečni tečaj CHF-EUR v letih 2007 do 2010, to je tečaj 1,4 CHF za en evro.
Banka je takšnemu predlogu nasprotovala. Navedla je, da je bila pritožnica seznanjena s
tveganji, ki ga pomeni najetje kredita v tuji valuti. Ob sklenitvi pogodbe so za takšne kredite
veljali ugodnejši pogoji kot za kredite v domači valuti. Pritožnica se je tveganj gotovo
zavedala, saj je nekajkrat poskušala doseči konverzijo kredita. To ji res ni bilo omogočeno,
lahko pa bi bila najela evrski kredit in poplačala obstoječega. Banka je ponudila pritožnici
sklenitev novega kredita v evrih po redni ponudbi z več ugodnostmi (brez nadomestila za
odobritev novega kredita; brez nadomestila za predčasno odplačilo z najetjem novega kredita,
zavarovanje lahko ostane enako sedanjemu; obrestna mera bi bila enaka veljavni obrestni
meri v skladu s komercialno ponudbo).
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Poravnalni senat ugotavlja, da je zakonodaja, veljavna v času, ko je bila sklenjena sporna
kreditna pogodba, izrecno dovoljevala sklepanje potrošniških kreditnih pogodb, kjer je
obračun vezan na uporabo tuje valute (9. točka prvega odstavka 7. člena Zakona o
potrošniških kreditih, Uradni list 70/200 in 41/2004 – ZPotK). Med strankama sicer ni bilo
spora o tem, da pritožnica ob sklenitvi pogodbe ni bila pisno opozorjena, da se ob spremembi
tečaja lahko spremenijo tudi predvideni zneski posameznih plačil. Vendar je takšno opozorilo
kot obvezno sestavino kreditne pogodbe uveljavil šele 3. člen Zakona o spremembah in
dopolnitvah ZPotK (Uradni list 111/2007), ki je začel veljati 20. 12. 2007. Noben predpis tudi
ni zahteval od banke, da kreditojemalcu omogoči spremembo kreditne pogodbe s konverzijo
dogovorjene valute.
Drastičen skok vrednosti švicarskega franka je nedvomno (čeprav ne nujno dokončno – saj
kreditno razmerje in valutno nihanje bo skladno s pogodbo trajalo še deset let) otežil
izpolnitev pritožničine obveznosti. Pritožnica ni navedla pravne podlage, na katero opira svoj
predlog oziroma zahtevek. Tega sicer ni dolžna storiti, vendar poravnalni senat takšne
pravne podlage tudi sam ne najde. O tem, da za spremembo ali razveljavitev sklenjenih
pogodb ni podlage niti v določbah OZ o spremenjenih okoliščinah, ne v določbah o oderuštvu
ali o drugih ničnostnih razlogih in tudi ne v določbah, ki zaradi napak volje omogočajo
razveljavitve pogodb, se je Poravnalni svet že izrekel v drugih primerih.
Za oderuštvo ne gre, saj (med drugim) ni mogoče govoriti o tem, da bi si banka s sklenitvijo
takšne pogodbe izgovorila korist, ki bi bila v očitnem nesorazmerju s tistim, kar je sama dala.
To med drugim izhaja iz tega, da tudi Zakon o potrošniških kreditih izrecno omogoča
sklenitev pogodbe, ki vsebuje takšna tveganja. Valutna klavzula nosi v sebi tveganje za obe
stranki.
Ravno tako v tem primeru ni mogoče govoriti o spremenjenih okoliščinah, ki bi upravičevale
pritožnico do spremembe pogodbe na način, kot ga predlaga. Stranki sta valutno tveganje
sprejeli kot del njunega pogodbenega odnosa v samo kavzo pogodbe, zato nihanje tečaja ni
moglo vplivati na njuna pričakovanja. Pri tem ni mogoče upoštevati, kaj je posamezna
stranka dejansko pričakovala (pravno rečeno, kakšen je bil njen motiv), temveč to, kakšna
»pričakovanja« so v okvirih pogodbene kavze. V naravi valutne klavzule pa je tveganje. (Tu
mogoče ni odveč opozorilo, da tveganje sprejmeta obe stranki. Valutna klavzula ima v tem
primeru očitno drugačen pomen, kot so ga imele valutne klavzule v pogojih hiperinflacije, ko
je bila valutna klavzula v funkciji ohranjanja dejanske vrednosti denarne izpolnitve – in v
izrazitem interesu upnika).
Poravnalni senat ni prezrl pritožničinih navedb o vrsti domnevno nedopustnih ravnanj banke
ob sklepanju in tudi v času izvrševanja pogodb (domnevno napeljevanje k sklenitvi škodljivih
pogodb, odsotnost opozoril na obseg valutnega tveganja, pomanjkljiva komunikacija v času
trajanja kreditnega razmerja).
Poravnalni senat je ocenil, da tudi navedena ravnanja ne morejo biti podlaga za ničnost zaradi
oderuštva, in tudi ne za zahtevek po 112. členu OZ. V navedenih ravnanjih in opustitvah po
mnenju poravnalnega senata tudi ni podlag za morebitno ničnost ali neveljavnost pogodbe
(86. do 99. člen OZ). Če je banka pri sklepanju, zlasti tudi pozneje pri izvrševanju pogodbe,
opustila dolžno ravnanje, in je zaradi tega potrošniku nastala kakšna pravno upoštevna škoda,
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lahko – ob zelo negotovih predpostavkah, zlasti tudi glede višine škode – poskusi uveljavljati
njeno povrnitev v sodnem postopku.
Glede na navedeno je poravnalni senat sprejel mnenje, da pritožba ni utemeljena.

XVI
Mnenje v sporu glede izplačila gotovine na bančnem avtomatu
Pritožnik navaja, da je s plačilno kartico, ki jo je izdala banka, na bančnem avtomatu želel
dvigniti znesek 200,00 evrov. Bančni avtomat mu denarja ni izplačal, njegov račun pa naj bi
bil obremenjen za navedeni znesek. Takoj, ko je zaznal nepravilnost, naj bi kontaktiral z
banko, vendar reklamacije niso mogli reševati, ker je bil petek. Naslednji teden je podal pisno
reklamacijo, na prvi odgovor banke – sporočilo, da se reklamacija rešuje – je čakal 60 dni. Na
pisni odgovor, s katerim je banka reklamacijo zavrnila, pa je čakal več kot tri mesece.
Navajal je še, da mu je uslužbenka na telefonski številki, namenjeni stikom s komitenti,
potem ko je opravila poizvedovanje, povedala, da je bilo v času njegovega dviga moteno
električno napajanje bankomata. Zahteva, naj mu banka vrne navedeni znesek.
Banka je zahtevku nasprotovala. Zatrjevala je, da je bil v sporni transakciji izplačan in šest
sekund po prevzemu kartice iz reže prevzet znesek 200,00 evrov, in sicer 1 x 10,00 EUR, 2 x
20,00 EUR in 3 x 50,00 EUR. Na bankomatu tudi ni bilo presežka gotovine in ta tudi ni bila
najdena v samem bankomatu. Banka je zaprosila tudi za podatke o transakciji procesni
center. Iz odgovora procesnega centra izhaja, da je transakcija potekala brez napak. Procesni
center je posredoval banki dva zapisa transakcije. Prvi zapis je narejen po času strežnika na
procesnem centru, drugi iz dnevnika pa je narejen po lokalnem času računalnika v
bankomatu, zaradi česar je prišlo do razlike nekaj sekund med obema zapisoma. Banka
zatrjuje, da je opravila tudi izreden servis bankomata, vendar v ohišju bankomata niso našli
gotovine.
Poravnalni senat je na narok dne 11. 6. 2015 uslužbenko banke, ki naj bi bila izjavila, da je
bilo v času sporne transakcije moteno električno napajanje bankomata. Na naroku je
povedala, da podatka o tem, kako delajo posamezni bankomati, v okviru svojih zadolžitev na
delovnem mestu nima, se je pa po pritožnikovem klicu pozanimala. Dopušča možnost, da je
res dobila podatek o tem, da tisti dan bankomat določen čas ni bil pravilno napajan,
zanesljivo pa ni imela podatka o tem, da bi do te napake prišlo ravno v času sporne
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 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 dokazala, da je bilo plačilo res
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opravljeno. Prvi odstavek 129. člena ZPlaSS 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 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. Banka je takšen postopek
izvedla (pregledala zapis dnevnika bankomata, preverila, ali je v bankomatu nastal presežek,
nadalje, ali je gotovina kje v bankomatu, ter preverila delovanje bankomata pri njegovem
upravljalcu). Nobeno od opisanih preverjanj ni pokazalo kakršne koli tehnične okvare ali
druge napake. S tem je banka zadostila dokaznemu bremenu, ki ji ga nalaga zakon.
Glede na to je poravnalni senat sprejel mnenje, da pritožba ni utemeljena
Ne glede na to poravnalni senat pripominja, da je pritožnik utemeljeno očital banki
prepočasno reševanje njegove reklamacije in pritožbe.

XVII
Mnenje glede nezakonite obdelave osebnih podatkov
Pritožnik je navajal, da je banka nezakonito obdelovala njegove osebne podatke. Banka naj bi
mu bila z dopisom sporočila, da je na njegovo zahtevo izbrisala njegove osebne podatke iz
svojih baz. Kljub temu pa je pozneje na svoj elektronski naslov prejel s strani banke reklamno
vsebino, in sicer e-novice. Zahteval je korektno opravičilo banke, izbris vseh njegovih
osebnih podatkov iz baz, ki jih banka obdeluje in plačilo denarne satisfakcije v znesku
1.000,00 evrov. Denarni zahtevek opira na določbo 179. člena Obligacijskega zakonika
(OZ).
Banka se je zahtevku upirala. Navedla je, da je podatke, ki jih je pritožnik navedel v dopisu,
izbrisala iz svojih baz podatkov. Naslova njegove elektronske pošte pa na podlagi navedene
zahteve ni izbrisala, ker je bil na njenem spletnem portalu vnesen brez imena in priimka ter
ga sistem banke ni povezal s pritožnikom. Za poslano elektronsko sporočilo se je pritožniku
opravičila že pisno, nato še na poravnalnem naroku. Na naroku je pooblaščenec banke še
pojasnil, da je banka že izbrisala omenjeni e-naslov iz svojih baz podatkov za pošiljanje enovic in e- biltena. Ta del pritožnikove zahteve je torej banka izpolnila, denarni zahtevek pa
zavrača in glede tega tudi ni bila pripravljena na sporazumno rešitev spora.
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Ker med strankama ni bilo mogoče doseči sporazuma o rešitvi spora, je poravnalni senat
skladno z določbo drugega odstavka Akta o ustanovitvi in delu poravnalnega sveta pri ZBS s
sklepom ustavil postopek in izdal to, za stranki sicer nezavezujoče mnenje.
Banka je odpravila kršitve, ki jih je očital pritožnik. Pritožniku se je tudi opravičila. Pritožnik
ni navedel predpostavk, ki bi poleg navedenega v skladu z določbo 179. člena OZ
opravičevale še denarno odškodnino za nepremoženjsko škodo.
Glede na to je poravnalni senat sprejel mnenje, da pritožba ni utemeljena.

XVIII
Mnenje v sporu glede veljavnosti pooblastila
Pritožnici je njen stric pri banki uredil pooblastilo za razpolaganje z njegovimi denarnimi
sredstvi na osebnem računu. Nekaj mesecev po tem je center za socialno delo izdal odločbo, s
katero je imetniku računa postavil skrbnico za poseben primer, z nalogo, da skrbno in vestno
upravlja z njegovimi sredstvi na njegovem računu pri banki.
Pritožnica je najprej v internem pritožbenem postopku – potem, ko tam ni uspela, pa s
pritožbo na Poravnalni svet pri ZBS zahtevala, naj se spoštujejo določbe 8. člena pogodbe o
odprtju in vodenju transakcijskega računa, ki je bila sklenjena med banko in njenim stricem,
v skladu s katero bi morala banka imetnika tekoče obveščati o prometu in stanju na računu.
Nadalje je zahtevala, naj banka ponovno »aktivira« pooblastilo, ki ji ga je bil dal stric.
Banka je zahtevku nasprotovala. Navaja, da pritožnica ni aktivno legitimirana zahtevek pa naj
bi bil tudi neutemeljen. Skrb za interese in premoženje gospoda Vladimirja Rotarja je bila
zaupana skrbniku, banka pa mora to upoštevati.
Pritožnica res ne izkazuje pravnega interesa glede zahtevka, naj banka tekoče obvešča
njenega strica o prometu in stanju na računu. Pač pa je poravnalni senat presodil, da so
navedbe o tem, da ima na podlagi danega pooblastila še naprej pravico razpolagati s sredstvi
na stričevem računu, zadostna podlaga za vsebinsko presojo tega dela njenega zahtevka.
Zastopanje je sicer vedno v interesu zastopanega, vendar pravica zastopati opredeljuje tudi
pravni položaj pooblaščenca.
Poravnalni senat je presodil, da je s postavitvijo skrbnika za poseben primer, z nalogo, da
skrbno in vestno upravlja s sredstvi na njegovem računu pri banki, prenehala veljavnost
pooblastila, ki ga je Vladimir Rotar pred tem dal pritožnici.
Glede na to je senat sprejel mnenje, da pritožba ni utemeljena.
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XIX
Mnenje v sporu glede izjave banke v postopku za pridobitev nemške
pokojnine
Pritožnica, ki je imela pri banki odprt račun, je v januarju 2014 pri banki pridobila podpisano
izjavo, ki jo nemški izplačevalec pokojnine (izplačevalec) zahteva za priznanje pokojnine. V
izjavi se banka med drugim zavezuje, da bo morebiti neutemeljeno izplačano pokojnino na
zahtevo izplačevalca vrnila, če bo na pritožničinem računu ustrezno pokritje. Nadalje pa še,
da upošteva, da so zneski pokojnine, nakazani potem, ko je banka izvedela za upravičenčevo
smrt, izplačani s pridržkom. Ko se je pritožnica v začetku leta 2015 oglasila na banki z
zahtevo, naj ta ponovno potrdi obrazec z ustrezno izjavo, banka tega ni hotela storiti.
Pritožnica naj bi bila predlagala, naj banka vendarle poda izjavo, četudi le za nekaj mesecev,
toliko, da bi prišla vsaj do odločbe. Banka tudi tega ni hotela storiti. Še več, delavci banke so
uničili že izdano in v januarju 2014 podpisano izjavo, tako da so prečrtali vse podpise na
izjavi. Pritožnica navaja, da je račun pri banki zaprla, na računu pri drugi banki pa pokojnine
tudi ne more prejemati, ker nima od te banke potrjene izjave na obrazcu izplačevalca.
Odločbe o pokojnini še nima. Za to krivi banko in zahteva povrnitev škode.
Banka se zahtevku upira. Navaja, da tovrstnih izjav ne podpisuje, češ da so v nasprotju z
zakonodajo in internimi pravili za tovrstne posle. Zatrjuje, da banka ne more preverjati
upravičenosti nakazil in zato tudi ne more prevzemati obveznosti, da jih bo vračala. Sporna
naj bi bila tudi nakazila »s pridržkom«. Banka ne more vračati nakazanih sredstev brez
soglasja dedičev. Do izjave, izdane v letu 2014 je prišlo po pomoti, napako pa je banka
poskušala odpraviti na opisani način. Banka se je pritožnici opravičila, šteje pa, da ne obstaja
njena odškodninska odgovornost.
Poravnalni senat ugotavlja, da noben predpis ne zavezuje banke, da bi komitentom izdajala
izjave z vsebino, kot jo zahteva nemški izplačevalec pokojnine oziroma rente. Glede tega
banke ne zavezuje kontrahirna dolžnost: takšno izjavo poda ali pa ne. Zato se poravnalni
senat tudi ni spuščal v presojo, ali so argumenti, s katerimi je banka podpis izjave zavrnila,
utemeljeni ali ne.
Tudi če je banka pri podpisu izjave v januarju 20014 spregledala lastna pravila, pa je
nedopustno, da je to »napako« popravila na način, da je uničila podpise na dokumentu, s
katerim je že razpolagala pritožnica. S podpisom izjave je sprejela določene obveznosti, ki jih
na ta način ni mogla preklicati.
Vendar pritožnica ne zahteva »obnovitve« uničenega dokumenta. Takšna zahteva bi bila – ob
nespornem dejstvu, da nima več računa pri banki – tudi nesmiselna.
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Pritožba ni utemeljena v delu, kjer pritožnica zahteva povrnitev škode v višini pokojninskih
oz. rentnih zneskov, ki bi ji pripadali, če bi lahko že uveljavila to pravico pri nemškem
izplačevalcu. Pritožnica je z izjavo, izdano in podpisano v januarju 2014, razpolagala kako
leto. Očitno z njo ni uspela uveljaviti pravice do pokojnine. Potrebovala je (po)nov(n)o
izjavo, ki pa jo je banka lahko odklonila. Uničenje prve izjave očitno ni bilo razlog za to, da
pritožnica še ni mogla uveljaviti svojih pravic – med nedopustnim ravnanjem banke in
domnevno nastalo škodo ni vzročne zveze. To, da je banka odklonila podpis nove izjave, pa
ni protipravno.
Glede na to je poravnalni senat mnenja, da pritožba v delu, ki se nanaša na povrnitev škode,
ni utemeljena. Pač pa je utemeljen pritožničin očitek, da je banka ravnala nedopustno, ko je s
prečrtanjem lastnih podpisov skušala izničiti sprejete obveznosti.

XX
Mnenje v sporu glede izjave banke v postopku iztisnitve manjšinskih
delničarjev
Pritožnik je bil manjšinski delničar družbe. Glavni delničar družbe je manjšinske delničarje
izključil iz družbe. Drugi odstavek 385. člena ZGD-1 določa, da mora v takšnih primerih
pred sklicem skupščine glavni delničar poslovodstvu družbe predložiti izjavo banke, s katero
je banka solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma
po vpisu sklepa o prenosu delnic v register manjšinskim delničarjem plačal odpravnino za
pridobljene delnice. Banka je po nalogu glavnega delničarja izdala takšno izjavo. V izjavi je
med drugim navedeno, da njena obveznost velja le do določenega datuma.
Pritožnik je po izteku roka, navedenega v izjavi, zahteval, naj mu banka izplača odpravnino
za njegove delnice, ki so bile prenesene na glavnega delničarja. Banka je takšno zahtevo
zavrnila in ji ni bila pripravljena ugoditi niti v internem pritožbenem postopku.
Pritožnik se je pritožil na Poravnalni svet pri ZBS. Navaja, da je časovna omejitev veljavnosti
obveznosti iz izjave v nasprotju z določbo drugega odstavka 385. člena ZGD.
Iz drugega odstavka 385. člena ZGD-1 ne izhaja nikakršna obveznost za katerokoli banko.
Zakon nalaga obveznost glavnemu delničarju: ta mora zagotoviti in predložiti izjavo banke,
ki bo ustrezno zavarovala interese manjšinskih delničarjev. Banka v postopek izključitve
manjšinskih delničarjev ni vključena. Pravno razmerje glede vsebine izjave ima le z
naročnikom. Ta odloča o tem, kakšna bo vsebina bančne izjave, in odgovarja za njene
morebitne pomanjkljivosti. Presoja o tem, kdo, in po kakšnem postopku ter s kakšnimi ukrepi
mora v postopku izključitve manjšinskih delničarjev presojati, ali vsebina izjave, ki jo je
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naročil in predložil glavni delničar, ustreza zahtevam in namenu ZGD-1, presega okvire
spora, ki ga v tem primeru razrešuje poravnalni svet.
Glede na navedeno je poravnalni senat mnenja, da pritožba ni utemeljena.

XXI
Mnenje v sporu glede ukinitve transakcijskega računa
Banka je pritožniku zaradi prekoračitve limita ukinila transakcijski račun. Pritožnik naj bi
glede prekoračitve in nameravane ukinitve računa s strani banke predhodno ne bil obveščen,
ker naj bi mu banka pošto pošiljala na napačen naslov. Kljub drugačnemu dogovoru naj bi
banka sprožila postopek prisilne izterjave zneska 2.350,00 evrov.
Pritožnik je zahteval vzpostavitev prvotnega stanja, to je ponovno otvoritev zlatega TRR pri
banki. Nadalje zahteva, naj se mu omogoči položiti znesek prekoračitve limita, odpis vseh
stroškov, ki so nastali zaradi domnevno enostranskih dejanj banke in vseh drugih stroškov ter
povrnitev škode, ki mu nastaja – to ocenjuje na okvirno (»v najslabšem primeru«) 25.000,00
evrov.
Dejansko stanje med strankama ni bilo sporno. Glede na vsebino pritožbe in odgovora na
pritožbo je predsednik poravnalnega sveta presodil, da ni nobenih izgledov za sporazumno
rešitev spora, zato je skladno z določbo četrtega odstavka 13. člena Akta o ustanovitvi in delu
poravnalnega sveta pri Združenju bank Slovenije za zunajsodno reševanje sporov odločil, da
poravnalni senat obravnava pritožbo na seji brez navzočnosti strank.
Pritožba ni utemeljena.
Splošni pogoji banke za poslovanje z osebnimi računi v 15. točki (med drugim) določajo, da
banka ob nedovoljenem negativnem stanju imetnika osebnega računa o tem pisno obvesti in
ga pozove, naj v postavljenem roku znesek nedovoljenega negativnega stanja poravna. Če
imetnik računa dolgovanih zneskov kljub pozivu ne poravna, mu banka lahko pošlje še
opomin ter opomin pred odpovedjo pogodbe. Če stranka v rokih, določenih v posameznih
obvestilih, nedovoljenega negativnega stanja ne poravna, banka lahko odstopi od pogodbe in
dolg prisilno izterja.
Iz opisa poteka dogodkov, kot izhaja iz (neprerekanih) navedb banke, izhaja, da je banka pri
ukinitvi osebnega računa ravnala skladno z določbami Pogodbe oziroma Splošnih pogojev, ki
so njen sestavni del. Pritožnik je prekoračil odobreni limit na računu. Banka ga je na to
dvakrat (enkrat z navadno, drugič s priporočeno pošiljko) pisno opomnila na naslov, ki ga je
v vlogi za odprtje računa navedel sam pritožnik. Na ta naslov mu je priporočeno s povratnico
tudi poslala obvestilo o odstopu od pogodbe.
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XXII
Mnenje v sporu glede terjatev, ki so zastarale
Pritožnik je dne 31. 12. 1984 plačal banki polog v znesku 300.000,00 dinarjev, brezobrestno,
za dobo šestnajst let, na tej podlagi pa mu je banka odobrila kredit v znesku 600.000,00
dinarjev za dobo šestnajst let. Svoje kreditne obveznosti naj bi bil izpolnil, pologa pa naj bi
mu banka zaradi denominacije ne vrnila. V pritožbi zahteva vračilo pologa skupaj z obrestmi,
kar naj bi zneslo približno 96.000,00 evrov. Poleg tega zahteva še plačilo 742.806,64 evrov z
zakonskimi rednimi in zamudnimi obrestmi – to naj bi predstavljalo vračilo razlike dela
kompenzirane kupnine po pobotu med njim in banko iz leta 1992 v znesku 2.240.181,00 SIT
in pa vračilo zneska 1.365.000,00 SIT, ki naj bi ga bil pritožnik dne 18. 6. 1997plačal pod
grožnjo.
Banka je zahtevku nasprotovala. Ugovarjala je utemeljenosti zahtevkov. Med drugim je
ugovarjala tudi zastaranje terjatev.
Relevantno dejansko stanje - glede časa nastanka spornih terjatev - med strankama ni bilo
sporno. Glede na vsebino pritožbe in odgovora na pritožbo je predsednik poravnalnega sveta
presodil, da ni nobenih izgledov za sporazumno rešitev spora, zato je skladno z določbo
četrtega odstavka 13. člena Akta o ustanovitvi in delu poravnalnega sveta pri Združenju bank
Slovenije za zunajsodno reševanje sporov odločil, da poravnalni senat obravnava pritožbo na
seji brez navzočnosti strank.
Pritožba ni utemeljena.
Iz pritožnikovih navedb izhaja, da je domnevna terjatev za vrnitev pologa dospela konec leta
2000, terjatev za vrnitev razlike dela kompenzirane kupnine leta 1992, zneska, domnevno
plačanega pod grožnjo, pa leta 1997. Ob vložitvi pritožbe, dne 17. junija 2015 je že potekel
(tudi najdaljši) z Zakonom o obligacijskih razmerjih določeni petletni rok za zastaranje
terjatev (371. člen ZOR). S tem je, glede na to, da se je banka sklicevala na zastaranje
skladno z določbo prvega odstavka 360. člena ZOR, prenehala pritožnikova pravica zahtevati
izpolnitev obveznosti.
Postopek pred Poravnalnim svetom pri ZBS ni sodni postopek. Gre za posebno obliko
mediacije. Posebnost tega postopka je v tem, da Poravnalni svet v primeru, ko ni bilo mogoče
doseči sporazumne rešitve spornega razmerja, izda o utemeljenosti zahtevka nezavezujoče
obrazloženo mnenje. Mnenje ni in ne more biti izvršljivo, zato tudi ni treba, da bi imelo
obliko izreka sodne odločbe. Glede na to ni mogoče izključiti, da bi Poravnalni svet v
določenih primerih izdal mnenje o (ne)obstoju tudi zastaranih – naturalnih, glede na ugovor
dolžnika neizterljivih terjatev.
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Po ugotovitvi, da so (bi bile) sporne terjatve (tudi, če bi obstajale), glede na skladne navedbe
obeh strank zastarane, se poravnalni senat v tem primeru ni odločil za izvedbo postopka, v
katerem bi ugotavljal, ali takšne, neizterljive terjatve obstajajo. Izvedba takšnega postopka, ki
bi pritožniku v najboljšem primeru nudila moralno zadoščenje, bi glede na časovno
oddaljenost dogodkov, na pavšalnost dosedanjih pritožbenih navedb – zlasti glede višine, za
zadnja dva zahtevka pa tudi glede temelja – zahtevala vložek, ki ga z možnim izidom
postopka ni mogoče upravičiti.

XXIII
Mnenje v sporu glede veljavnosti dogovorov, ki jih sklenejo delavci na
bančnih okencih
Pritožnik je v petek v poslovalnici banke oddal naročilo za prodajo delnic. Navaja, da mu je
delavka banke, ki je sprejela njegovo naročilo, ob oddaji naročila zagotovila, da bodo delnice
prodane po ceni, ki jo bo ta podsklad dosegel ob koncu istega delovnega dne. Banka pa mu je
prodajo delnic obračunala po (nižji) ceni, veljavni na naslednji delovni dan (ponedeljek).
Pritožnik zahteva izplačilo razlike med vrednostjo delnic na dan naročila in vrednostjo na dan
obračuna.
Banka se je upirala zahtevku. Sklicevala se je na Dodatek k prospektu investicijskega sklada
za vlagatelje v Republiki Sloveniji (»Dodatek«). Tam naj bi bilo navedeno, da se vsa naročila
za odkup delnic, ki bodo prejeta na sedežu distributerja znotraj delovnega časa v
posameznem dnevu, izvršujejo po vrednosti delnice, ki velja en delovni dan po prejemu
naročila. Banka je pri obračunu ravnala v skladu s to določbo. Zanikala je, da bi njena
delavka ob sprejemu naročila pritožniku zagotovila, da bo prodaja opravljena po ceni ob
koncu delovnega dne, ko je bilo naročilo dano.
Pritožnik se naroka ni udeležil. Poravnalni senat je skladno z določbo prvega odstavka 13.
člena Akta o ustanovitvi in delu poravnalnega sveta pri ZBS za zunajsodno reševanje sporov
(Akt) opravil narok brez pritožnika.
Ker na naroku ni bilo mogoče doseči sporazumne rešitve spora, je senat skladno z določbo
drugega odstavka 14. člena Akta s sklepom ustavil postopek in sprejel to nezavezujoče
mnenje.
Po presoji poravnalnega senata je utemeljenost pritožnikovega zahtevka odvisna od tega, ali
mu je bančna uslužbenka ob sprejemu prodajnega naročila res zagotovila, da bo prodaja
obračunana po vrednosti delnic ob zaključku delovnega dne, ko je bilo naročilo sprejeto. Med
strankama ni bilo sporno, da je bančna uslužbenka na okencu lahko veljavno sprejemala
prodajno naročilo. Bančna uslužbenka je torej na podlagi razmerja z banko opravljala delo, s
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katerim je bilo zvezano sklepanje in izpolnjevanje dogovorov (pogodb) o vplačilu in odkupu
delnic. Skladno z določbo 80. člena Obligacijskega zakonika je torej kot pooblaščenka po
zaposlitvi lahko sklepala takšne dogovore v imenu in za račun banke. Zagotovilo, ki naj bi ga
bila dala, tudi ne presega pooblastil, ki jih od zaposlenega, ki opravlja tovrstne posle, lahko
utemeljeno pričakuje dobroveren potrošnik. To velja ne glede na to, ali »Dodatek«
predstavlja »vnaprej natisnjeno vsebino« pogodbe (83. člen OZ) ali morda splošne pogoje
pogodbe. Četrti odstavek 120. člena OZ določa, da v primeru, če se splošni pogoji in posebni
dogovori ne ujemajo, veljajo ti slednji.
Vprašanje, ali je bančna uslužbenka pritožniku dala takšno zagotovilo, je bilo med strankama
sporno.
Postopek pri Poravnalnem svetu je posebna vrsta poravnalnega (mediacijskega) postopka.
Poravnalni svet ne more izdajati za stranke obveznih in izvršljivih odločb. Posebnost
mediacijskega postopka pred Poravnalnim svetom je sicer obveznost izdaje mnenja. Mnenja
pa imajo lahko le naravo neobveznih ugotovitev – bolj kot razrešitvi posamičnega spora, ki
ob neuspešnosti poravnave o(b)staja nerazrešen, - so namenjena utemeljitvi stališč o načelnih
vprašanjih. Glede na to se v teh postopkih samo smiselno lahko uporabljajo pravila o
dispozitivnosti, o trditvenem in zlasti dokaznem bremenu.
Zato poravnalni senat ni ugotavljal dejstva, ki bi bilo po njegovi pravni presoji lahko
odločilno v primeru sodnega spora – sodišče mora spor razrešiti na zavezujoč način in se
ugotavljanju relevantnih dejstev ne more izogniti – in je sprejel naslednje
mnenje
v primeru, da je delavka na bančnem okencu pritožniku ustno zagotovila, da bo naročilo za
prodajo delnic opravljeno po ceni, ki jo bodo delnice dosegle na določen dan, takšen ustni
dogovor zavezuje banko.

XXIV
Mnenje v sporu glede odgovornosti za zlorabo pri storitvah Western Union
Pritožnik navaja, da mu je dne 18. 11. 2008 njegov oče z nalogom banki prek storitve
Western Union Money Transfer nakazal določen znesek na določeno izplačilno mesto v
Italiji. Ko je želel dvigniti nakazani znesek, je prejel pojasnilo, da je bil denar že izplačan
osebi, ki se je izkazala z vsemi dokumenti oziroma podatki, ki so skladno s pogoji Western
Uniona potrebni za takšno izplačilo. Pritožnik navaja, da plačilna storitev prek Western
Uniona ni dovolj varna in bi je banka ne smela ponujati. Zahteval je vrnitev plačanega
zneska.
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Banka je zahtevku nasprotovala. Navaja, da je bil pošiljatelj seznanjen z vsemi pogoji
storitve, z nevarnostmi, ki jih takšen način transferja denarja predstavlja, in da je podpisal
lastnoročno napisano posebno izjavo, da v primeru zlorabe ne bo zahteval povračila denarja
od banke ali od Western Uniona.
Pritožnik ni navajal, da bi izplačevalec ob izplačilu ravnal v nasprotju s pogoji, s katerimi je
bil pošiljatelj seznanjen. Poravnalni senat opozarja, da se banka s pošiljateljevo izjavo, s
katero se vnaprej odreka zahtevkom v primeru zlorab, ne more iznebiti odgovornosti za
morebitne lastne napake ali napake Western Uniona. Pošiljateljevo pisno izjavo je mogoče
razumeti le tako, da je bil še posebej opozorjen, da izbrani način plačila nosi posebne rizike,
ki jih banka in njen pogodbeni partner, Western Union nimata pod nadzorom in jih ne
sprejemata. V spornem primeru pritožnik ni navajal, da bi bodisi banka bodisi izplačevalec
kakorkoli kršila svoje pogodbene ali zakonske obveznosti. Glede na to tudi ni podan temelj
za morebitno odgovornost banke.

XXV
Mnenje v sporu glede predčasne razveze pogodbe o vezavi

Stranki sta sklenili pogodbo o vezavi, na podlagi katere je pritožnik kot deponent vplačal,
banka pa sprejela na svoj poravnalni račun denarna sredstva v znesku 20.000,00 evrov za
obdobje treh let po dogovorjeni fiksni letni obrestni meri v višini 4,4%. Banka je pritožniku
predčasno vrnila deponirani znesek, skupaj z dotlej nateklimi obrestmi.
Pritožnik nasprotuje takšnemu predčasnemu razdrtju pogodbe. Smiselno nasprotuje temu, da
bi zakon lahko za nazaj spreminjal obstoječa pogodbena razmerja. Navaja še, da so mu bila
sredstva nakazana brez kakršnega koli aneksa k pogodbi ali specifikacije nakazila. Zatrjuje,
da je bil zaradi protipogodbene enostranske prekinitve razmerja oškodovan in zahteva
povrnitev škode..
Banka se je zahtevku upirala. Kot podlago za svoje ravnanje navaja določbe 364. in 365.
člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS 25/2015 – ZBan-2) in na tej podlagi izdano
navodilo Banke Slovenije PBH-24.50-002/15 z dne 12. 8. 2015, s katerim je bilo izredni
upravi banke naloženo, da mora, ne glede na splošna pravila o pravici predčasnega plačila,
predčasno poplačati (tudi) obveznost po navedenem depozitu, pri čemer ima banka pri
predčasni izpolnitvi teh obveznosti pravico odšteti obresti za obdobje od predčasnega
poplačila do pogodbeno dogovorjene zapadlosti, in sicer ne glede na splošna pravila o pravici
predčasnega plačila, določane z zakonom ali pogodbo.
Pritožba ni utemeljena.
Člen 364 ZBan-2 se glasi: Če v času trajanja izredne uprave Banka Slovenije v zvezi z
izvajanjem načrta reorganizacije ugotovi, da so na podlagi ukrepov za poslovno prenehanje
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banke izpolnjeni pogoji za poplačilo posameznih obveznosti banke pred zapadlostjo teh
obveznosti, ima banka z izredno upravo ne glede na splošna pravila o pravici predčasnega
plačila, določena z zakonom ali pogodbo, pravico predčasno poplačati to obveznost in pri tej
izpolnitvi odšteti obresti od plačila do zapadlosti.
Edina možna razlaga navedene zakonske določbe je, da velja tudi za že sklenjene pogodbe
(arg.: »… ne glede na … pravila o pravici predčasnega plačila, določena … s pogodbo …«)
Pritožnik nasprotuje uporabi takšne določbe, ki ima povratno veljavo. S tem smiselno
uveljavlja, da je določba ZBan-2 v neskladju s 155. členom Ustave, ki določa, da zakoni ne
morejo imeti učinka za nazaj.
Poravnalni senat mora pri presoji upravičenosti pritožb upoštevati veljavno zakonodajo in
nima pristojnosti, da bi presojal njihovo morebitno protiustavnost. Protiustavnost lahko
presojajo le redna sodišča, in še to le posredno, tako da skladno s 156. členom ustave
prekinejo postopek in pred Ustavnim sodiščem začnejo postopek za presojo skladnosti
zakona z Ustavo. Poravnalni senat še pripominja, da bi postopek za presojo skladnosti sporne
zakonske ureditve pred Ustavnim sodiščem sprožila tudi Banka Slovenije (7. alineja prvega
odstavka 23.a člena Zakona o Ustavnem sodišču), vendar tudi ta očitno nima pomislekov
glede ustavnosti 364. člena ZBan-2.
Banka je v spornem primeru ravnala zakonito, zato je poravnalni senat izdal mnenje, da
pritožba ni utemeljena.

XXVI
Mnenje v sporu glede pomotnega vpisa v hranilno knjižico
Pritožnica navaja, da je v njeni hranilni knjižici, ki jo je izdala banka, leta 2006 prišlo do
vpisa in nato izbrisa pologa zneska »A« SIT. Banka naj bi ji bila pojasnila, da je bil vpis
»napačen«. Pritožnica ne ve, na kakšni podlagi naj bi bila v knjižico vpisana navedena
odobritev, omenja možnost, da bi znesek lahko izviral iz likvidacije podjetja X, katerega
delničar je bil njen – tedaj že pokojni – mož ali pa da je šlo za nakazilo njenega tedanjega
delodajalca.
V pritožbi in na poziv predsednika Poravnalnega sveta tudi v dopolnitvi pritožbe pritožnica ni
navedla zahtevka oziroma predloga za rešitev spora. Na naroku je želela, naj banka pojasni,
kako je prišlo do pomotnega vpisa in kaj je bila podlaga zanj.
Banka je vztrajala pri navedbi, da stanje, zapisano v hranilni knjižici ustreza dejanskemu
stanju sredstev na računu pri banki, res pa naj bi bile spornega dne narejene napake pri
tiskanju zapisov v hranilno knjižico.
Banka je v odgovoru na pritožbo v sedmih točkah logično razjasnila, kako je prišlo do
pomotnih vpisov. Pri tem naj bi do ključne pomote prišlo pri vpisu zneska »B« SIT. V
pojasnilu banke domnevno sporni znesek »A« SIT ni omenjen. Poravnalni senat si je na
naroku lahko ogledal sporno hranilno knjižico v originalu. Na spornem mestu je skozi belilo
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viden znesek »B« SIT, znesek »A« SIT pa je na dnu knjižice zapisan s svinčnikom na roko.
Pritožnica je tudi pojasnila, da je ta znesek zapisala sama, potem ko naj bi ga bila pod belilom
lahko še prebrala v letu 2007.
Poravnalni senat – tudi na podlagi vtisa, ki ga je dobil na naroku – ne dvomi v verodostojnost
pritožničinih navedb in v njeno poštenost. Vendar je glede na listine, ki jih je imel na
razpolago in zlasti glede na to, da pritožnica ni mogla navesti podlage za domnevni vpis
zneska »A« SIT, sprejel pojasnilo banke, ki je ustrezno, in skladno z drugimi listinami,
pojasnila, kako je bil na sporno mesto v hranilni knjižici pomotoma vpisan znesek »B« SIT,
in pa, da zaradi te napake pritožnica ni bila oškodovana.
Drugi odstavek 1044. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR), ki se skladno z določbo
drugega odstavka 1061. člena Obligacijskega zakonika (OZ) do izdaje ustreznih predpisov še
naprej smiselno uporablja kot republiški predpis, določa, da so vpisi v hranilno knjižico, ki so
potrjeni s pečatom banke in podpisom pooblaščene osebe, v razmerjih med banko in
vlagateljem dokaz o vplačilih oziroma dvigih. Vendar pa to ne pomeni, da vpis v hranilno
knjižico ustvarja samostojno terjatev imetnika knjižice. Hranilna knjižica ni vrednostni papir,
ki bi vseboval samostojno (abstraktno) zavezo banke oziroma upravičenje njenega imetnika.
Teorija opozarja, da je treba vendarle dopustiti, da so v knjižici napake. Stranka lahko
dokaže, da je zapisano stanje napačno in kakšno je resnično stanje.6 Tudi iz prakse
Vrhovnega sodišča izhaja, da je takšno dokazovanje možno.7 Vrhovno sodišče je v navedenih
odločbah postavilo visoke dokazne standarde: dokazno breme je v celoti na banki, ki je v
razmerju do imetnika knjižice strokovnjak, ki mora ravnati s povečano skrbnostjo. Banka
mora dokazati, da je prišlo do pomotnega vpisa in ne zadostuje, da zaseje le dvom o
pravilnosti vpisa.
Poravnalni senat je prišel do prepričanja, da je banka zadostila temu dokaznemu standardu,
pri tem pa je upošteval nekatere posebnosti tega primera, zlasti to, da pritožnica ni mogla
postaviti decidirane trditve, da bi obstajala kakršna koli pravna podlaga za vpis zneska, ki ga
je uveljavljala. Tudi iz izpisa prometa ni bilo razvidno, da bi bil spornega dne opravljen polog
ali nakazilo takšnega zneska na sporno hranilno knjižico. Poravnalni senat je razmišljal tudi o
angažiranju izvedenca, ki bi s pregledom dokumentacije pri banki in morda še pri strankah
prodaje podjetja X ali pri pritožničinem tedanjem delodajalcu skušal razjasniti, od kod bi
lahko izviral pritožničin podatek o domnevnem vpisu. Poravnalni senat se za imenovanje
izvedenca ni odločil, pri čemer je poleg stroškovnega vidika upošteval predvsem
(nezavezujočo) naravo tega postopka, časovno oddaljenost nastanka sporne obveznosti in
premalo določne navedbe pritožnice o možnih virih domnevnega nakazila na njeno hranilno
knjižico.
Pri tem poravnalni senat ne more mimo ugotovitve, da je na isti dan prišlo do kar dveh
napačnih vpisov v pritožničino hranilno knjižico, kar kaže na premalo skrbno ravnanje
banke, ki bi zahtevalo takojšnje ustrezno pojasnilo in vsaj primerno opravičilo. Pritožnica
navaja, da ji banka na njene ustne zahteve ni bila pripravljena nuditi podrobne in razumljive
razlage, kako je lahko prišlo do pomot. Brisanje pomotnega vpisa, ne da bi banka stranki pred

6
7

Tako npr. Cigoj, Komentar obligacijskih razmerij, IV. Knjiga, str. 2706.
Glej npr. sodbo II Ips 475/1998 z dne 15. 4. 1999, II Ips 819/1993 z dne 16. 3. 1995.
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tem zadovoljivo in na razumljiv način pojasnila, zakaj je do tega prišlo, je v nasprotju z
dobrimi poslovnimi običaji.
Glede na navedeno je poravnalni senat sprejel mnenje: pritožba je utemeljena v mejah
razlogov, navedenih v obrazložitvi.

XXVII
Mnenje v sporu glede negativne obrestne mere
Pritožnik je z banko sklenil pogodbo o potrošniškem hipotekarnem kreditu s katero je bila
dogovorjena obrestna mera s pribitkom 3-mesečnega Euriborja. Višina obrestne mere se
prilagodi vsakega 1.1., 1.4.,1.7., in 1.10. v letu.
Po presoji Poravnalnega sveta so pogodbene določbe povsem jasne in ne prenesejo nobene
drugačne razlage, kot je ta, da mora banka obrestno mero prilagoditi višini Euriborja ne glede
na to ali je ta pozitiven ali negativen.
Pritožnik na tako ureditev obrestne obveznosti ni imel nobenega vpliva, saj jo je določila
banka in pod drugačnimi pogoji kredita prav gotovo ne bi dobil. Pogoji obrestovanja v
kreditni pogodbi ne predvidevajo nobene »zamrznitve«. Banka je sama pristala na tveganje,
ki ga dopušča gibanje vrednosti Euriborja in ker ni bila določena nobena omejitev navzgor (v
breme pritožnika), ni nobene podlage za zavračanje prilagoditve obrestne mere navzdol, ki pa
je v korist pritožnika. Element tveganja zaradi spremenljive obrestne mere, ki ga je banka
določila pri obrestni obveznosti v kreditni pogodbi, predstavlja predvidljivi poslovni riziko
banke, ki bi ga z drugačno določbo o obrestih lahko preprečila. Neutemeljen je tudi ugovor
banke o izničenju odplačnosti kreditne pogodbe in s tem bančnega dobička. Po presoji
Poravnalnega sveta prehodni negativni Euribor ne nasprotuje odplačnosti kreditne pogodbe,
saj bo pritožnik še vedno plačal več kot je dobil. Pri tem je treba upoštevati tudi vse stroške,
ki mu jih je banka zaračunala ob najetju kredita. V zvezi z ugovorom banke, da bi ekstremno
padanje Euribor-ja pripeljalo do negativne obrestne mere, pa poravnalni svet pojasnjuje, da
presoja tega ugovora ne spada v okvir obravnave tega konkretnega primera, pritožnik zahteva
le znižanje obresti na osnovi negativnega Euribor-ja, te pa so še vedno pozitivne.
Glede na navedeno je poravnalni senat sprejel mnenje, da je pritožba utemeljena
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XXVIII
Mnenje v sporu glede vpisa v informacijski sistem SISBON
Pritožnik nasprotuje temu, da je v informacijski sistem SISBON vpisan kot porok za
obveznosti po kreditni pogodbi ob tem, da je za obveznosti po istem kreditu zastavil svojo
nepremičnino. Meni, da je na ta način obremenjen dvakrat. Ob podpisu pogodbe mu ni bilo
pojasnjeno, da bo njegova obveznost vpisana v sistem SISBON, o opravljenem vpisu tudi ni
bil obveščen. Takšen, po njegovi oceni neutemeljen vpis, mu jemlje oziroma zmanjšuje
kreditno sposobnost. Predlagal je, naj se vpis v SISBON izbriše.
Banka je nasprotovala pritožnikovim zahtevam. Navaja, da je pritožnik s podpisi ustreznih
dokumentov prevzel obveznosti tako poroka in zastavitelja (za tuj dolg). Njegova poroštvena
obveznost je vpisana v SISBON v skladu s predpisi.
Na naroku stranki nista dosegli sporazuma o rešitvi tega spora. Glede na to je poravnalni
senat skladno z določbo drugega odstavka 14. člena Akta o ustanovitvi in delu poravnalnega
sveta ustavil postopek in sprejel to mnenje.
Poravnalni senat je ugotovil, da je pritožnik s podpisom na Pogodbi o stanovanjskem kreditu
sprejel (tudi) obveznost kot solidarni porok.
Zakon o bančništvu (ZBan-1, Uradni list131/2006 – s spremembami do vključno 58/2011)
veljaven na dan podpisa Pogodbe, v 5. točki četrtega odstavka 390.a člena med drugim
določa, da se v evidence o boniteti strank, ki so fizične osebe, vpisujejo tudi prevzete
poroštvene obveznosti. Obveznost bank, da zbirajo in obdelujejo ter posredujejo takšne
podatke v sistem, pa določa šesti odstavek 390. člena ZBan-1.
Glede na povedano je banka v evidence SISBON morala vpisati tudi sporno pritožnikovo
obveznost. Njegova zahteva za izbris tega podatka zato ni utemeljena.

XXIX
Mnenje v sporu glede vpisa v evidence SISBON

Pritožnik navaja, da je banka v informacijski sistem SISBON pri vrsti posla 1000 – Transakcijski
račun – napačno vpisala podatek »Negativen z negativnimi dogodki«. Za nastali dolg, ki je bil
podlaga za takšen vpis, naj bi bila odgovorna banka, ki ni pravilno in pravočasno zaprla njegovega
transakcijskega računa. Sporni dolg pa naj bi nastal iz naslova vodenja računa. Predlaga, naj banka
napačni vpis v SISBON izbriše.
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Banka je nasprotovala pritožnikovim navedbam. Navaja, da sama vrnitev kartice še ne pomeni zaprtja
transakcijskega računa. Zatrjuje, da vloga za zaprtje računa v letu 2012 ni bila dana in je pritožnik z
računom posloval dalje. Banka lahko v skladu s podpisano Okvirno pogodbo o odprtju računa in s 14.
Členom Splošnih pogojev, za storitve in opravljanje plačilnih transakcij na računu zaračuna
nadomestila in dejanske stroške v višini, rokih in na način v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo
nadomestil za storitve. S sklenitvijo pogodbe naj bi se bil pritožnik strinjal, da bo za poplačilo
nadomestil in drugih stroškov v vsakem času zagotavljal zadostno višino sredstev na računu, v
nasprotnem primeru se lahko obračunane terjatve vpišejo tudi v nedovoljeno negativno stanje. Prav
tako lahko banka za morebitni znesek negativnega stanja zaračuna obresti po vsakokrat veljavni
obrestni meri za zakonske zamudne obresti.
Pritožnikov transakcijski račun naj bi z mesecem junijem 2013 pričel izkazovati nedovoljeno
negativno stanje v višini 82,66 evrov. Pozitivno stanje naj bi se bilo vzpostavilo šele z mesecem
junijem 2014. Poročanje o zapadlem dolgu je bilo torej upravičeno in skladno z zakonom.
Pritožnik razen navedbe, da je že v januarju 2013 vrnil bančno kartico in ključ za elektronsko
poslovanje, ni izkazal, da bi pred nastankom spornih neporavnanih obveznosti zaprl svoj transakcijski
račun pri banki. Nasprotno, poravnalni senat je na podlagi predloženega Prometa računa ugotovil, da
je bil sporni TRR aktiven še po datumu, ki ga navaja pritožnik. Glede na to je banka pritožnika
utemeljeno bremenila za nadomestila in stroške vodenja računa.
Iz navedenega Prometa na računu izhaja, da je stanje na računu v obdobju, daljšem od 90 dni
izkazovalo neporavnane obveznosti nad 10 evrov. Glede na to je banka skladno z določbami 6. točke
četrtega odstavka in šestega odstavka 390.a člena tedaj veljavnega Zakona o bančništvu (ZBan-1,
Uradni list131/2006 – s spremembami do vključno Ur. List 56/2013) sporno dejstvo utemeljeno
vpisala v evidence SISBON.
Glede na navedeno je Poravnalni senat sprejel mnenje, da pritožnikova zahteva za izbris spornega
podatka iz evidence SISBON ni utemeljena.

XXX
Mnenje – izplačilo privarčevanih sredstev
Pritožnika navajata, da sta kot mlada družina varčevala za rešitev svojega stanovanjskega problema in
pri banki privarčevala 120.000,00 tedanjih dinarjev. Banka naj bi se v letih 1988 in 1989 ne odzvala
na njune zahteve (“potrebe po sredstvih”) in jima privarčevanega zneska ni nikoli izplačala. Po
privarčevanem denarju sta spraševala še v letu 1992, leta 2008 in 2010. Banka naj bi venomer
odgovarjala, da je njuna zahteva zastarana, da je račun uničen in da je za nastali problem kriva
inflacija. Od banke zahtevata izplačilo »odškodnine« v znesku 60.000,00 evrov.
Banka je ugovarjala pristojnosti poravnalnega sveta. Ta naj bi ne bil pristojen za obravnavanje
odškodninskih zahtevkov, poleg tega pa gre za razmerje, ki je nastalo v času, ko poravnalni svet še ni
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obstajal in takšna pot za reševanje sporov ni bila predvidena. Pritožnika naj ne bi dokazala, da sta pri
banki dejansko privarčevala zatrjevani znesek. Banka je izrecno ugovarjala tudi zastaranje.
Ugovor banke glede pristojnosti poravnalnega sveta ni utemeljen. Pravica potrošnika do postopka za
izvensodno reševanje sporov z banko temelji na zakonu. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o bančništvu (Uradni list 55/2003 – ZBan-B) je v 43. členu določil, da se v zakon vnese nova določba
230.a člena, ki je od bank zahtevala, da morajo (do 31. 12. 2003 – 50. člen ZBan-B) vzpostaviti
shemo izvensodnega reševanja sporov med ponudniki storitev in strankami (potrošniki).
Zakon ne omejuje obveznosti banke na spore, ki izvirajo iz pogodb. Spor glede zahtevka stranke, ki
temelji na pogodbeni odškodninski odgovornosti banke, ima naravo potrošniškega spora. Navedena
določba ZBan-B ne ureja izrecno, kakšna je pristojnost sheme izvensodnega reševanja sporov, ki jo
vzpostavi banka, glede na čas nastanka spornega razmerja (ratione temporis). Glede na splošna
pravila, ki urejajo časovno veljavnost postopkovnih predpisov, je poravnalni senat presodil, da je
odločilen trenutek, ko se je spor začel (v tem primeru ob vložitvi pritožbe) in ne morda čas, ko je
nastalo sporno razmerje, iz katerega izvira terjatev.
Pritožnika nista uspela dokazati, da sta privarčevala znesek, ki ga navajata v pritožbi. Banka navaja,
da je morebiti privarčevane zneske pritožnikoma izplačala, vendar ne hrani več dokumentacije iz let,
ko naj bi se bilo to zgodilo. Zaradi velike časovne oddaljenosti ugovarja tudi zastaranje morebitne
terjatve pritožnikov.
Iz pritožbenih navedb izhaja, da sta imela pritožnika že leta 1988 pravico terjati izpolnitev domnevne
obveznosti banke. Takrat je začelo teči zastaranje (prvi odstavek 361. člena ZOR). Do vložitve
pritožbe (25. 1. 2016) je preteklo več kot 25 let. Najdaljši (splošni) zastaralni rok za nejudikatne
terjatve po ZOR je znašal pet let (371. člen ZOR). Morebitna terjatev pritožnikov je torej zastarana, s
tem pa je prenehala njuna pravica zahtevati izpolnitev (prvi odstavek 360. člena ZOR).
Glede na navedeno je moral poravnalni senat sprejeti mnenje, da pritožba ni utemeljena.

XXXI
Mnenje glede odgovornosti za škodo zaradi neodobrene plačilne
transakcije
Pritožnica navaja, da ji je bila iz parkiranega in zaklenjenega odtujena bančna kartica, ki jo je
izdala banka. Protipraven odvzem kartice je takoj po odkritju dogodka prijavila banki, ta je
kartico blokirala, vendar so neznani storilci pred tem že opravili več neodobrenih transakcij
in si protipravno prisvojili skupaj 1.153,18 evrov. Zahteva, naj ji banka povrne ta znesek, saj
do zlorabe kartice ni prišlo zaradi njenega naklepnega ali hudo malomarnega ravnanja.
Kartica je bila v zaklenjenem avtomobilu, PIN kode pa nima nikjer zapisane, saj si jo je
zapomnila in je tudi potrdilo o izdaji PIN kode takoj po prejemu uničila.
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Banka škode ni bila pripravljena povrniti. Navaja, da je bila pri vseh spornih transakcijah
uporabljena pravilna PIN koda. Ta je poznana samo imetniku kartice in že okoliščina, da jo je
očitno poznala in uporabila tretja oseba, naj bi kazala na hudo malomarnost uporabnika.
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.
Poravnalni senat ugotavlja, da je pritožnica ravnala z manjšo skrbnostjo, kot se lahko zahteva
od posebno skrbnega uporabnika bančne kartice, ko je torbico s kartico in drugimi dokumenti
pustila v (četudi zaklenjenem) avtomobilu na nevarovanem mestu in odšla na plažo. To
ravnanje lahko (zaenkrat – dokler potreba po skrbnejšem ravnanju zaradi zelo pogostih
vlomov v vozila na neurejenih in nezavarovanih mestih ne postane splošna norma ravnanja)
velja kot 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. Poravnalni senat 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, 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 poravnalni senat mnenja, da pritožba ni utemeljena.

XXXII
Mnenje glede obveznosti poroka in zastavitelja za tuj dolg
Pritožnica se je za kredit, ki ga je banka odobrila njenemu tedanjemu možu, zavezala kot
porok in plačnik in je tudi zastavila svojo nepremičnino. Kreditna pogodba in sporazum o
hipoteki sta bila sklenjena v obliki notarskega zapisa. Ni sporno, da je bil odobreni kreditni
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znesek kreditojemalcu oziroma po njegovem nalogu izplačan. Kreditojemalec svojo
obveznost neredno izplačuje, banka pa dolgovane zneske izterjuje od pritožnice.
Pritožnica navaja, da se ni zavedala, kaj podpisuje. Odobreni kredit naj bi bil porabljen
nenamensko. S svojo pokojnino ni sposobna poravnavati obveznosti. Pritožnica ni dala
določnega predloga, kako naj se nastali položaj razreši. Smiselno je predlagala, naj se
razbremeni svoje dolžniške obveznosti.
Banka je pojasnila, da je pritožnico že pozvala, naj poda predlog za način odplačila kredita, ki
bi ji ustrezal glede na njene finančne zmožnosti.
Pritožba ni utemeljena. Pritožnica ni navedla nobene podlage, ki bi lahko privedla do sklepa,
da obveznosti, ki jih je sprejela s podpisom pogodbe in sporazuma o hipoteki, niso veljavne.
Banka je izkazala ustrezno pripravljenost, da terjatev reprogramira tako, da upošteva
pritožničine plačilne zmožnosti. Poravnalni senat še pripominja, da pritožnica od glavnega
dolžnika lahko zahteva, da ji povrne vse, kar plačuje namesto njega.

XXXIII
Mnenje glede domnevno neizvršenega nakazila oziroma plačilnega naloga
Pritožnik navaja, da je banka dne 30. 9. 2003 sprejela njegov nalog za plačilo 300.000,00
tedanjih SIT na podlagi položene gotovine, prejemnici, ki je bila njegova tedanja partnerica.
Z nakazilom naj bi prejemnici povrnil stroške, ki jih je imela s plačilom davka na promet
nepremičnin, ki jo je bremenil na podlagi njune medsebojne pogodbe o nakupu nepremičnine.
Med strankama ni bilo sporno, da tedaj na pritožnikovem računu pri banki ni bilo kritja za
izvršitev takšnega naloga. Teden dni pozneje naj bi bil, tokrat s svojega računa, ponovno
nakazal enak znesek isti prejemnici. Pojasnil je še, da je celoten dolg do prejemnice iz tega
naslova znašal 300.000,00 SIT. V pritožbi navaja, da se je šele leta 2013 izkazalo, da prvi
nalog ni bil izvršen. Na obravnavi pa je pojasnil, da je drugo plačilo opravil, ker mu je
prejemnica povedala, da prvega nakazila ni prejela. Zahteval je, naj banka v poravnavo
škode, ki mu je nastala, nakaže znesek 3.000,00 evrov v dobro kakšne okoljevarstvene
organizacije.
Banka je prerekala pritožnikove navedbe. Pojasnila je, da je prvi plačilni nalog prejela in ga
tudi evidentirala tako, da ga je žigosala. Pritožnik naj bi ne bil položil nobene gotovine. Za
morebiten takšen polog bi prejel ustrezno potrdilo. Ker na pritožnikovem računu ni bilo
kritja, pa ni izvedla plačila, kar naj bi bil bančni uslužbenec pritožniku tudi povedal. Glede na
to je v celoti odklanjala pritožnikov zahtevek in ni bila pripravljena na kakršno koli
sporazumno rešitev spora.
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Pritožba ni utemeljena.
Pritožnik ni uspel prepričljivo razjasniti številnih nasprotij v svojih navedbah. Predvsem ni
imel odgovora na vprašanje, zakaj je v začetku oktobra 2003 prejemnici že en teden po prvem
nakazilu ponovno (tokrat uspešno) nakazal znesek, ki naj bi ji ga bil dolgoval, ob tem, ko v
pritožbi navaja, da je šele v letu 2013 iz bančnih izpiskov prejemnice ugotovil, da prvo
(domnevno gotovinsko) nakazilo ni bilo realizirano. Če naj bi ga bila, o tem, da prvo nakazilo
ni bilo izvršeno, obvestila prejemnica že pred drugim nakazilom, (torej v dneh med 30. 9. in
6. 10. 2003, - kot je navajal na naroku - pa ni mogel ustrezno pojasniti, zakaj domnevno
neutemeljene bremenitve za položeno gotovino vse do leta 2013 ni vložil reklamacije pri
banki. Pritožnik je nadalje pojasnil, da je žigosani obrazec prvega (neuspešnega) nakazila
hranil, ker je pri tovrstnih zadevah zelo natančen. Glede na to je poravnalni senat na naroku
dal pritožniku možnost, da v sedmih dneh predloži dokaz, da je ob predaji prvega nakazila
tudi položil navedeni znesek v gotovini. Takšnega dokaza pritožnik ni predložil.
Glede na to je poravnalni senat mnenja, da pritožba ni utemeljena.

XXXIV
Mnenje – izpolnitve obveznosti iz kredita
Pritožnica je pri banki najela kredit za nakup nepremičnine. Navaja, da je bila ob nakupu
nepremičnine žrtev prevare: kupila je objekt, ki je bil zgrajen na črno. Gradnja naj bi bila tako
nekvalitetna, da ni primerna za bivanje. Pravdo za vrnitev kupnine naj bi bila dobila, vendar
zaenkrat prisojenega zneska od prodajalca ne more izterjati. Predlaga, naj banka izpolnitev
njene obveznosti iz kreditne pogodbe odloži do časa, ko bo sama prišla do poplačila terjatve,
ki jo ima do prodajalca nepremičnine.
Stranki sta se sestali, vendar nista mogli doseči sporazuma o prestrukturiranju pritožničinega
dolga. Banka naj bi bila pritožnici ponudila začasno plačevanje obroka 100 evrov mesečno v
naslednjih štirih mesecih kot pogoj za presojo o nadaljnjem formalnem prestrukturiranju
terjatve. Pritožnica naj bi bila vztrajala, da je vsak mesečni obrok, ki bi presegal 50 evrov,
zanjo nesprejemljiv. Ta znesek pa naj bi bil prenizek, da bi banka lahko resno presojala o
formalnem prestrukturiranju dolga.
Prvi odstavek 13. člena Akta o ustanovitvi Poravnalnega sveta pri Združenju bank Slovenije
za zunajsodno reševanje sporov določa, da poravnalni senat praviloma obravnava sporno
zadevo na naroku, na katerega povabi obe stranki. V četrtem odstavku 13. člena pa je
določeno, da lahko v posameznem primeru predsednik odloči, da poravnalni senat obravnava
zadevo na seji brez navzočnosti strank.
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Na tej podlagi je predsednik poravnalnega sveta sklenil, da bo senat sporno zadevo
obravnaval na seji brez navzočnosti strank. Ocenil je, da poskus poravnave potem, ko sta
stranki enkrat že sklenili sodno poravnavo, nato pa morebiten dogovor neuspešno skušali
doseči še na sestanku pri banki, ne bi bil smiseln.
Pritožba ni utemeljena.
Razmerje med pritožnico kot kupcem (investitorko) in prodajalcem nepremičnine nima
vpliva na razmerje med pritožnico in banko iz kreditne pogodbe. Znesek kredita, ki je bil
odobren in izplačan pritožnici in višina neplačane obveznosti med strankama nista bila
sporna. Iz neprerekanih navedb banke izhaja, da je s pritožnico skušala doseči razumen
dogovor o delnem zmanjšanju teže njene nesporne obveznosti. Arbitražni senat ni našel
nobene pravne podlage, ki bi banko obvezovala k odlaganju dospelosti pritožničinih
obveznosti.

XXXV
Mnenje o odgovornosti banke za izvršitev nakazila
Pritožnik navaja, da je banki želel plačati znesek 500,00 evrov. Šlo je za plačilo globe, ki je
bila izrečena njegovemu sinu. Po nasvetu bančne uslužbenke je vsoto 500 evrov najprej
položil na svoj račun, nato pa je bančna uslužbenka »nadaljevala z operacijami« in na koncu
pripela položnico na potrdilo o pologu. Pritožnik je bil prepričan, da je nakazilo opravljeno.
Nekaj dni pozneje ga je sin obvestil, da mu je bil z računa zarubljen znesek 500 evrov v
postopku prisilne izterjave globe. Poleg globe je moral plačati še stroške izvršbe okoli 70
evrov. Od banke zahteva vrnitev 70 evrov in stroške, ki jih je imel z udeležbo na naroku.
Banka je navajala, da nakazila ni izvedla, ker naj bi bil pritožnik dal le ustno zahtevo za
izvršitev nakazila, ob tem pa predložil le dokument o izrečeni kazni, ki naj bi bila plačana z
nakazilom. Manjkali naj bi nekateri podatki, ki so nujni za uspešno izvedbo transakcije
(podatki o referenci). Zato naj bi bila blagajničarka zahtevo za izvedbo transakcije
obrazloženo zavrnila in svetovala pritožniku, naj pridobi podatke, ki so potrebni za njeno
izvedbo.
Banka je bila na narok pravilno povabljena, vendar se naroka ni udeležila. Poravnalni senat je
skladno z določbo prvega odstavka 13. člena Akta o ustanovitvi Poravnalnega sveta pri
Združenju bank Slovenije za zunajsodno reševanje sporov opravil narok brez njene
navzočnosti.
Pritožba je utemeljena.
Pritožnik je na naroku prepričljivo opisal potek dogajanja v banki. Zatrdil je, da ni bil
opozorjen, da transakcija ne bo opravljena.
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Ob tem, ko se banka naroka ni udeležila, poravnalni senat ni razpolagal z nobenim drugim
dokazom kot s pritožnikovim prepričljivim opisom dogajanja. Zato svoje mnenje opira na
okoliščino, da je pritožnik kot potrošnik z zadostno skrbnostjo lahko štel, da je s pologom
navedenega zneska in s predložitvijo dokumentacije, iz katere je bil razviden znesek
obveznosti in upravičenec ter namen nakazila, izpolnil vse, kar je bilo potrebno, da se
nakazilo izvrši. Banka kot specializirana ponudnica plačilnih storitev, bi ga morala izrecno
opozoriti, da je njegov nalog pomanjkljiv in da ne bo izvršen.
Glede na navedeno poravnalni senat šteje, da so stroški, ki so nastali pritožnikovemu sinu z
izvršbo, posledica premalo skrbnega ravnanja banke. Poravnalni senat ni prezrl, da ti stroški
niso nastali pritožniku, ampak njegovemu sinu. Formalno gledano ima morebiten zahtevek do
banke pritožnikov sin. Upoštevajoč posebnosti postopka pred poravnalnim svetom in
svetovalno naravo izdanih mnenj (kjer ne gre za dajatvene izreke, temveč za gole ugotovitve
o (ne)pravilnosti ravnanja banke), je poravnalni senat kljub pomanjkanju »aktivne
legitimacije« izdal mnenje, da je pritožba utemeljena.

XXXVI
Mnenje o odgovornosti banke za domnevno neodobreno plačilno
transakcijo
Pritožnik navaja, da je bila z njegovo kartico, katere izdajatelj je banka, opravljena
transakcija v višini 698,18 evrov na prodajnem mestu … četudi med njim in prodajnim
mestom ni bilo sklenjene pogodbe. Številko kartice naj bi bil prodajnemu mestu zaupal zgolj
zaradi preverjanja identitete. Navaja, da transakcije ni opravil on in da tudi ni nikogar
pooblastil, da opravi transakcijo namesto njega. Zahteva, naj mu banka povrne znesek, za
katerega je bil bremenjen njegov račun.
Banka je zahtevku nasprotovala. Navedla je, da iz dokumentacije, ki jo je posredoval
procesni center Bankart in tudi iz navedb, ki jih je dal pritožnik v internem pritožbenem
postopku, izhaja, da je pritožnik (oziroma po eni navedbi pritožnikova žena z njegovo
kartico) prodajnemu mestu plačala za …. Prodajnemu mestu naj bi posredovala vse podatke,
ki so potrebni za izvedbo plačilne transakcije. Banka se sklicuje na določbo drugega
odstavka 120. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), ki določa, da
uporabnik krije celotno izgubo iz naslova neodobrenih transakcij, kadar je izvršitev takšnih
transakcij posledica tega, da uporabnik naklepno ali iz hude malomarnosti ni izpolnil svojih
obveznosti v zvezi s plačilnim instrumentom. Te so določene v 116. členu ZPlaSS.
Uporabnik mora plačilni instrument uporabljati skladno s pogoji, ki urejajo njegovo izdajo in
uporabo. V splošnih pogojih poslovanja s plačilno kartico je med drugim določeno, da v
primerih spletnega nakupovanja ali nakupovanja preko telefona uporabnik podatkov,
zapisanih na kartici, ne sme posredovati nikomur, razen takrat, ko je že opravil nakup in je
potrebno opraviti le še plačilo.
Pritožba ni utemeljena.
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Okoliščina, ali je pritožnik s prodajnim mestom sklenil pravni posel ali ne, za odločitev v tem
sporu ni odločilna. Med strankama ni spora, da je pritožnik (ali njegova žena) prodajnemu
mestu sporočil podatke, ki so v skladu s pravili poslovanja s tem plačilnim instrumentom
zadostovali, da je bila plačilna transakcija opravljena. Če je na ta način prodajno mesto prišlo
do plačila za storitev, ki je pritožnik (še) ni naročil, je to vprašanje razmerja med pritožnikom
in prodajnim mestom. Za plačila, ki jih ob izpolnjenih pogojih za izvedbo plačilne transakcije
opravi imetnik kartice brez pravne podlage, banka ne more odgovarjati.
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