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Zadeva:  0700-27/2021/21 
Datum: 9. 3. 2022 
 
              
Zagovornik načela enakosti na podlagi 21. člena v povezavi s 37. členom Zakona o varstvu 
pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju: ZVarD) in na 
podlagi prvega odstavka 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 
in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljevanju: ZUP) na predlog konkretnega posameznika v zadevi 
ugotavljanja diskriminacije zoper konkretno družbo za izdajanje elektronskega denarja in 
plačilne storitve izdaja naslednjo 
 
 

ODLOČBO 
 
 

1. Družba za izdajanje elektronskega denarja in plačilne storitve je kršila prepoved 
diskriminacije iz 4. člena ZVarD na način neposredne diskriminacije iz prvega odstavka 6. 
člena ZVarD, ko je enostransko odpovedala poslovno razmerje s konkretnim 
posameznikom zaradi njegovega sirskega državljanstva in ga tako prikrajšala pri uživanju 
ugodnosti poslovanja z elektronskim denarjem in plačilnih storitev, ki jih družba ponuja 
svojim uporabnikom. 

 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 

 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
 

1. Predlog za obravnavo diskriminacije 
 
Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je dne 29. 3. 2021 prejel predlog za 
obravnavo diskriminacije (v nadaljevanju: predlog), ki ga je vložil državljan Sirije (v 
nadaljevanju: predlagatelj, tudi: uporabnik). V predlogu je predlagatelj navedel, da je imel s 
konkretnim podjetjem, družbo za izdajanje elektronskega denarja in plačilne storitve (v 
nadaljevanju: Družba), sklenjeno poslovno razmerje za uporabo spletnih bančnih storitev. Po 
enoletni uporabi teh storitev je dne 17. 2. 2021 prejel obvestilo Družbe o enostranski prekinitvi 
poslovnega razmerja s takojšnjim učinkom. Predlagatelj je ob tem navedel, da ima Družba v 
svojih splošnih pogojih določbo, po kateri lahko enostransko odstopi od pogodbe o uporabi 
njenih storitev. V konkretnem primeru je v svojem obvestilu Družba navedla, da je ocena 
tveganja pri poslovanju s predlagateljem zelo visoka iz razloga njegovega državljanstva. Prav 
zato je Družba s predlagateljem enostransko odpovedala pogodbeno razmerje. Obvestilo 
Družbe (v obliki elektronskega dopisa predlagatelju z dne 19. 2. 2021) je predlagatelj 
Zagovorniku posredoval kot prilogo svojega predloga za obravnavo diskriminacije. V predlogu 
(podpisanem sicer že dne 21. 2. 2021) pa je predlagatelj še označil, da naj bi šlo v njegovem 
primeru za neposredno diskriminacijo na področju dostopa do dobrin in storitev, ki so na voljo 
javnosti, zaradi njegovega državljanstva tretje države, v konkretnem primeru Sirije. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1427
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3034
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
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V omenjenem obvestilu Družbe predlagatelju je ta navedla, da je kot družba za izdajanje 
elektronskega denarja regulirana finančna institucija, ki je med drugim podvržena strogi 
regulaciji s področja preprečevanja pranja denarja. V okviru teh zakonskih pravil je Družba 
zavezana k pripravi ocene različnih tveganj, ki jim je izpostavljena – med drugim tudi tveganj 
glede uporabnikov. Za predlagateljev primer je izrecno navedla, da je ocena tveganja 
uporabnika zelo visoka iz razloga njegovega državljanstva. Nadalje je navedla, da skladno z 
zakonodajo Družba ne sme imeti sklenjenega poslovnega razmerja z visoko tveganimi 
strankami. Pri tem je Družba izrecno opozorila, da ima skladno s tretjo točko 15. člena svojih 
Splošnih pogojev pravico odpovedati poslovno razmerje, če se po sklenitvi pogodbe pojavijo 
okoliščine, ki na osnovi ocene tveganj Družbi preprečujejo imeti sklenjeno pogodbo z 
uporabnikom. V nadaljevanju svojega obvestila pa je Družba uporabniku še opisala protokol 
zaključka poslovanja z njim (posredovanje številke osebnega bančnega računa za izvedbo 
nakazila dobroimetja iz njegove mobilne denarnice Družbe) ter mu napovedala trajno 
onemogočenje njegovega dostopa do vseh storitev Družbe, do katerih je sicer dostopal preko 
svojega mobilnega telefona (s tem pa tudi do uporabe plačilne kartice same Družbe oz. 
konkretne ameriške kartične družbe). Nazadnje je Družba skladno z njenimi Splošnimi pogoji 
predlagatelju omenila možnost pisne ponudbe za izvensodno reševanje potrošniških sporov. 

 
 

2. Pravne podlage za ugotavljanje diskriminacije 
 

Zagovornik ugotavlja dejansko stanje glede možnega obstoja diskriminacije v konkretni zadevi 
na podlagi z njo povezanih razpoložljivih podatkov ter določb Zakona o varstvu pred 
diskriminacijo (ZVarD). Postopek pred Zagovornikom urejajo členi ZVarD od 33 do 37 (5. 
poglavje ZVarD) ter 40. člen. Za vsa vprašanja postopka, ki niso urejena z ZVarD, pa 
Zagovornik skladno z drugim odstavkom 3. člena Zakona o splošnem upravnem postopku 
(ZUP) subsidiarno uporabi slednjega. Postopek ugotavljanja diskriminacije Zagovornik vodi na 
način, ki po 9. in 146. členu ZUP omogoča obema strankama v postopku, tj. predlagatelju oz. 
domnevni žrtvi in domnevnemu kršitelju oz. kršiteljici, da se tekom postopka izjavita o vseh 
navedbah nasprotne strani. Stranki lahko podajata svoje navedbe, opredelitve, izjasnitve in 
dokaze v zvezi z zadevo postopka. 
 
Diskriminacija je v 4. členu ZVarD opredeljena kot vsako neupravičeno dejansko ali pravno 
neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi 
osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali izničevanje 
enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti. Diskriminacija zaradi katere koli 
osebne okoliščine je prepovedana.  
 
Pri diskriminaciji mora biti specifična osebna okoliščina (ali več njih) razlog za slabšo 
obravnavo. Med osebne okoliščine, skladno s 1. členom ZVarD, štejejo spol, narodnost, rasa 
ali etnično poreklo, jezik, vera ali prepričanje, invalidnost, starost, spolna usmerjenost, spolna 
identiteta in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazba ali katera koli druga 
osebna okoliščina. Gre za prirojene ali pridobljene osebne značilnosti, lastnosti, stanja ali 
statuse, ki so praviloma trajno in nerazdružljivo povezani z določenim posameznikom in 
njegovo osebnostjo, zlasti identiteto, ali pa jih posameznik ne spreminja zlahka, ter na podlagi 
katerih se lahko oblikujejo različne skupine oseb in odnosi njihove pripadnosti tem skupinam.1 
Med druge osebne okoliščine tako šteje tudi državljanstvo. 
 
Diskriminacija se lahko dogaja na različnih področjih družbenega življenja, na katerih morajo 
sicer po 2. členu ZVarD državni organi, lokalne skupnosti, nosilci javnih pooblastil ter pravne 
in fizične osebe na vseh področjih oblastnega odločanja, delovanja v pravnem prometu in pri 
drugem svojem delovanju oziroma ravnanju v razmerju do tretjih oseb zagotavljati varstvo pred 
diskriminacijo oziroma enako obravnavanje vseh oseb. Med drugim so ta področja povezana 

 
1 Iz obrazložitve k 1. členu ZVarD ob predstavitvi predloga zakona (EVA 2015-2611-0046, str. 39). 
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tudi z dostopom do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti, vključno s stanovanji, in preskrbo 
z njimi. 
 
ZVarD opredeljuje več oblik diskriminacije, od katerih sta osnovni neposredna in posredna 
diskriminacija (6. člen). Neposredna diskriminacija obstaja, če je oseba ali skupina oseb zaradi 
določene osebne okoliščine bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih situacijah 
obravnavana manj ugodno kot se obravnava, se je obravnavala ali bi se obravnavala druga 
oseba ali skupina oseb. Posredna diskriminacija pa obstaja, kadar je oseba ali skupina oseb 
z določeno osebno okoliščino bila, je ali bi lahko bila zaradi navidezno nevtralne določbe, 
merila ali prakse v manj ugodnem položaju kot druge osebe, razen če ta določba, merilo ali 
praksa objektivno temelji na legitimnem cilju in so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in 
nujno potrebna. Poleg teh dveh oblik ZVarD opredeljuje tudi druge oblike diskriminacije (7. 
člen, natančneje od 8. do 11. člena): nadlegovanje (tudi spolno), navodila za diskriminacijo, 
pozivanje k diskriminaciji, viktimizacija. V primerih večkratne, množične, dolgotrajne oz. 
ponavljajoče se ali pa diskriminacije, ki bi lahko vsebovala težko popravljive posledice za 
diskriminirano osebo, še zlasti kadar je storjena v razmerju do otrok ali drugih slabotnih oseb, 
ZVarD prepoznava hujše oblike diskriminacije (12. člen). 
 
ZVarD v svojem 13. členu določa tudi izjeme od prepovedi neposredne diskriminacije. Po 
njegovem splošnem določilu neenako obravnavanje zaradi določene osebne okoliščine ne 
pomeni diskriminacije, če takšno različno obravnavanje temelji na legitimnem cilju in so 
sredstva za doseganje tega cilja ustrezna, potrebna in sorazmerna (prvi odstavek 13. člena). 
Vendar pa so te izjeme na posameznih področjih družbenega življenja z ozirom na konkretne 
osebne okoliščine dodatno omejene (po določbah od  drugega do šestega odstavka 13. člena). 
Tako je npr. neenako obravnavanje zaradi narodnosti, rase ali etničnega porekla na področju 
dostopa do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti, vedno prepovedano (torej brez izjeme). V 
primeru državljanstva kot osebne okoliščine pa ni predvidene posebne omejitve možne izjeme 
po 13. členu ZVarD. 
 
V postopku ugotavljanja diskriminacije velja po 40. členu ZVarD obrnjeno dokazno breme. To 
pomeni, da mora (domnevni) kršitelj, kadar (domnevno) diskriminirana oseba (s svojimi 
izjavami, navedbami in dokumenti ter drugimi dokazili) izkaže dejstva, ki upravičujejo 
domnevo, da je bila kršena prepoved diskriminacije, dokazati, da v obravnavanem primeru ni 
kršil te prepovedi, oziroma da je neenako obravnavanje dopustno (v skladu z ZVarD). Tako se 
breme dokazovanja prevali na domnevnega kršitelja, ko domnevno diskriminirana oseba 
izkaže, da so njene trditve oz. izjave, navedbe in dokazila takšna, da prav s svojo verjetnostjo 
izkazujejo domnevo o kršitvi prepovedi diskriminacije. Na takšen način domnevno 
diskriminirana oseba izpolnjuje svoje trditveno breme. 
 
 

3. Zagovornikove začetne ugotovitve in prevalitev dokaznega bremena po 40. členu 
ZVarD 

 
Predlog za obravnavo je vseboval vse ključne elemente možne neposredne diskriminacije 
predlagatelja s strani Družbe na področju dostopa do storitev poslovanja z elektronskim 
denarjem in spletnih plačilnih storitev kot posebne ugodnosti. Predlagatelj je zatrjeval 
izključevanje oz. onemogočanje koriščenja te ugodnosti zaradi državljanstva tretje države 
(Sirije). Predlagatelj je skladno s 40. členom ZVarD izkazal dejstva, ki so upravičila domnevo, 
da je Družba v njegovem primeru kršila prepoved diskriminacije. S tem je izpolnil svoje 
trditveno breme, s čimer se je breme dokazovanja prevalilo na Družbo kot domnevnega 
kršitelja. Da bi ravnanje Družbe ne bilo ugotovljeno kot neposredna diskriminacija predlagatelja 
po prvem odstavku 6. člena ZVarD zaradi njegovega državljanstva kot »druge osebne 
okoliščine« po 1. členu ZVarD, temveč bi bila ugotovljena izjema v smislu upravičenega 
neenakega obravnavanja skladno s prvim odstavkom 13. člena ZVarD, bi morala Družba v 
skladu s 40. členom ZVarD dokazati, da je takšno obravnavanje predlagatelja dopustno. To 
pa bi bilo mogoče le, če bi Družba dokazala, da je njen enostranski odstop od pogodbe o 
poslovnem razmerju s predlagateljem ustrezno, potrebno in sorazmerno sredstvo za 
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doseganje legitimnega cilja. V nasprotnem primeru bi Zagovornik ugotovil kršitev prepovedi 
diskriminacije. 
 
Zagovornik je seznanjen z dejstvom, da Družba z uporabniki svojih storitev sklepa pogodbe 
svobodno, skladno s svojimi Splošnimi pogoji in zakonskimi obvezami. Pri tem se upošteva 
tretji člen Obligacijskega zakonika2 (OZ), po katerem udeleženci prosto urejajo obligacijska 
razmerja, ne smejo pa jih urejati v nasprotju z ustavo, s prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli. 
K tem predpisom in moralnim načelom pa je treba šteti tudi načelo nediskriminacije oz. 
izpolnjevanje zaveze k preprečevanju diskriminacije po 2. členu ZVarD. Družba mora 
upoštevati tudi določbe Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja 
in plačilnih sistemih3 (v nadaljevanju: ZPlaSSIED) ter izpolnjevati zaveze, kakor jih tudi za 
družbe za izdajo elektronskega denarja in plačilne storitve določa Zakon o preprečevanju 
pranja denarja in financiranja terorizma4 (v nadaljevanju: ZPPDFT-1). 
 
Glede slednjega je Zagovornik seznanjen, da obstojijo seznami držav, v zvezi s katerimi 
obstaja visoko ali povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma. Na teh 
seznamih, ki jih sprotno ureja Urad za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju: UPPD, 
tudi: Urad), se pojavlja tudi Sirija. Vendar pa med določbami ZPPDFT-1 ni nobene, ki bi od 
zavezancev, med katerimi so tudi družbe za izdajo elektronskega denarja oz. ponudniki 
plačilnih storitev, zahtevale prekinitev pogodbe o poslovnem razmerju z uporabnikom storitev 
zgolj zaradi njegovega državljanstva oz. povezanosti z državo na seznamu tveganih držav. 
Vsebuje pa ZPPDFT-1 določbe, ki zavezujejo banke in družbe k opravljanju nadzora nad 
poslovanjem uporabnika (pregled stranke, nadzor izvedenih transakcij itd.) in obveznost 
posredovanja teh podatkov Uradu. Zagovornik upošteva, da so lahko v okviru poslovanja 
uporabnikov storitev njihova dejanja problematična oz. da predstavljajo za družbe in banke 
določena tveganja, tudi prevelika (ko npr. zavezanec ne more opraviti ustreznega pregleda 
stranke ali izslediti sporne transakcije). Obenem pa je vprašljivo, ali takšno tveganje 
upravičeno predstavlja že zgolj dejstvo, da je uporabnik državljan države s seznama tveganih 
držav UPPD. 

 
 

4. Proučitev dejstev in okoliščin primera (Družba, predpisi, nediskriminacija) 
 
Zagovornik je dne 12. 4. 2021 Družbi poslal zaprosilo za opredelitev do predlagateljevih 
navedb v predlogu za obravnavo diskriminacije. Predstavil ji je situacijo predlagatelja in svoje 
začetne ugotovitve. Poleg tega ji je zastavil še konkretna vprašanja – da nanje odgovori v 
skladu z načelom obrnjenega dokaznega bremena (po 40. členu ZVarD). 
 
Zagovornik je Družbo povprašal, katere so pravne podlage njenega ravnanja v obravnavanem 
primeru (razen že navedene tretje točke 15. člena njenih Splošnih pogojev; zanimale so ga 
predvsem konkretne določbe ZPPDFT-1 in ZPlaSSIED). Poleg tega je Zagovornik Družbi 
zastavil vprašanja za test sorazmernosti (skladno s 13. členom ZVarD), s katerim je Zagovornik 
v postopku preverjal, ali ravnanje Družbe pomeni izjemo od prepovedi neposredne 
diskriminacije. Zagovornik je Družbo vprašal:  

- kateri cilj je zasledovala, ko je predlagatelju enostransko odpovedala pogodbo o 
poslovnem razmerju ter mu za v prihodnje onemogočila uporabo njenih storitev prav 
zaradi njegovega sirskega državljanstva;  

- ali to ravnanje oz. takšen ukrep lahko predstavi kot ustrezno sredstvo za doseganje 
svojega cilja kot legitimnega (pri čemer ustreznost sredstva pomeni, da je z njim želeni 
cilj mogoče doseči);  

- ali ta ukrep lahko predstavi tudi kot (nujno) potrebno sredstvo za doseganje svojega 
cilja (pri čemer potrebnost oz. nujnost cilja pomeni, da je mogoče cilj doseči nujno le s 
tem sredstvom oz. da ne obstaja milejše sredstvo za doseganje želenega cilja);  

 
2 Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631 
3 Uradni list RS, št. 7/18, 9/18 – popr. in 102/20 
4 Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0865
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0274
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-0407
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2925
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3721
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1558
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-21-0014
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- ali lahko svoje ravnanje predstavi kot sorazmerno sredstvo za doseganje svojega 
legitimnega cilja (pri čemer sorazmernost sredstva pomeni, da to sredstvo ne prinaša 
več škode za uporabnika kot koristi za Družbo oz. da ne posega prekomerno v 
omejevanje uporabnikovega dostopa do storitev Družbe). Zagovornik je Družbo 
zaprosil za utemeljitev oz. obrazložitev njenih odgovorov na zastavljena vprašanja. 

 
* 

 
Dne 23. 4. 2021 je Zagovornik prejel dopis Družbe (št. 5062-7-2/21 z dne 23. 4. 2021), v 
katerem je odgovorila na zastavljena vprašanja. V nadaljevanju Zagovornik predstavlja te 
odgovore Družbe, obenem pa tudi svoje sprotne ugotovitve in porajajoča se vprašanja, na 
katera je v nadaljevanju od Družbe terjal dodatne odgovore. 
 
Družba je navedla, da je bil  enostranski odstop od pogodbe v predlagateljevem primeru (po 
njenem razumevanju) ustrezno, potrebno in sorazmerno sredstvo za doseganje legitimnega 
cilja, ki ga z vidika Družbe predstavlja z zakonodajo popolnoma skladno poslovanje – ki kot 
takšno zmanjšuje regulatorno tveganje, tj. tveganje izreka različnih sankcije s strani Banke 
Slovenije (v nadaljevanju: BS) kot pristojnega nadzornega organa. 
 
Kot ključno je Družba v svojem odgovoru izpostavila kategorijo »geografskega tveganja«, ki jo 
predvideva že sam ZPPDFT-1 v prvem in drugem odstavku 13. člena. Prvi odstavek določa, 
da je tveganje pranja denarja in financiranj terorizma tveganje, da bo stranka izrabila finančni 
sistem za pranje denarja ali financiranje terorizma oziroma da bo stranka poslovno razmerje, 
transakcijo, produkt, storitev ali distribucijsko pot ob upoštevanju dejavnika geografskega 
tveganja (vezanega na določeno država ali geografsko območje) posredno ali neposredno 
uporabila za pranje denarja ali financiranje terorizma. Drugi odstavek pa določa, da zavezanec 
banka oz. družba izdela oceno tveganja posamezne skupine ali vrste stranke, poslovnega 
razmerja, transakcije, produkta, storitve ali distribucijske poti in upošteva dejavnike 
geografskega tveganja glede na možne zlorabe za pranje denarja ali financiranje terorizma. 
Po mnenju Družbe zato že ZPPDFT-1 postavlja stranke v neenak položaj, kar pa naj bi 
predstavljalo izjemo od prepovedi neposredne diskriminacije po ZVarD. 
 
Nadalje je Družba navedla, da ZPPDFT-1 za zavezance oz. zavezanke za namen izvajanja 
ukrepov za preprečevanje pranja denarja ali financiranje terorizma v zvezi z geografskim 
tveganjem določa vrsto dodatnih obveznosti, ki sicer ne veljajo za zavezance oz. zavezanke v 
primerih strank, ki niso povezani z geografskim tveganjem. Tako 50. člen ZPPDFT-1 med 
drugim določa, da mora zavezanec oz. zavezanka pri obravnavanju neobičajnih transakcij 
posebno skrbnost nameniti strankam, ki so povezane z državami, ki so uvrščene na seznam 
visoko tveganih držav (po 1. točki tretjega odstavka 50. člena), ter da zavezanec oz. zavezanka 
za takšne stranke obvezno uporabi ukrepe poglobljenega pregleda stranke (po četrtem 
odstavku 50. člena). Za to pa obstajajo posebna pravila, ki jih določa 63. člen ZPPDFT-1. Ob 
tem je Družba navedla, da ustreznosti in sorazmernosti te zakonske ureditve, ki geografsko 
tveganje poslovanja s stranko opredeljuje kot ključno in na to veže določene ukrepe oz. 
postopke, ne more presojati. Mora pa zagotavljati popolno skladnost svojega poslovanja z 
določbami ZPPDFT-1. 
 
Od 11. 1. 2021 veljajo Splošni pogoji Družbe, ki ji med drugim dajejo diskrecijo, da »zaradi 
zakonskih določil o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma […] lahko zavrne 
sklenitev poslovnega razmerja ali pa odpove sklenjeno poslovno razmerje na osnovi ocene 
tveganj«. V svojem Pravilniku za izvajanje nalog in postopkov s področja ZPPDFT-1 (v 
nadaljevanju: Pravilnik) je Družba geografsko tveganje opredelila kot tveganje, ki ga 
predstavlja geografsko območje, na katerem ima stranka sedež ali stalno prebivališče oz. 
geografsko območje iz/na katerega stranka prejema ali nakazuje sredstva. Pri tem povečano 
tveganje predstavljajo države, ki imajo šibak sistem za preprečevanje pranja denarja in 
financiranje terorizma, države z visoko stopnjo korupcije ali kriminala in države, zoper katere 
so mednarodne organizacije uvedle omejevalne ukrepe. To so t. i. tvegane države. Skladno s 
poslovno odločitvijo Družbe je prepovedano sklepanje kakršnihkoli poslov s strankami, pri 
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katerih Družba ocenjuje, da zanje velja visoko tveganje poslovanja. V to kategorijo Družba 
med drugim uvršča stranke, ki imajo državljanstvo države oz. so bili rojeni v državi, ki je na 
seznamu tveganih držav UPPD.  
 
Družba je svojo odločitev oprla na določbo tretje alineje drugega odstavka 63. člena ZPPDFT-
1, po kateri zavezanec oz. zavezanka lahko v skladu s svojo oceno tveganja omeji izvajanje 
poslovnega razmerja ali transakcij. Družba je to omejitev v predlagateljevem primeru skladno 
z svojo splošno poslovno odločitvijo izvedla v popolni meri in trajno – kot prekinitev oz. odpoved 
sklenjenega poslovnega razmerja. 
 
Kljub izčrpnim pojasnilom Družbe, s katerimi je odgovorila na skoraj vsa vprašanja 
Zagovornika, pa je Zagovornik ugotovil, da Družba ni povsem jasno odgovorila na vprašanje, 
ali je bil ukrep enostranske odpovedi pogodbe o poslovnem razmerju s predlagateljem nujno 
potrebno sredstvo za doseganje svojega legitimnega cilja. Tako je s strani družbe ostalo 
neodgovorjeno eno ključnih vprašanj za izvedbo testa sorazmernosti: ali ne obstaja morda v 
predlagateljevem primeru milejše sredstvo, s katerim je mogoče doseči isti legitimen cilj. Tako 
se je zastavilo vprašanje, ali ne obstaja način, po katerem bi Družba lahko skladno z ZPPDFT-
1 ohranila poslovno razmerje s predlagateljem oz. ga ne bi omejila na način enostranske 
odpovedi pogodbe z njim. 
 
Sam ZPPDFT-1 vsebuje posebne določbe, ki zahtevajo prekinitev že obstoječega poslovnega 
razmerja ali prepovedujejo njegovo sklenitev – vse to pa je bistveno povezano predvsem z 
opravljanjem pregleda stranke. To so določbe 21. člena (ki opredeljuje neizpolnitev obveznosti 
pregleda stranke), 54. člena (ki opredeljuje nespoštovanje določb glede pregleda stranke 
preko tretje osebe) in 65. člena (ki določa prepoved poslovanja s stranko, kadar izkazuje 
lastništvo pravne osebe na podlagi delnic, katerih sledljivost ni omogočena). Omejitev 
poslovanja po navedeni tretji alineji drugega odstavka 63. člena ZPPDFT-1 pa sama po sebi 
še ne zahteva odpovedi poslovnega razmerja. Tako velika diskrecijska pravica je z ozirom na 
zavezo varstva pred diskriminacijo, ki jo mora Družba prav tako izpolnjevati po 2. členu ZVarD 
(v povezavi s 3. členom OZ), dejansko vprašljiva. Zakonsko določena posebna obravnava 
strank zaradi geografskega tveganja sama namreč še ne pomeni dopustnosti takojšnje 
enostranske izključitve uporabnika iz poslovnega razmerja z Družbo. 
 
Zagovornik je ocenil, da sámo dejstvo, da mora Družba izpolnjevati strožje obveznosti v zvezi 
s pregledom stranke oz. uporabnika kot osebe, ki je prišla v Slovenijo iz visoko tvegane tretje 
države (po 63. členu ZPPDFT-1 v povezavi z njegovim 13. in 50. členom), ne izkazuje 
zadostnega razloga, zaradi katerega bi Družba lahko posegla po tako skrajnem ukrepu 
napram svojemu uporabniku, kot je enostranska odpoved poslovnega razmerja z njim. Pri tem 
pa po navedbah Družbe že zgolj uporabnikovo državljanstvo tvegane države za Družbo 
predstavlja takšno tveganje. 
 
V postopku se je torej zastavilo vprašanje, ali že samo sirsko državljanstvo predlagatelja lahko 
predstavlja tako veliko tveganje za poslovno razmerje Družbe z njim, da bi lahko ogrozilo njeno 
siceršnje poslovanje, ki ga je sama predstavila kot popolnoma skladnega s sistemsko 
zakonodajo. Družba je predlagateljevo sirsko državljanstvo bistveno povezovala z vprašanjem 
tveganja za pranje denarja in financiranja terorizma oz. njegovega preprečevanja kot 
obveznosti Družbe po ZPPDFT-1. Vprašanje pa je, ali je pri tem ključno sirsko državljanstvo 
predlagatelja ali njegova ravnanja, tj. dejanja njegovega poslovanja (opravljena plačila, 
transakcije), ki bi lahko zaradi predlagateljeve povezanosti s Sirijo predstavljala povečano 
tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma. 
 
Iz dejstva, da Družba ni omenila nobenih spornih plačil oz. transakcij s strani predlagatelja, 
izhaja, da je torej Družba že zgolj na podlagi predlagateljevega sirskega državljanstva sklepala 
na možnost njegovih tveganih ravnanj v primerjavi z drugimi uporabniki, ki niso državljani Sirije 
(ali katere druge države s seznama tveganih držav). Tako naj bi že predlagateljevo sirsko 
državljanstvo za Družbo predstavljalo preveliko tveganje. Pri tem se je zastavilo dodatno 
vprašanje, ali ne bi tvegana ravnanja glede možnosti pranja denarja ali financiranja terorizma 
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v povezavi s Sirijo (ali katero drugo državo s seznama tveganih držav) lahko opravila tudi 
kakšna druga oseba, ki ni državljan Sirije (ali katere druge države s seznama tveganih držav 
UPPD).  
 
Iz ZPPDFT-1 izhaja, da tveganja za Družbo predstavljajo uporabnikova izvajanja storitev oz. 
njegov način poslovanja, ne pa že samo njegovo državljanstvo. V zvezi s tem je Zagovornik  
Družbo dodatno povprašal, ali je predlagatelj v času poslovanja z Družbo opravil transakcije, 
ki so imele kakršnokoli neposredno ali posredno povezavo s Sirijo. 
 
Družba je v svojem dopisu še opozorila, da je s strani ameriške kartične družbe dobila jasna 
navodila, da ne sme poslovati s strankami iz držav, ki so na seznamu OFAC (tj. ameriškega 
vladnega Urada za nadzor tujega premoženja).5 Na ta seznam je vključena tudi Sirija. Družba 
je navedla, da bi v primeru, če bi kršila to prepoved, ameriška kartična družba lahko z njo 
prekinila poslovanje, s tem pa bi bila Družba izključena iz njene sheme. Debetna kartica te 
kartične družbe predstavlja ključno storitev Družbe za izvajanje plačil na spletu in v tujini. 
Vendar pa to ni edina storitev, ki jo ponuja Družba. Plačevanje z mobilnim telefonom, 
plačevanje mesečnih računov, oboje z uporabo mobilne denarnice Družbe, uporabe kartice 
kartična družba ne zahteva. Zagovornik je tako Družbo še povprašal, katere storitve v ponudbi 
Družbe je koristil predlagatelj in ali je uporabljal tudi kartico ameriške kartične družbe. 
 
Dne 18. 6. 2021 je Zagovornik Družbi poslal dopis s povzetki njenih odgovorov na 
Zagovornikova vprašanja iz njegovega prejšnjega zaprosila ter s svojimi sprotnimi 
ugotovitvami in novimi vprašanji. Ob tem je Zagovornik Družbo zaprosil, da mu v določenem 
roku odgovori na nova zastavljena vprašanja. Še pred tem pa je Zagovornik dne 10. 5. 2021 
posredoval predlagatelju opredelitev Družbe do njegovega predloga skupaj s svojim 
povzetkom njenih odgovorov in predlagatelja zaprosil, da mu v roku odgovori na določena 
vprašanja – o njegovih morebitnih transakcijah v povezavi z državo Sirijo, o storitvah, ki jih je 
v ponudbi Družbe uporabljal in o ugodnostih poslovanja z Družbo. Vendar pa Zagovornik 
odgovorov na svoja vprašanja s strani predlagatelja ni prejel, zato jih je ponovno zastavil 
Družbi v dopisu z dne 18. 6. 2021. 
 

* 
 
Dne 5. 7. 2021 je Zagovornik prejel odgovore Družbe (št. 5062-7-4/21 z dne 5. 7. 2021) na 
svoje zaprosilo z dne 18. 6. 2021.  
 
Družba je navedla, da po njihovem trdnem prepričanju v konkretnem primeru predlagatelja ni 
imela možnosti uporabe milejšega ukrepa, kot je bil ukrep prekinitve poslovnega razmerja z 
uporabnikom. Glavni razlogi za to pa da so pogodbene obveznosti Družbe v razmerju do 
ameriške kartične družbe in obstoječa infrastruktura družbe. 
 
Družba je pojasnila, da ima licenco za izdajanje plačilnih (debetnih) kartic znotraj mednarodne 
kartične sheme ameriške kartične družbe, katere članica je. Te plačilne kartice omogočajo 
uporabnikom, ki jim Družba kartice izdaja, izvajanje plačilnih transakcij, kar je osnovna storitev, 
ki jo omogoča mobilna denarnica Družbe. Sestavni del pogodbe Družbe z ameriško kartično 
družbo, na osnovi katere Družba uporabnikom izdaja debetne plačilne kartice, so različna 
zavezujoča pravila, ki jih je izdala ta kartična družba. Ena izmed teh so pravila te ameriške 
kartične družbe (v nadaljevanju: Pravila kartične družbe), objavljena dne 11. 12. 2020.6 
 
Družba je navedla, da ima po teh pravilih vsak pogodbeni partner kartične družbe prepoved 
kakršnega koli sodelovanja z osebami, ki so na kakršen koli način povezane z državami, ki so 
uvrščene na že omenjeni seznam OFAC oz. OFAC listo (torej listo ameriškega vladnega Urada 

 
5 Ang. Office of Foreign Assets Control – OFAC. 
6 XXX 

https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-rules.pdf


8 
 

za nadzor tujega premoženja).7 Pri tem se Družba sklicuje na poglavje 1.2.2. Pravil kartične 
družbe (Zahteve ukrepanja, ang. Sanction Requirements). Ta omenja tudi prepovedane 
dejavnosti partnerjev kartične družbe, med katere spada vsakršna aktivnost, povezana z 
državo oz. področjem, ki je na OFAC listi. Pri tem je Družba poudarila, da je v omenjeni točki 
(oz. poglavju) omejitev poslovanja eksplicitno povezana s teritorijem  (ang. “… or in any 
geography in contravention of any regulation”). V nadaljevanju poglavja 1.2.2. Pravil kartične 
družbe sta, kot je izpostavila Družba, natančno opisani prepovedani aktivnosti, ki jih partner 
kartične družbe ne sme izvajati, sicer bi storil hujšo kršitev pogodbe s kartično družbo. Tako je 
Družba navedla, da skladno s prvo točko partner ne sme izvajati aktivnosti v povezavi z državo 
oz. področjem, ki je na OFAC listi. Ker je Sirija med državami na OFAC listi, za kartično družbo 
in njene partnerje velja omejitev poslovanja z osebami, ki so na kakršen koli način geografsko 
povezane s Sirijo. Družba je navedla, skladno s sankcijami, ki jih je vlada ZDA uvedla zoper 
Sirijo, da kartična družba ne sme poslovati s Sirijo oz. s sirskimi državljani že (vse) od leta 
2011 naprej. S tem v zvezi je Družba v prilogi svojega dopisa Zagovorniku posredovala tudi 
konkreten seznam držav iz meseca januarja 2020, s katerimi je za partnerje kartične družbe 
prepovedano poslovati. Skupaj s seznamom so zapisana tudi navodila, iz katerih jasno izhaja, 
da je Sirija blokirana država ter da njenim rezidentom ni dovoljeno izdajati kartic kartične 
družbe. 
 
Nadalje je Družba navedla, da če bi poslovala z državljani držav, s katerimi ima ameriška 
kartična družba zaradi ekonomskih sankcij prepoved poslovanja, bi Družba prekršila pogodbo 
s to družbo. Poudarila je, da omejitev poslovanja zanjo ne velja le neposredno pri produktu 
kartične družbe (torej za izdajanje njenih kartice), temveč tudi širše – za celotno poslovno 
razmerje med uporabnikom in Družbo, ne glede na dejstvo, ali konkretni uporabnik uporablja 
produkt kartične družbe. To široko prepoved poslovanja si Družba razlaga glede na dikcijo 
Pravil kartične družbe. Že v omenjeni točki (oz. poglavju 1.2.2.) teh pravil  prepoved poslovanja 
določa prepoved aktivnosti (ang. activity) med partnerjem kartične družbe in uporabnikom, pri 
čemer pojem aktivnosti v Pravilih kartične družbe ni natančneje opredeljen – zaradi česar da 
ga posledično ni možno razumeti ozko le v kontekstu produkta kartične družbe. 
 
Če torej Družba ne bi prekinila poslovnega razmerja z uporabnikom, ki je geografsko (preko 
državljanstva) povezan z državo na OFAC listi, bi po prepričanju Družbe huje kršila sklenjeno 
pogodbo z ameriško kartično družbo. Tako bi bila Družba poleg morebitni odškodninski 
odgovornosti in tveganju izreka sankcije tujega organa (ZDA – OFAC) izpostavljena tudi 
pomembnemu operativnemu tveganju, ki izhaja iz velike verjetnosti prekinitve pogodbe s strani 
kartične družbe. Takrat bi morala Družba, kakor je pojasnila, najti alternativnega ponudnika 
debetnih plačilnih kartic, kar pa bi zanjo predstavljalo visoke stroške. 
 
Nadalje je Družba Zagovorniku predstavila določene svoje tehnološke omejitve glede 
morebitne uporabe plačilnih in drugih storitev, ki bi jih mobilna denarnica Družbe omogočala 
uporabniku brez uporabe debetne kartice ameriške kartične družbe. Družba je navedla, da 
trenutno ne obstaja tehnološka infrastruktura, ki bi ji omogočala, da uporabniku prepreči 
naročilo kartice kartične družbe, potem ko jo je Družba preklicala. Ko torej Družba v praksi 
uporabniku prekliče kartico kartične družbe ali pa jo ta prekliče sam, Družba ne more preprečiti 
kasnejšega naročila nove debetne kartice. Ko se namreč uporabnik registrira in dobi dostop 
do svoje mobilne denarnice, ima znotraj aplikacije (vedno) možnost naročiti debetno kartico 
kartične družbe. Če torej Družba želi preprečiti omenjena tveganja (po Pravilih Kartične 
družbe), je tako edini možni ukrep Družbe prekinitev poslovnega razmerja z uporabnikom – 
saj le tako lahko Družba prepreči uporabniku prihodnje naročilo novih kartic kartične družbe. 
Razvoj funkcionalnosti, s katero bi Družba že znotraj mobilne denarnice preprečila uporabniku 
naročilo novih kartic kartične družbe, pa bi za Družbo, kot je sama opozorila, pomenil 
nesorazmerne stroške. 
 

 
7 Več na spletni strani Vlade ZDA (U.S. Department of the Treasury): https://home.treasury.gov/policy-
issues/financial-sanctions/frequently-asked-questions/ofac-consolidated-frequently-asked-questions. 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/frequently-asked-questions/ofac-consolidated-frequently-asked-questions
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/frequently-asked-questions/ofac-consolidated-frequently-asked-questions
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Na konkretna vprašanja o tem, katere storitve je predlagatelj uporabil pri Družbi, pa Družba ni 
odgovorila, saj gre, kot je pojasnila, skladno z 240. členom ZPlaSSIED za zaupne podatke, ki 
jih družba brez ustrezne pravne podlage ne sme razkrivati drugim osebam. Zagovornik je ob 
tem ocenil, da glede na vsa pojasnila Družbe ti podatki za ugotovitve dejanskega stanja v 
okviru postopka ugotavljanja diskriminacije v obravnavanem primeru niti niso potrebni – zato 
zanje v nadaljevanju postopka ni (več) zaprošal. 
 
Nazadnje je Družba v svojem dopisu še opozorila, da sama ni banka in kot takšna ni zavezana 
uporabnikom ponujati osnovnega plačilnega računa (po določbah od 180. do 185. člena 
ZPlaSSIED). Zato njena prekinitev poslovnega razmerja s predlagateljem temu ne preprečuje 
dostopa do osnovnega plačilnega računa in vseh finančnih storitev, ki so z njim povezane. Pri 
tem pa Zagovornik pojasnjuje, da v zadevi obravnavanega primera ni ugotavljal diskriminacije 
predlagatelja, ki bi bila povezana s posegom v njegovo pravico do uporabe osnovnega 
plačilnega računa, temveč je diskriminacija, ki jo je ugotavljal, povezana (zgolj) z dostopom 
predlagatelja do storitev poslovanja z elektronskim denarjem kot posebne ugodnosti, ki jo 
ponuja Družba. Zagovornik ob tem opozarja, da določeno ravnanje lahko skladno s 4. členom 
ZVarD predstavlja diskriminacijo tudi, kadar ima določeno ravnanje za posledico ne le oviranje, 
zmanjšanje ali izničevanje enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin posameznih oseb, temveč tudi njihovih drugih pravic, pravnih 
interesov in ugodnosti. 
 
Povsem na koncu svojega dopisa z dne 5. 7. 2021 je Družba še izrecno poudarila, da je vizija 
Družbe, da so njene storitve dostopne vsem posameznikom ne glede na raso, državljanstvo, 
spol, politično ali drugo prepričanje. Dodala je, da če se odpravijo sistemske omejitve pri 
poslovanju, ki jim je Družba povržena, bo vsekakor postopala drugače, kot je v konkretnem 
primeru (predlagatelja). 
 
Na Zagovornikovo vprašanje, ali je predlagatelj v času poslovanja z Družbo opravil kakšna 
plačila oz. transakcije, ki so imele kakršnokoli neposredno ali posredno povezavo s tvegano 
državo Sirijo, katere državljan je predlagatelj, Družba ni odgovorila. 
 

* 
 

Zagovornik je Družbi po proučitvi njenih dodatnih odgovorov dne 9. 7. posredoval še eno 
zaprosilo za posredovanje podatkov. V njem je predstavil svoje preliminarne ugotovitve 
predstavljenih Pravil kartične družbe. V omenjenih Pravilih kartične družbe je namreč v 
poglavju 1.2.2. (Zahteve ukrepanja) v razdelku Prepovedana dejavnost (ang. Prohibited 
Activity) pod točko 1. konkretno navedeno: »Nobena dejavnost se ne sme izvajati v/na 
geografskem območju (državi ali regiji), ki je predmet veljavnih ukrepov, na primer tistih, ki jih 
je opredelil OFAC« (ang. “No Activity may be conducted in a geography (country or region) 
that is the subject of applicable sanctions, such as those identified by OFAC”). Pod točko 2. 
pa je navedeno: »Nobena dejavnost se ne sme izvajati z osebo, entiteto ali vlado na seznamih 
ukrepov OFAC (kot je seznam SDN)« (ang. “No Activity may be conducted with a person, 
entity, or government on the OFAC sanctions lists (such as, the SDN list)”).8 
 
V navedenih določbah Pravila kartične družbe torej prepovedujejo dejavnosti (aktivnosti) v 
državah oz. regijah, ki so na OFAC listi. Takšna država je tudi Sirija. Vendar pa predlagatelj ni 
niti rezident te države niti se ne nahaja na njenem ozemlju. Je njen državljan, živi pa v Sloveniji 
– je torej rezident Republike Slovenije.9 Poleg tega s strani Družbe Zagovornik ni prejel 
nobenega podatka, da bi se ime predlagatelja nahajalo na katerem od poimenskih seznamov 
OFAC liste (t. i. SDN lista).10 

 
8 SDN pomeni ang. Specially Designated Nationals, torej posebej imenovani državljani – gre za osebe, ki so na teh 
seznamih poimensko navedene. Glej spletno stran: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-
sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists; konkretno SDN 
Lista: https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf.  
9 Zagovornik je s strani predlagatelja prejel ustrezna dokazila, ki to dejstvo potrjujejo. 
10 Zagovornik je še sam opravil preverbo: osebe z imenom in priimkom uporabnika ni na SDN listi. 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf
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V prilogi svojega dopisa je Družba posredovala seznam držav (iz meseca januarja 2020), iz 
katerega je razvidno, da je Sirija država, za katero velja blokada poslovanja ameriške kartične 
družbe. Vendar pa je na začetku seznama izrecno navedeno, da gre za vprašanje izdajanja 
kartic (v konkretnem primeru kartic kartične družbe) imetnikom, ki prebivajo v določeni državi 
(ang. “who are residents in a country”). Nikakor pa niso izrecno omenjeni državljani teh držav, 
ki prebivajo v drugih državah. Glede upravičenosti imetnika do kartice kartične družbe je torej 
ključno vprašanje njegovega rezidentstva, torej ali dejansko prebiva v določeni državi z OFAC 
liste, ne pa njegovo državljanstvo te države. Kot že rečeno pa predlagatelj kot sirski državljan 
ne biva v Siriji, temveč v Sloveniji kot eni od držav Enotnega evropskega plačilnega območja 
(ang. “Single European Payment Area – SEPA”), pri katerih obstaja nizko tveganje poslovanja 
za kartično družbo (ang. “Low Country Risk Rating” – kot je izrecno navedeno na seznamu 
držav iz meseca januarja 2020, ki ga je Družba posredovala Zagovorniku). 
 
Kljub temu je Družba v svojem dopisu Zagovorniku navedla: »Skladno s sankcijami, ki jih je 
vlada ZDA uvedla zoper Sirijo, ameriška kartična družba ne sme poslovati s Sirijo oziroma s 
sirskimi državljani že od leta 2011 naprej.« Zato je Zagovornik Družbo povprašal, ali je po 
Pravilih kartične družbe Družbi povsem gotovo prepovedano poslovanje s sirskim državljanom 
v Sloveniji, kjer ta oseba tudi dejansko prebiva (in torej ne prebiva v Siriji). 
 
Dne 26. 7. 2021 je Zagovornik prejel dopis Družbe (št. 5062-7-6/21 z dne 26. 7. 2021), v 
katerem Zagovorniku na zastavljeno vprašanje ni sama odgovorila, temveč mu je posredovala 
dopis podružnice kartične družbe (za Evropo) v Sloveniji (v nadaljevanju. Podružnica kartične 
družbe) z dne 22. 7. 2021. Z njim naj bi Družba utemeljila oz. podkrepila svoj predhodni 
odgovor Zagovorniku v dopisu z dne 5. 7. 2021 – z izrecno razlago kartične družbe glede 
njenih pravil, na katere se je Družba sklicevala. 
 
Podružnica kartične družbe je navedla, da so se seznanili z okoliščinami predmetnega 
postopka zoper Družbo pri Zagovorniku. Na podlagi Zagovornikovega zaprosila Družbi (št. 
0700-27/2021/9 z dne 9. 7. 2021), da svoj odgovor (na zastavljeno vprašanje) podkrepi z 
dokazilom (»s konkretnim navodilom [kartične] družbe […] ali pa z njeno izrecno razlago 
(interpretacijo) omenjenih pravil«), je Podružnica kartične družbe navedla, da: 
 

- potrjuje, da je Družba, s tem ko je prekinili poslovno razmerje s predlagateljem, ravnala 
v skladu s Pravili kartične družbe – oz. da je postopala v skladu s poglavjem 1.2.2. 
omenjenih pravil; 
 

- omenjeno poglavje (oz. »točka«) Pravil kartične družbe izdajateljem plačilnih kartic, ki 
so del sheme kartične družbe, nalaga prepoved poslovanja z določenimi osebami ali 
gospodarskimi družbami – pri čemer ta prepoved izhaja iz načela teritorialnosti 
(»državljanstva oziroma rezidentstva«), ki je vezano na aktualen OFAC seznam Vlade 
ZDA. 

 
Zagovornik je ugotovil, da ne s strani Družbe ne (preko Družbe posredovano) s strani 
Podružnice kartične družbe ni prejel izrecnega odgovora na zastavljeno vprašanje in tudi ne 
razlage Pravil kartične družbe oz. določil konkretnih točk njihovega poglavja 1.2.2., iz katere 
bi jasno izhajala prepoved poslovanja Družbe s sirskim državljanom, ki prebiva v Sloveniji kot 
državi članici EU. 
 
Zato je Zagovornik dne 9. 8. 2021 Družbi poslal nov dopis, v katerem ji je predstavil, da s strani 
Podružnice kartične družbe izpostavljeno »teritorialno načelo« in ob tem zgolj kratko navajanje 
osebnih okoliščin državljanstva oziroma rezidentstva brez jasne obrazložitve Zagovorniku ne 
zadostuje kot utemeljitev odgovora na njegovo izpostavljeno vprašanje v svojem dopisu z dne 
9. 7. 2021. Prav zato je Zagovornik v novem dopisu Družbi ponovno navedel svojo razlago 
angleškega besedila Pravil kartične družbe in izpostavili iz njega izhajajoče bistveno 
razlikovanje med državljanstvom in rezidentstvom. Po tej razlagi prepoved velja za prebivalce, 
ki živijo v državah, ki so na seznamu oz. listi OFAC, ne pa za državljane teh držav, ki živijo v 
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državah, ki niso na tem seznamu (npr. v državah SEPA), razen če so sami na poimenskem 
seznamu OFAC, tj. na SDN listi. 
 
Zagovornik je izrazil pričakovanje, da mu Družba oz. zanjo Podružnica kartične družbe 
predstavi jasne argumente, na podlagi katerih bi morala skladno s Pravili kartične družbe ali 
morda tudi drugimi predpisi za prepoved poslovanja z uporabniki ob rezidentstvu imetnika 
kartice kartične družbe kot bistveno upoštevati tudi njihovo državljanstvo. Skladno s tem je 
Zagovornik Družbo ponovno zaprosil, da mu konkretno odgovori na zastavljeno vprašanje iz 
dopisa z dne 9. 7. 2021 – ali je po Pravilih kartične družbe Družbi povsem gotovo prepovedano 
poslovanje s sirskim državljanom v Sloveniji, kjer ta oseba tudi dejansko prebiva (in torej ne 
prebiva v Siriji). Poleg tega je Družbo zaprosil, da mu svoj odgovor utemelji z interpretacijo 
Pravil kartične družbe (poglavje 1.2.2.), iz katere bo jasno izhajalo, da Družbo k prepovedi 
poslovanja z uporabniki, ki prebivajo v Sloveniji, izrecno zavezuje upoštevanje njihovega 
državljanstva države na OFAC listi. Ob tem je Družbo zaprosil, da svojo utemeljitev podkrepi 
z navedbami konkretnih določb Pravil kartične družbe in/ali drugih predpisov, ki ameriško 
kartično družbo (in njene pogodbene partnerke) zavezujejo k neposlovanju s sirskimi 
državljani, ki prebivajo v državah SEPA. 
 

* 
 
Dne 26. 8. 2021 je Zagovornik prejel nov dopis Družbe (št. 5062-7-8/21 z dne 26. 8. 2021), v 
katerem je najprej na kratko povzela bistvo svojih preteklih pojasnil ter izpostavila svoje 
pristojnosti in zmožnosti. Ponovila je, da kot član mednarodne kartične sheme ameriške 
kartične družbe ne sme poslovati s strankami, ki so na OFAC seznamu (oz. SDN listi – op. 
Zagovornika), da je Zagovorniku podala svoje razumevanje pravil kartične družbe ter da je 
kartična družba potrdila pravilnost njenega postopanja v predlagateljevem primeru. Nadalje je 
še poudarila, da je v svojih pisnih odgovorih na zaprosila Zagovornika podala vse odgovore in 
utemeljitve, ki so bile v njeni pristojnosti. Zadnja vprašanja Zagovornika pa naj bi presegala 
zmožnosti oz. pristojnosti Družbe, saj da v imenu ameriške kartične družbe ne more odgovoriti 
na Zagovornikovo ključno vprašanje, ali je po Pravilih kartične družbe Družbi povsem gotovo 
prepovedano poslovanje s sirskim državljanom v Sloveniji, kjer ta oseba tudi dejansko prebiva 
(in torej ne prebiva v Siriji). 
 
Družba je poudarila, da nima pristojnosti tolmačenja Pravil kartične družbe, temveč je to 
izključno v pristojnosti same kartične družbe. Edino kar lahko Družba stori, je da kartično 
družbo povpraša o pravilnosti svojega tolmačenja Pravil kartične družbe. To je tudi storila in s 
strani same kartične družbe (kot že predstavljeno) prejela odgovor, da je pravilno postopala. 
Na podlagi vsega predstavljenega je zato Družba zaključila, da je bil njen ukrep prekinitve 
poslovnega razmerja z uporabnikom sorazmeren ukrep, ki je bil tudi edini možen (torej nujen). 
 
Nazadnje je Družba predlagala Zagovorniku, da se za odgovore na svoja vprašanja, ki jih je 
zastavil v zadnjem zaprosilu, obrne neposredno na ameriško kartično družbo. 
 
Dne 27. 8. 2021 je tako Zagovornik poslal svoje zaprosilo za posredovanje podatkov še 
neposredno na Podružnico kartične družbe v Sloveniji. V njem je na kratko predstavil 
problematiko obravnavanega primera in navedel vsebino dopisa Družbi z dne 9. 8. 2021, ki se 
nanaša tudi na Zagovornikov dopis Družbi z dne 9. 7. 2021 (z vsebino katerega pa se je 
Podružnica kartične družbe že seznanila s strani Družbe, ko se je ta obrnila nanjo v zadevi 
obravnavanega primera). Zagovornik je Podružnici kartične družbe na koncu dopisa zastavil 
isto vprašanje in prošnji, kot jih je nazadnje zastavil Družbi – da torej odgovori, ali je po Pravilih 
kartične družbe Družbi povsem gotovo prepovedano poslovanje s sirskim državljanom v 
Sloveniji, kjer ta oseba tudi dejansko prebiva (in torej ne prebiva v Siriji); pri tem pa naj utemelji 
odgovor z interpretacijo Pravil kartične družbe (poglavje 1.2.2.), iz katere bo jasno izhajalo, da 
Družbo k prepovedi poslovanja z uporabniki, ki prebivajo v Sloveniji, izrecno zavezuje 
upoštevanje njihovega državljanstva države na OFAC seznamu, in podkrepi utemeljitev 
odgovora z navedbami konkretnih določb Pravil kartične družbe in/ali drugih predpisov, ki 
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ameriško kartično družbo in njene pogodbene partnerke zavezujejo, da ne poslujejo s sirskimi 
državljani, ki prebivajo v državah SEPA. 
 
Podružnica kartične družbe se je na Zagovornikovo zaprosilo odzvala dne 17. 9. 2021 z 
elektronskim dopisom, da bodo zadevo proučili in Zagovorniku poslali povratno informacijo (do 
konca naslednjega tedna, tj. do dne 24. 9. 2021). Vendar Zagovornik povratne informacije oz. 
odgovora Podružnice kartične družbe ni več dobil – tudi ne potem, ko ji je dne 25. 10. 2021 
poslal svoje elektronsko sporočilo, da je še vedno zainteresiran za njen odgovor, če pa tega 
Podružnica kartične družbe ne namerava, da naj Zagovorniku vsaj sporoči, da mu na 
zastavljeno vprašanje ter prošnji za utemeljitev odgovora in podkrepitev utemeljitve ne bo 
odgovorila. 
 
Zagovornik je zato svoj postopek ugotavljanja diskriminacije v obravnavanem primeru 
nadaljeval brez odgovora Podružnice kartične družbe. 
 
 

5. Zagovornikove ugotovitve (test sorazmernosti) 
 
Zagovornik je preverjal, ali je Družba s tem, ko je predlagatelju zaradi njegovega sirskega 
državljanstva enostransko prekinila pogodbo o uporabi njenih storitev poslovanja z 
elektronskim denarjem oz. spletnih plačilnih storitev kot posebne ugodnosti, predlagatelja 
neupravičeno neenako obravnavala na način neposredne diskriminacije (po prvem odstavku 
6. člena ZVarD), ali pa njeno ravnanje dejansko predstavlja izjemo od prepovedi neposredne 
diskriminacije (po 13. členu ZVarD). Za potrditev slednje bi morala Družba dokazati, da je njeno 
neenako obravnavanje predlagatelja dopustno (v skladu z ZVarD). Za ta namen bi morala 
predstaviti legitimni cilj svojega ravnanja, ravnanje samo pa kot ustrezno, potrebno in 
sorazmerno sredstvo za doseganje tega cilja (kot to določa prvi odstavek 13. člena ZVarD). 
 
 

5.1. Ali je zasledovani cilj legitimen 
 
Družba je kot cilj svojega ravnanja predstavila svoje z zakonodajo popolnoma skladno 
poslovanje, ki tako zmanjšuje (regulatorno) tveganje različnih sankcij s strani Banke Slovenije 
(BS). Poleg tega pa je bilo iz nadaljnjih odgovorov oz. pojasnil Družbe razvidno, da je cilj 
Družbe tudi skladnost njenega poslovanja s Pravili kartične družbe, ameriško družbo, ki je 
podvržena sankcijam ZDA glede upoštevanja omejitvenih ukrepov pri poslovanju z določenimi 
državami in posamezniki v zvezi s tveganjem za pojave pranja denarja ali financiranja 
terorizma (OFAC lista, SDN lista). Tudi zakonitost poslovanja, ki jo nadzira BS, zajema 
spoštovanje določb ZPlaSSIED in ZPPDFT-1, pri katerih je Družba poudarila prav posebno 
pozornost, ki jo mora nameniti oceni tveganja poslovanja z uporabniki z ozirom na dolžnost 
preprečevanja pranja denarja in financiranje terorizma. Obenem mora Družba skladno s 3. 
členom OZ svoja poslovna razmerja, ki jih sicer prosto oblikuje, urejati skladno z Ustavo 
Republike Slovenije,11 prisilnimi predpisi in moralnimi načeli. K slednjim spada tudi načelo 
nediskriminacije oz. dolžnost zagotavljanja varstva pred diskriminacijo po 2. členu ZVarD. 
Upoštevajoč vse te obveznosti Družbe je torej moč celoviti cilj ravnanja Družbe v 
obravnavanem primeru prepoznati kot poslovanje, ki je skladno s slovensko zakonodajo ter 
Pravili kartične družbe in ki zajema zmanjšanje tveganj različnih sankcij s strani BS in s strani 
pogodbene partnerice ameriške kartične družbe oz. ZDA, katerih sankcij je slednja lahko 
deležna. 
 
Zagovornik je ugotovil, da je cilj, ki mu sledi Družba, legitimen, saj zajema spoštovanje 
zakonitosti slovenskega pravnega reda in pogodbenih obveznosti, ki jih ima Družba z ameriško 
kartično družbo. Tako je tudi povsem legitimno, da je namen ravnanja družbe zmanjšati 

 
11 Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – 
UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – 
UZ62a 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1970
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tveganja sankcij, ki bi jih Družba lahko bila deležna, če bi ravnala nezakonito oz./ali v nasprotju 
z obveznostmi po pogodbi s partnersko kartično družbo (Pravila kartične družbe). Ta tveganja 
so bistveno povezana s tveganji, ki izhajajo iz ocene tveganj za pojav pranja denarja ali 
financiranja terorizma, znotraj teh pa še posebno z »geografskim tveganjem«.  
 

5.2. Ali so bila uporabljena sredstva ustrezna 
 
Zagovornik je ugotavljal, ali je enostranska in dokončna prekinitev poslovanja Družbe s 
predlagateljem zaradi njegovega sirskega državljanstva ustrezno sredstvo za doseganje 
predstavljenega legitimnega cilja. Ustreznost cilja pomeni, da je z njim zastavljeni cilj mogoče 
doseči. Prekinitev poslovanja z uporabnikom je ukrep, s katerim je mogoče doseči zmanjšanje 
tveganj poslovanja Družbe – še posebno tveganj za pranje denarja ali financiranje terorizma. 
Pri tem pa gre dejansko za skrajen ukrep, saj prekinitev poslovanja Družbe z uporabnikom 
pomeni, da se vsa tveganja poslovanja zmanjšajo na nič. 
 
Zagovornik je tako ugotovil, da je enostranska in dokončna prekinitev poslovnega Družbe s 
predlagateljem sicer ustrezen ukrep za doseganje cilja zakonitega poslovanja Družbe z 
zmanjšanjem regulatornih tveganj. A je obenem tudi ugotovil, da takšnega ravnanja niti 
ZPPDFT-1 niti Pravila kartične družbe ne zapovedujejo. 
 
 

5.3. Ali so bila uporabljena sredstva nujna oz. potrebna  
 
Zagovornik je nadalje ugotavljal, ali je enostranska in dokončna prekinitev poslovanja Družbe 
s predlagateljem zaradi njegovega sirskega državljanstva nujno potrebno sredstvo za 
doseganje predstavljenega legitimnega cilja. Potrebno oz. nujno sredstvo je tisto, brez 
katerega zastavljenega cilja ni mogoče doseči, kar pomeni, da ne obstaja milejše sredstvo za 
doseganje istega cilja. 
 
Kot je Zagovornik preveril, ne v določbah ZPPDFT-1 ne v Pravilih kartične družbe ni izkazane 
obveze, po kateri bi bila Družba s predlagateljem primorana prekiniti poslovno razmerje zgolj 
zaradi njegovega (sirskega) državljanstva. Vsekakor pa mora Družba po določbah ZPPDFT-1 
(63. člen v povezavi s 50. in 13. členom) zaradi geografskega tveganja poslovanja s 
predlagateljem kot sirskim državljanom opravljati poglobljen pregled stranke – torej natančneje 
nadzorovati njegovo poslovanje (izvedena plačila, transakcije, namen poslovanja idr.). To sicer 
še ne pomeni, da je predlagatelj v drugačnem položaju, kot so drugi uporabniki storitve Družbe, 
za katere poglobljen pregled stranke ni potreben. Še vedno je v primerljivem položaju z njimi 
kot oseba, ki prebiva v Sloveniji in tu tudi posluje. Sirija se sicer nahaja na seznamu tveganih 
držav, konkretno »držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko tveganje za pojav pranja denarja ali 
financiranje terorizma« (UPPD).12  
 
Vendar pa pri tem sámo poslovanje z državljanom Sirije skladno s Smernicami o oceni 
tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, ki jih je meseca novembra 2019 izdala BS,13 
velja za poslovanje s povečanim, ne pa z visokim tveganjem. Kot slednje pa velja poslovanje 
z osebo, ki prebiva v Siriji (ima torej tam stalno ali začasno prebivališče).14 Podobno za 
ameriško kartično družbo velja prepoved poslovanja s Sirijo kot državo na seznamu držav, za 
katere veljajo sankcije ZDA (OFAC lista) – in v okviru te prepovedi velja prepoved poslovanja 
z osebami, ki tam prebivajo (ang. “who are residents in a country”). Če bi torej uporabnik 
prebival v Siriji (kot rezident Sirije), bi bil njegov položaj bistveno drugačen. Prekinitev 
poslovnega razmerja z njim oz. zavrnitev sklenitve tega razmerja pa bi predstavljalo 

 
12 Dostopno na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-preprecevanje-pranja-
denarja/o-uradu-za-preprecevanje-pranja-denarja/sektor-za-sumljive-transakcije/. 
13 Banka Slovenije: Smernice o oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, november 2019 
(https://www.bsi.si/ckfinder/connector?command=Proxy&lang=sl&type=Files&currentFolder=%2FFinan%C4%8Dn
a%20stabilnost%2FPredpisi%2FPPDFT%2F&hash=6ce6c512ea433a7fc5c8841628e7696cd0ff7f2b&fileName=S
mernice%20o%20oceni%20tveganja%20pranja%20denarja%20in%20financiranja%20terorizma%20(1).pdf) 
14 Prav tam, str. 18-19. 

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-preprecevanje-pranja-denarja/o-uradu-za-preprecevanje-pranja-denarja/sektor-za-sumljive-transakcije/
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-preprecevanje-pranja-denarja/o-uradu-za-preprecevanje-pranja-denarja/sektor-za-sumljive-transakcije/
https://www.bsi.si/ckfinder/connector?command=Proxy&lang=sl&type=Files&currentFolder=%2FFinan%C4%8Dna%20stabilnost%2FPredpisi%2FPPDFT%2F&hash=6ce6c512ea433a7fc5c8841628e7696cd0ff7f2b&fileName=Smernice%20o%20oceni%20tveganja%20pranja%20denarja%20in%20financiranja%20terorizma%20(1).pdf
https://www.bsi.si/ckfinder/connector?command=Proxy&lang=sl&type=Files&currentFolder=%2FFinan%C4%8Dna%20stabilnost%2FPredpisi%2FPPDFT%2F&hash=6ce6c512ea433a7fc5c8841628e7696cd0ff7f2b&fileName=Smernice%20o%20oceni%20tveganja%20pranja%20denarja%20in%20financiranja%20terorizma%20(1).pdf
https://www.bsi.si/ckfinder/connector?command=Proxy&lang=sl&type=Files&currentFolder=%2FFinan%C4%8Dna%20stabilnost%2FPredpisi%2FPPDFT%2F&hash=6ce6c512ea433a7fc5c8841628e7696cd0ff7f2b&fileName=Smernice%20o%20oceni%20tveganja%20pranja%20denarja%20in%20financiranja%20terorizma%20(1).pdf
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upravičeno neenako obravnavanje takšnega uporabnika s strani Družbe – v primerjavi s tistimi 
osebami, ki so prebivalci Slovenije ali rezidenti držav SEPA. Ker bi šlo za bistveno drugačne 
položaje teh oseb (med seboj dejansko neprimerljive), bi takšno različno obravnavanje ne 
pomenilo diskriminacije. A v obravnavanem primeru predlagatelja ni šlo za takšen različen 
položaj. Zanj je bistveno prav to, da kot sirski državljan prebiva v Sloveniji.  
 
Družba je na podlagi svoje razlage Pravil kartične družbe, ki pa ji Zagovornik ne sledi, navedla, 
da kartična družba že vse od leta 2011 ne sme poslovati s Sirijo oz. s sirskimi državljani. 
Navedla je, da je prav zato ravnala skladno s 15. členom svojih Splošnih pogojev, po kateri 
ima pravico prekiniti poslovno razmerje, »če se po sklenitvi pogodbe pojavijo okoliščine, ki na 
osnovi ocene tveganj Družbi preprečujejo imeti sklenjeno pogodbo z uporabnikom«. Vendar 
pa Podružnica kartične družbe v Sloveniji, na katero se je Zagovornik izrecno obrnil in ki je 
sicer pavšalno potrdila, da je Družba ravnala pravilno (torej v skladu s Pravili kartične družbe), 
ni potrdila takšne splošne prepovedi poslovanja za sirske državljane, ki živijo v državah SEPA, 
torej tudi ne za predlagatelja kot sirskega državljana, ki živi v Sloveniji. Le pavšalno je navedla, 
da je bilo ravnanje Družbe upravičeno, ne da bi za to navedla konkretnejšo razlago. Zagovornik 
zato ni sledil argumentu Družbe, da ni mogla ravnati drugače. Ker ne slovenski pravni red ne 
Pravila kartične družbe ne zapovedujejo prepovedi poslovanja z uporabniki Družbe na podlagi 
zgolj njihovih državljanstev, bi Družba lahko ohranila poslovno razmerje s predlagateljem in 
naprej izvajala obveznosti, kakor jih je že tudi prej (eno leto) – skupaj s potrebnim izvajanjem 
poglobljenega pregleda predlagatelja kot svojega uporabnika (oz. z nadzorom njegovega 
poslovanja), kot to na podlagi upoštevanja geografskega tveganja določa ZPPDFT-1. Prav to 
bi bilo milejše in dejansko ustrezno sredstvo za doseganje cilja zakonitega poslovanja Družbe 
z zmanjšanjem regulatornih tveganj. 
 
Zagovornik je tako ugotovil, da enostranska in dokončna prekinitev poslovnega razmerja 
Družbe s predlagateljem ni (nujno) potrebno sredstvo za doseganje legitimnega cilja Družbe. 
 
 

5.4. Ali so bila uporabljena sredstva sorazmerna  
 
Nazadnje je Zagovornik še ugotavljal, ali je enostranska in dokončna prekinitev poslovanja 
Družbe s predlagateljem zaradi njegovega sirskega državljanstva  sorazmerno sredstvo (v 
ožjem smislu) za doseganje predstavljenega legitimnega cilja. Sorazmernost sredstva pomeni, 
da to sredstvo ne prinaša več škode za predlagatelja kot koristi za Družbo oz. da ne posega 
prekomerno v omejevanje predlagateljevega dostopa do storitev Družbe kot posebne 
ugodnosti. 
 
Družba je sicer argumentirano predstavila, da omejitev poslovanja s predlagateljem zaradi 
upoštevanja Pravil kartične družbe, ki po njeni interpretaciji pomeni popolno prekinitev oz. 
prepoved poslovanja s predlagateljem v okviru uporabe debetne kartice kartične družbe (torej 
njen odvzem), zaradi določenih omejitev pri tehnični infrastrukturi Družbe (delovanje aplikacije) 
posledično pomeni tudi popolno prekinitev celotnega obsega poslovanja predlagatelja z 
Družbo – torej nedostopnost vseh možnosti poslovanja z Družbo za predlagatelja. Do 
določene mere bi ta argument sicer bilo mogoče sprejeti in v tem smislu potrditi sorazmernost 
ukrepa. A to bi bilo mogoče le, če bi se že predhodno izkazalo, da je Družbi zaradi upoštevanja 
Pravil kartične družbe dejansko prepovedano poslovati s stranko pri uporabi kartice kartične 
družbe. Kot pa je Zagovornik ugotovil, ta prepoved ne s strani Družbe same ne s strani 
Podružnice kartične družbe ni bila potrjena. Zato Zagovornik ni sledil argumentom Družbe. 
Popolna prekinitev poslovanja s predlagateljem je po ugotovitvi Zagovornika nesorazmerno 
posegla v predlagateljevo uživanje ugodnosti poslovanja, kakor ga za svoje uporabnike ponuja 
Družba – saj mu je odvzela vse te ugodnosti, da bi sama dosegala popolno zakonitost 
poslovanja oz. zmanjšanje regulatornih tveganj. 
 
Tako je Zagovornik ugotovil, da enostranska in dokončna prekinitev poslovnega razmerja  
Družbe s predlagateljem tudi ni sorazmerno sredstvo za doseganje sicer legitimnega cilja 
Družbe. 
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Na podlagi izvedenega testa sorazmernosti je Zagovornik ugotovil, da enostranska in 
dokončna prekinitev poslovnega razmerja Družbe s predlagateljem ne predstavlja dopustne 
izjeme od prepovedi neposredne diskriminacije. Zato je Zagovornik odločil, da je Družba s tem, 
ko je enostransko in dokončno prekinila poslovno razmerje z uporabnikom zgolj zaradi 
njegovega sirskega državljanstva, čeprav uporabnik prebiva v Sloveniji, kršila prepoved 
diskriminacije (iz 4. člena ZVarD) na način neposredne diskriminacije (po prvem odstavku 6. 
člena ZVarD) pri dostopu do ugodnosti poslovanja z elektronskim denarjem in plačilnih storitev, 
ki jih Družba ponuja svojim uporabnikom. 
 
 

6. Sklepno 
 

Zagovornik je dne 21. 12. 2021 Družbi poslal še svoj zadnji dopis, v katerem ji je predstavil 
celoten potek postopka ugotavljanja diskriminacije v obravnavanem primeru in svoje 
ugotovitve pred odločitvijo (z izvedenim testom sorazmernosti) ter ji omogočil, da se o njih še 
izjasni. Svoj dopis je Zagovornik v vednost posredoval tudi predlagatelju. Dne 7. 1. 2022 je 
Zagovornik prejel zadnji dopis Družbe.  
 
V svoji izjasnitvi Družba ni navedla relevantnih novih dejstev, ki bi bistveno vplivala na odločitev 
Zagovornika. V večini je ponovila svoja že predhodno predstavljena stališča in pojasnila. Na 
njihovi podlagi je oporekala Zagovornikovim ugotovitvam, ki so izhajale iz testa sorazmernosti. 
Zagovornik je upošteval ugovor Družbe glede ustreznosti sredstva za doseganje legitimnega 
cilja in upošteval, da gre za ustrezno sredstvo, ne pa tudi, da gre za nujno potrebno in 
sorazmerno sredstvo za doseganje cilja.  
 
Družba je v svoji izjasnitvi še izpostavila, da je v postopku ves čas sodelovala z Zagovornikom 
v želji iskanja optimalne rešitve glede problematike obravnavanega primera. Pri tem je dodala, 
da je enako postopala tudi do predlagatelja – v celotnem letu 2021 je večkrat poskusila stopiti 
v stik z njim, vendar pa se predlagatelj ni odzval ne na klice ne na elektronsko pošto. Zaradi 
njegove neodzivnosti je Družba prenehala s temi aktivnostmi, saj je sklepala, da predlagatelj 
nima več interesa za sodelovanje z Družbo. Kot dodatno pa je navedla, da omogoča uporabo 
funkcionalnosti mobilne denarnice (v skladu z omejitvami po ZPPDFT-1) vsem registriranim in 
neidentificiranim uporabnikom oz. t. i. osnovnim uporabnikom, ne glede na (njihovo) 
državljanstvo. Pri tem je njihovo poslovanje delno omejeno – mesečno lahko izvedejo 
transakcije v skupni vrednosti največ 150 EUR, stanje na mobilni denarnici pa tudi ne sme 
preseči 150 EUR. Družba je navedla, da bi bila možnost uporabe teh storitev na voljo tudi 
predlagatelju.  
 
Dejstvo predlagateljevega nesodelovanja v ponujeni komunikaciji z Družbo (po tem, ko je z 
njim že enostransko prekinila poslovanje) ne spreminja Zagovornikovih ugotovitev. Zagovornik 
je v postopku ugotavljal diskriminacijo v zvezi s prekinitvijo izvajanja storitev Družbe za 
predlagatelja, ki so bila predmet veljavne pogodbe med njima, ne glede na to, katere druge 
možnosti sodelovanja so med njima še obstajale.   
 
Na podlagi proučitve vseh relevantnih dejstev in okoliščin obravnavanega primera je 
Zagovornik sklepno ugotovil, da je Družba kršila prepoved diskriminacije iz 4. člena ZVarD na 
način neposredne diskriminacije iz prvega odstavka 6. člena ZVarD, ko je enostransko 
odpovedala poslovno razmerje z uporabnikom zaradi njegovega sirskega državljanstva in ga 
tako prikrajšala pri uživanju  ugodnosti poslovanja z elektronskim denarjem in plačilnih storitev, 
ki jih Družba ponuja svojim uporabnikom, kakor izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.  
 
Skladno s prvim odstavkom 35. člena ZVarD je postopek pri Zagovorniku za stranke 
brezplačen. Zato je Zagovornik odločil, da posebni stroški v tem postopku niso nastali, kakor 
izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.  
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Pouk o pravnem sredstvu:  
Zoper to odločbo ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni spor stranka lahko sproži s 
tožbo, ki jo v 30 dneh od vročitve odločbe vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, 
Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana. Tožbo vloži neposredno pisno ali jo pošlje po pošti. Skupaj 
z morebitnimi prilogami jo vloži v najmanj treh izvodih. K njej mora priložiti tudi to odločbo v 
izvirniku ali prepisu. 
 
 
 
Postopek vodil: 
Aljoša Gadžijev,                                           Miha Lobnik 
Svetovalec Zagovornika I                              ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI   


