IZVAJALEC IRPS

Poročilo o delovanju izvajalca postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri
Združenju bank Slovenije za leto 2020
Pravna podlaga
Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list 81/2015 – ZIsRPS) v 30. členu
določa, da izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS) vsako leto do 31. marca na
spletni strani, na zahtevo pa tudi na trajnem nosilcu podatkov, objavi poročilo o delovanju izvajalca
IRPS za preteklo leto.
Poročilo izvajalca IRPS za preteklo leto vsebuje naslednje podatke:
–
–
–
–
–
–
–

število vloženih pobud za začetek postopka IRPS in vrste pritožb, na katere so se nanašale;
problemi, ki se pogosto pojavljajo in povzročajo spore med ponudniki in potrošniki, s predlogi
mogočih ukrepov za njihovo odpravo;
odstotni delež sporov, pobudo katerih je izvajalec zavrnil, in odstotni delež posameznih
razlogov za zavrnitev na podlagi drugega odstavka 16. člena zakona;
odstotni delež postopkov, ki so bili ustavljeni in razlogi za ustavitev, če so znani;
povprečen čas trajanja reševanja sporov;
odstotni delež primerov, v katerih je ponudnik izpolnil odločitev izvajalca IRPS, če je znan;
mreže izvajalcev izvensodnega reševanja čezmejnih potrošniških sporov, ki delujejo v
Evropski uniji in v katerih sodeluje.

Status izvajalca postopka IRPS pri Združenju bank Slovenije

Dne 16. junija 2016 so začela veljati Pravila postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov
pri Združenju bank Slovenije (Pravila). Postopek po teh pravilih je kombiniran posredovalno predlagalni postopek. Vodi ga posrednik v sporu, ki ga za dobo štirih let imenuje direktor ZBS kot
izvajalca postopka IRPS. Postopek se začne s pobudo potrošnika. Pobude se praviloma
obravnavajo na naroku, na katerega sta vabljeni obe stranki v sporu. Posrednik v sporu si prizadeva
doseči sporazum med ponudnikom storitve in potrošnikom. Če sporazum ni dosežen, izda posrednik
v sporu pisno obrazloženo nezavezujoče mnenje o spornem razmerju, ki se vroči strankama
postopka, povzetki mnenja pa se v anonimizirani obliki objavijo na spletni strani ZBS. Kot sestavni
del Pravil je bil dne 16. 6. 2016 sprejet Kodeks etičnih standardov Združenja bank Slovenije za
vodenje postopka IRPS.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je po preučitvi Pravil in Kodeksa z odločbo 32344/2016 dne 1. 8. 2016 v register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov vpisalo
Združenje bank Slovenije – GIZ kot izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

Poročilo za leto 2020
Število vloženih pobud za začetek postopka IRPS in vrste pritožb, na katere so se nanašale
V letu 2020 je bilo na izvajalca IRPS pri ZBS vloženih skupaj 45 pobud. Iz leta 2019 so bile
prenesene 4 zadeve. Od teh, skupno 49 zadev, je bilo v letu 2020 rešenih 44 pobud. Pet nerešenih
zadev je bilo prenesenih v leto 2021.
Skladno s Pravili postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri ZBS se pobude
praviloma obravnavajo na narokih. Posrednik v sporu praviloma na naroku obravnava tudi zadeve,
v katerih je po pisni izmenjavi stališč udeležencev v sporu očitno, da sporazum ni mogoč in da
potrošnik s pobudo ne bo uspel. V nekajletni praksi delovanja postopka IRPS se je namreč izkazalo,
da sestanek potrošnika in ponudnika storitev pred posrednikom v sporu pogosto, ne glede na izid,
deluje pomirjujoče na čustveno napeto situacijo, nastalo v teku reševanja potrošnikovih pritožb
znotraj pritožbenega postopka pri ponudniku storitev. Ne tako redko – četudi po oceni posrednika v
sporu še vedno ne dovolj pogosto - šele na podlagi intervencije posrednika v sporu ponudnik storitev
ponudi kompromisno rešitev, čeprav je potrošnikova zahteva pravno gledano v celoti neutemeljena.
Zato je posrednik v sporu v prejšnjih letih pobude le skrajno izjemoma (največ dve, mogoče tri letno)
obravnaval brez naroka. Šlo je za primere, kjer očitno ni bilo možnosti za sporazumno rešitev,
predmet spora je bil malenkosten, dejansko stanje ni bilo sporno, razlog ekonomičnosti pa je
narekoval, naj se na narok ne vabi strank iz oddaljenih krajev.
Delovanje izvajalca IRPS v letu 2020 je zaznamovala epidemija virusa covid 19, ki je večji del leta
onemogočala obravnavo zadev na narokih. Kljub pandemiji je bilo na narokih obravnavano 19 zadev,
brez naroka pa je bilo rešenih 26 zadev. Ob tem je treba upoštevati, da je bila v 5 zadevah pobuda
zavržena, izdanih je bilo tudi 5 sklepov o sporazumni rešitvi spora pred narokom oziroma brez
naroka. Meritorno – z izdajo mnenja, je bilo torej brez naroka rešenih 16 zadev. V vseh teh zadevah
dejansko stanje ni bilo sporno, stranki sta kljub pisnemu pozivu posrednika v sporu in njegovemu
opozarjanju na možne kompromise vztrajali vsaka pri svojih stališčih, stranki pa sta izrecno soglašali,
da posrednik v sporu izda pisno mnenje brez naroka. Posrednik v sporu se zaveda, da je takšno
reševanje sporov lahko v nasprotju z idejo mediacije, vendar sodi, da je ob upoštevanju, da gre v
postopku IRPS pri ZBS za kombiniran posredovalno - predlagalni postopek, v okoliščinah pandemije
takšen način reševanja sporov dopusten. Pri vseh zadevah pa navedeni pogoji za izdajo mnenja
brez naroka (še) niso bili izpolnjeni. Zaradi pandemije je tako konec leta 2020 ostalo nerešenih
nekoliko večje število zadev (skupaj 5).
Vsebina zadev, na katere so se nanašale pritožbe oziroma pobude je bila raznovrstna, tudi v letu
2020 so se pojavljali spori, ki so navedeni v poročilih za prejšnja leta, kot na primer:
–
–
–
–
–

nepravilnosti pri opravljanju plačilnih transakcij na bančnih avtomatih;
nepravilnosti pri izvrševanju plačilnih storitev;
nepravilnosti pri izvajanju sklepov o izvršbi;
neutemeljeno povzročanje stroškov, nastalih v zvezi z izterjavo zaostalih kreditnih obveznosti.
neodobritev kredita oziroma negativnega stanja na računu.

Leto 2020 pa so zaznamovali številni spori, v katerih potrošniki zahtevajo, naj jim banka povrne
izgube, ki so jim nastale zaradi vlaganja (v nekaj primerih tudi zelo visokih) zneskov v naložbe, za
katere se je izkazalo, da je šlo za prevaro. Takih sporov je bilo v letu 2020 deset. V vseh primerih
je šlo za odobrene transakcije, pravne podlage za odgovornost banke posrednik v sporu ni našel v
nobenem primeru. Značilnost vseh pobud v teh zadevah je, da so bile vložene v angleškem jeziku,
s praktično identično vsebino. Po pojasnilu enega od večjih oškodovancev je takšno pobudo proti
plačilu sestavila neka specializirana institucija, ki to storitev ponuja na internetu. Posrednik v sporu
upoštevaje vsebino navedenih pobud ocenjuje, da so bili v tem primeru potrošniki žrtve še ene
prevare.

Posrednik v sporu je obravnaval tudi dva primera tkim. Phishinga, to je spletnega ribarjenja oziroma
zvabljanja. Ali mora škodo nositi potrošnik, to je žrtev uspešnega zvabljanja ali banka, je odvisno od
tega, ali je potrošnik ravnal hudo malomarno. Novejša sodna praksa Vrhovnega sodišča (sodba III
Ips 62/2019) je pojem hude malomarnosti opredelila na način, ki močno povečuje tveganje banke
za škodo, ki nastane potrošniku zaradi neodobrenih plačilnih transakcij. Posrednik v sporu je sledil
stališčem Vrhovnega sodišča v navedeni sodbi, ugotovil, da je potrošnik sicer ravnal malomarno, ne
pa tudi hudo malomarno in pobudama ugodil.
Pandemija virusa covid 19 razen postopkovnih težav, ki so omenjene zgoraj, ni imela zaznavnega
vpliva na vsebino sporov. Posrednik v sporu je obravnaval samo en spor glede zahteve potrošnika
za odlog plačila kredita po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev
posledic za državljane in gospodarstvo – ZUZEOP.
Odstotni delež sporov, v katerih je bila pobuda zavrnjena in odstotni delež posameznih razlogov za
zavrnitev na podlagi drugega odstavka 16. člena zakona.
Tudi v letu 2020 ni bila nobena pobuda zavrnjena iz razlogov po drugem odstavku 16. člena ZIsRPS.1
Mogoče je treba omeniti še, da Pravila ne omogočajo zavrnitve pobude zaradi bagatelnosti spora
(vrednost pod – največ – 30 evrov). Tudi v takšnih primerih posrednik v sporu izda mnenje.
Zadeve so bile v letu 2020 rešene na naslednji način:

–
–
–
–
–

10 zadev (zaokroženo 22,7 % od rešenih zadev), se je končalo s sporazumom med
strankama;
v 8 zadevah (zaokroženo 18,2 % od rešenih zadev) je bilo izdano mnenje, da je pobuda
utemeljena, od tega v 1 primeru, da je pobuda delno utemeljena;
v 21 zadevah (zaokroženo 47,7 % od rešenih zadev) je bilo izdano mnenje, da pobuda ni
utemeljena;
5 pobud (zaokroženo 11,4 % od rešenih zadev) je bilo zavrženih;
5 zadev je bilo prenesenih v leto 2021.

Tabelarni prikaz pripadlih in obravnavanih zadev v letu 2020:

1

Število pobud vloženih v 2020

45

Število pobud, prenesenih iz 2019

4

Število zadev, rešenih v 2020

44

Število zadev, prenesenih v 2021

5

Drugi odstavek 16. člena ZIsRPS: Izvajalec IRPS lahko odloči, da se pobuda za začetek postopka zavrne tudi, če: je
očitno, da pobudnik s pobudo ne bo uspel; je pobuda neresna ali pomeni očitno zlorabo postopka; vrednost spora ne
dosega določene vrednosti, pri čemer ta ne sme biti večja od 30 evrov; potrošnik pri izvajalcu IRPS ni vložil pobude
za začetek postopka v roku, ki ne sme biti krajši od enega leta od dneva, ko je potrošnik vložil pobudo pri ponudniku;
je pobuda preveč kompleksna in zahtevna za reševanje pri izvajalcu IRPS, kar bi lahko ogrozilo učinkovito delovanje
izvajalca IRPS.

Način rešitve zadev v letu 2020:

Sporazumna rešitev spora

10

Pobuda je (delno) utemeljena

1

Pobuda ni utemeljena

21

Pobuda utemeljena

7

Pobuda se zavrže

5

Skupaj

44

Če med zadevami, ki so bile rešene v letu 2020, upoštevamo le tiste, ki so izpolnjevale pogoje za
vsebinsko obravnavo (39 zadev, brez petih, kjer je bila pobuda zavržena), lahko ugotovimo, da 10
zadev, v katerih sta se stranki poravnali, skupaj z 7 zadevami, kjer je posrednik v sporu sprejel
mnenje, da je pobuda utemeljena, pomeni, da so potrošniki uspeli v nekaj več kot 43,5% rešenih
zadev.
Večina sporazumov med strankama je bilo doseženih izven naroka. V vseh zadevah pa je do
sporazuma prišlo šele po izmenjavi vlog med strankama, praviloma po opravljenem naroku, na
katerem sta stranki izmenjali svoja stališča in je tudi posrednik v sporu podal svoj pogled na pravni
položaj strank. Banke so v nekaj primerih dosegle sporazum tudi v zadevah, kjer so sicer vztrajale
na stališču, da potrošnik nima pravne podlage za zahtevek – dogovor je bil očitno sklenjen zunaj
naroka, ker je ponudnik storitve popustil le glede na posebne okoliščine primera, in ni želel, da bi
njegovo ravnanje imelo precedenčne učinke. Na tem mestu posrednik v sporu ponovno poziva
banke, naj, zlasti pri manjših zneskih, pokažejo večjo pripravljenost na sklepanje kompromisov. Še
enkrat: takšno popuščanje "na štiri oči" v posameznih primerih ne more imeti precedenčnih učinkov.

Problemi, ki se pogosto pojavljajo in povzročajo spore med ponudniki in potrošniki, s predlogi
mogočih ukrepov za njihovo odpravo
Na podlagi vsebine sporov, ki jih je izvajalec IRPS reševal v letu 2020, je težko govoriti o nekakšnem
vzorcu ali tipični vrsti spora. Delno izjemo v letu 2020 predstavlja pojav spletnih goljufij – kjer pa –
razen morda nezadostnega osveščanja potrošnikov – ni mogoče govoriti o neustreznem ravnanju
bank. Morda presenetljivo je dejstvo, da ni bilo zaznati sporov, ki bi nastajali v zvezi s pandemijo
covid 19.

Odstotni delež postopkov, ki so bili ustavljeni in razlogi za ustavitev, če so znani
Kot je navedeno zgoraj, je bilo v letu 2020 od skupaj 44 rešenih zadev brez vsebinske obravnave z
ustavitvijo postopka oziroma z zavrženjem pobude rešenih 5 zadev, to je 11%, in sicer ena zato, ker
pobudnik pomanjkljive oziroma nerazumljive vloge ni dopolnil v določenem roku, dve zato, ker
potrošnik ni izčrpal notranjega pritožbenega postopka pri banki, ena zato, ker ni šlo za potrošniški
spor in ena, ker je bila vložena po preteku prekluzivnega roka.

Povprečen čas trajanja reševanja sporov
Spori so bili rešeni v enem mesecu do največ štirih mesecev od dneva prejema pobude. V trajanje
je vštet čas, ki je v nekaterih primerih potreben za popravo oziroma dopolnitev pobude, čas, potreben
za odgovor na pobudo in (pogosto) odlog obravnave za čas, ki so ga zahtevale stranke za poskus
morebitne sporazumne rešitve spora. Posrednik v sporu je v prejšnjih letih praviloma razpisal naroke
enkrat mesečno. Na naroku je obravnaval vse zadeve, v katerih je ponudnik storitev že podal
odgovor na pobudo. V letu 2020 takšna dinamika reševanja zadev zaradi pandemije ni bila mogoča,
kar je podaljšalo čas reševanja zadev.

Odstotni delež primerov, v katerih je ponudnik izpolnil odločitev izvajalca IRPS, če je znan
Skladno s Pravili posrednik v sporu ne izda odločitve, ampak le nezavezujoče mnenje. Pravila ne
predvidevajo obveznosti ponudnika storitve, da bi izvajalca IRPS obveščal o svojem ravnanju po
prejemu mnenja. Na podlagi nekaterih zahval, ki so jih potrošniki naslovili na izvajalca IRPS in na
podlagi neformalnih pojasnil pooblaščencev ponudnikov storitev ugotavljam, da ti praviloma
spoštujejo mnenja, ki so za potrošnika ugodna in jih prostovoljno izvršujejo. Je pa v letu 2020
posrednik v sporu prvič prejel sporočilo banke, da v enem primeru ne bo ravnala v skladu z mnenjem
posrednika v sporu, ki je bilo ugodno za potrošnika. Banka je navedla tudi razloge za to. Posrednik
v sporu šteje, da je takšno ravnanje banke korektno in lahko le izboljša delovanje izvajalca IRPS.
Za posrednika v sporu presenetljivo je dejstvo, da ravno glede sporov, ki so (v sicer majhnem in
nereprezentativnem vzorcu) najpogostejši in tudi glede zneskov najbolj tehtni, ni sodne prakse. Tako
v sporih glede oškodovanj potrošnikov zaradi spletnih prevar in neodobrenih transakcij s protipravno
odtujenimi bančnimi karticami, ki so pravno najbolj sporni, ni jasne in ustaljene sodne prakse. Za
posrednika v sporu bi bila koristna informacija, v kolikšni meri stranke upoštevajo njegova mnenja.
V primerih, ko se spor nadaljuje v sodnih postopkih, bi mu kot pomembna podlaga pri odločanju
služila informacija, kako so se ti postopki končali.

Mreže izvajalcev izvensodnega reševanja čezmejnih potrošniških sporov, ki delujejo v Evropski uniji
in v katerih sodeluje.
Izvajalec IRPS pri ZBS zaenkrat ne sodeluje v nobeni mreži izvajalcev izvensodnega reševanja
čezmejnih potrošniških sporov, ki delujejo v EU.

Ljubljana, 3. februar 2021
Posrednik v sporu pri izvajalcu IRPS – ZBS
Franc Testen

