Poročilo o delovanju izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri
Združenju bank Slovenije za leto 2016

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 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;1
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 IRPS pri Združenju bank Slovenije
Članice Združenja bank Slovenije (ZBS) so že dne 23. 10. 2003 sprejele Akt o ustanovitvi in delu
poravnalnega sveta pri ZBS za zunajsodno reševanje sporov (Akt). V Aktu je bil za reševanje
potrošniških sporov predviden postopek evaluacijske mediacije, ki ga je vodil tričlanski senat:
predsednik, ki ga je imenovalo ZBS in po en predstavnik potrošniških organizacij ter predstavnik
ponudnikov bančnih storitev.
V tej statusni obliki je izvensodno reševanje sporov med ponudniki storitev – članicami ZBS – in
potrošniki potekalo do 16. junija 2016, ko 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. 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
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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.
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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
(Kodeks).
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.
V nadaljevanju dajem poročilo o delovanju izvajalca IRPS pri ZBS za celotno leto 2016 – torej tako
o postopkih, ki so potekali še po določbah Akta, kot o postopkih, ki so potekali po določbah Pravil po
vpisu izvajalca IRPS v register pri MGRT.

Število vloženih pobud za začetek postopka IRPS in vrste pritožb, na katere so se nanašale
V letu 2016 je bilo na izvajalca IRPS pri ZBS vloženih skupaj 10 pritožb in 21 pobud,2 skupaj torej
31 zadev. Od tega je bilo rešenih skupaj 21 zadev. Iz leta 2015 je bilo prenesenih in v letu 2016
rešenih še 7 zadev.
Pri oceni števila vloženih zahtev je treba upoštevati, da je v delovanju izvajalca IRPS pri ZBS prišlo
do določenega zastoja, ker od izteka roka po 43. členu ZIsRPS do uskladitve, ki je bila potrjena z
odločbo Ministrstva za gospodarstvo 1. 8. 2016, poravnalni svet ni deloval. V tem obdobju je na ZBS
prispelo 7 vlog, ki jih zaradi nepristojnosti izvajalec IRPS pri ZBS ni obravnaval.
Zadeve so bile praviloma obravnavane na narokih, na katere sta bili povabljeni obe stranki. Če se
pravilno vabljena stranka naroka ni udeležila, se je narok opravil v njeni nenavzočnosti.
V nekaj zadevah je posrednik v sporu odločil, ne da bi razpisal narok, vendar le, če je na podlagi
pisnega gradiva zanesljivo presodil, da sporazum med strankama ni mogoč, pisno gradivo pa daje
zadostno podlago za izdelavo mnenja. Praviloma je šlo v teh primerih za zadeve z bagatelnimi
zahtevki.
Samo na en narok je stranka prišla s pooblaščencem – odvetnikom.
Vsebina zadev, na katere so se nanašale pritožbe oziroma pobude je bila raznovrstna, lahko bi jih
uvrstili v naslednje skupine:
–
–
–
–
–
–
–
–

nepravilnosti pri opravljanju plačilnih transakcij na bančnih avtomatih;
težave dolžnikov z izpolnjevanjem obveznosti iz kreditnih pogodb;
nepravilnosti pri izračunu višine dolga – izračun stroškov, izračun obresti;
neuvidevnost porokov in zastaviteljev za tuj dolg glede vsebine obveznosti, ki so jih sprejeli;
nepravilnosti pri izvrševanju nalogov banki;
neutemeljene odpovedi pogodb o bančnih storitvah;
nepravilnosti pri izvajanju sklepov o izvršbi;
neutemeljeno odklanjanje izplačila domnevno privarčevanih oziroma položenih denarnih
sredstev.
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Akt je kot pravno sredstvo za začetek postopka predvideval pritožbo, Pravila govorijo o pobudi.

2

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 2016, je težko govoriti o nekakšnem
vzorcu ali tipični vrsti spora. Samo pogojno je mogoče govoriti o dveh vrstah sporov, pri katerih se
kaže nekakšen „vzorec“.
Eno so spori v zvezi s poslovanjem na bančnih avtomatih – zlorabe plačilnih instrumentov in
domnevno napačno delovanje bančnega avtomata. V primeru zlorab je lahko zelo sporno vprašanje
standarda dolžne skrbnosti imetnika plačilnega instrumenta – kako v posameznem primeru opredeliti
hudo malomarnost. V primerih, ko naj bi prišlo do napačnega delovanja bančnih avtomatov, pa
predstavlja velik problem ustrezna razporeditev dokaznega bremena.
Drug, dokaj pogost problem pa so položaji, ko si potrošniki naložijo finančno breme, ki ga bodisi
zaradi lahkomiselnosti ali zaradi spremenjenih razmer ne zmorejo (več) in iščejo pomoč pri izvajalcu
IRPS. Število teh primerov bi lahko zmanjšali z zaostreno kreditno politiko in z doslednejšim,
nazornejšim in razumljivejšim obveščanjem, pojasnjevanjem in opozarjanjem potrošnikov na velikost
in rizičnost bremena, ki ga prevzemajo z zadolževanjem. Premajhna uvidevnost glede tega, kakšno
breme so si naložili, se kaže predvsem pri porokih in zastaviteljih za tuj dolg.
Odstotni delež sporov, pobudo katerih je izvajalec zavrnil,
Zadeve, ki so bile vložene in rešene v letu 2016, so bile rešene na naslednji način:
–
–
–

pritožba oziroma pobuda ni utemeljena: 12 zadev, to je zaokroženo 57 % zadev;
stranki sta dosegli sporazumno rešitev spora:3 6 zadev, to je zaokroženo 28% zadev,
pobuda je utemeljena: 1 zadeva, to je zaokroženo 5% zadev

Dve pobudi sta bili zavrženi, ker nista izpolnjevala procesnih pogojev, kar zaokroženo predstavlja
10% zadev.
Če med zadevami, ki so bile vložene in rešene v letu 2016, upoštevamo le tiste, ki so izpolnjevale
pogoje za vsebinsko obravnavo (brez dveh, kjer je bila pobuda zavržena, torej 19), lahko ugotovimo,
da se je postopek končal uspešno za potrošnika v skupaj 7 zadevah, kar predstavlja nekaj več kot
36% rešenih zadev.
Četudi so bili sporazumi doseženi izven naroka, je treba upoštevati, da je do sporazuma oziroma
umika prišlo praviloma potem, ko je bil opravljen narok, 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.
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Noben sporazum ni bil formalno sklenjen na naroku. Med temi zadevami so upoštevane zadeve, kjer sta stranki
posredniku v sporu sporočili, da sta dosegli dogovor ali, kjer je pritožnik – pobudnik umaknil zahtevo.
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Odstotni delež posameznih razlogov za zavrnitev na podlagi drugega odstavka 16. člena zakona
V letu 2016 nobena pobuda ni bila zavrnjena iz razlogov, ki so navedeni v drugem odstavku 16.
člena ZIsRPS. Posrednik v sporu praviloma 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, in
tudi v teh zadevah izda nezavezujoče mnenje. Se pa v takšnih primerih včasih odloči, da sprejme
mnenje brez naroka kar mu omogoča določba prvega odstavka 13. člena Pravil. 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, vendar je tudi bagatelnost
zadeve lahko razlog, da se zadeva rešuje brez naroka (razlog: ekonomičnost postopka).
Odstotni delež postopkov, ki so bili ustavljeni in razlogi za ustavitev, če so znani
Kot je navedeno zgoraj, sta bila od skupaj 31 zadev, vloženih v letu 2016, ustavljena dva postopka
zaradi pomanjkanja procesnih predpostavk. Vlogi sta bili nerazumljivi, vložnika pa jih kljub pisnemu
pozivu in opozorilu na posledice, nista dopolnila.
Posrednik v sporu s formalnim sklepom ustavi tudi vse postopke, ki se končajo s sporazumom
oziroma umikom pobude (skupaj v letu 2016 šest zadev).
Povprečen čas trajanja reševanja sporov
Reševanje sporov, šteto od dne prispetja vloge do izdaje sklepa, je trajalo povprečno 47 dni. V
trajanje je vštet čas za odgovor na vlogo, čas, ki je bil v nekaterih primerih dan vlagatelju za
dopolnitev oziroma popravo vloge in (ne tako redko) odlog obravnavanja za čas, ki so ga na naroku
ali že pred njim zahtevale stranke za poskus morebitne sporazumne rešitve spora.
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. Kot izhaja iz poročila, je bilo v letu 2016 samo eno mnenje ugodno za potrošnika.
V prejšnjih letih je bilo takšnih mnenj več (pa manj sporazumno rešenih zadev), tudi v letu 2017 so
pobudniki že uspeli s svojimi zahtevami oziroma predlogi. 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.

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, 20. marec 2017

Posrednik v sporu pri izvajalcu IRPS – ZBS
Franc Testen
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