GOSPODARSKI SPOR?

Spori med gospodarskimi subjekti so
neizogibni, so del poslovanja. Mediacija
je učinkovit in gospodaren način
reševanja spora, v katerem se glede
na dinamiko življenja iščejo rešitve za
prihodnost.
ŽELITE SVOJ SPOR REŠITI HITRO,
UČINKOVITO IN Z MANJ STROŠKI?
S svojim poslovnim partnerjem se pogovorite s pomočjo tretje, nevtralne osebe, ki
ustvarja ustrezno okolje za konstruktiven
pogovor in zagotovi, da lahko obe stranki izrazita svoj pogled na spor in raziščeta
možne rešitve.

KATERE POMEMBNE PREDNOSTI
IMA MEDIACIJA?
• V mediaciji ni poraženca.
• Izboljšuje komunikacijo med gospodarskimi subjekti.
• Omogoča nadaljevanje poslovnega
sodelovanja.
• Sodelovanje v postopku je prostovoljno.
• Zaupnost postopka.
• Neformalnost postopka.
• Čas in prostor za predstavitev
spornega razmerja.
• Možnost aktivnega sodelovanja in
vplivanja na izid postopka.
• Strokovno sodelovanje nevtralne
tretje osebe ves čas postopka.
• Nižji stroški gospodarskega spora.
• Hitrejša in učinkovitejša rešitev
gospodarskega spora.
• Izvršljivost sklenjenega dogovora   
- sodna poravnava.

PODPIŠITE SOGLASJE
ZA SODELOVANJE
IN PROMOCIJSKO
PRESKUSITE MEDIACIJO.

Tisk zgibanke sofinancirata Republika Slovenija
in Evropska unija iz evropskega socialnega
sklada v okviru potrjene operacije “Učinkovito
pravosodje”.

ALTERNATIVNI NAČIN
REŠEVANJA

GOSPODARSKEGA
SPORA –
SODIŠČU PRIDRUŽENA
MEDIACIJA

KAJ JE MEDIACIJA?
Mediacija je postopek, ki ni sojenje in v
katerem stranke prostovoljno s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja)
skušajo doseči mirno rešitev spora, ki
izvira iz pogodbenega ali drugega pravnega razmerja ali je v zvezi z njim.

KAKO DO MEDIACIJE?

KDO PLAČA STROŠKE?

• Odzovite se vabilu na mediacijo, ki
vam je bilo poslano v zvezi z vašo zadevo.

Plačilo za delo in potne stroške mediatorja nosijo stranke mediacijskega
postopka praviloma po enakih delih
(Pravilnik o nagradah in povračilu
potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč, Uradni list
RS, št. 22/10 in 35/13).

• Vprašajte o tem svojega pooblaščenca.
• Obrnite se na uslužbence mediacijske
pisarne sodišča, ki obravnava vaš spor,
ali na sodnika, ki mu je vaša zadeva
dodeljena v odločanje.

KAKO POTEKA POSTOPEK
MEDIACIJE?
V okviru predstavitve postopka mediacije
boste od tretje nevtralne osebe –
mediatorja prejeli informacije o:
• možnostih reševanja nastalega spora v
okviru programa sodišču pridružene
mediacije,
• načinu dela in možnih rešitvah spora,
• učinku dogovora o mirni rešitvi spora
na sodni postopek.
Med izvedbo postopka mediacije boste
dobili vpogled v njegov potek in spoznali
prednosti navedenega načina reševanja
spora, ki temelji na načelu prostovoljnega
sodelovanja, enakega obravnavanja strank,
avtonomije strank v postopku, zaupnosti
postopka in nepristranskosti mediatorja.

Vsaka stranka v postopku nosi
morebitne lastne stroške (npr. strošek
odvetnika), razen če se stranki
dogovorita drugače.
Za dodatne informacije o stroških
postopka se obrnite na mediacijsko
pisarno.

KDO VODI POSTOPEK
MEDIACIJE?
Mediacijo vodi mediator oziroma mediatorka, ki je strokovno usposobljena nepristranska tretja oseba, zaprošena, da vodi
mediacijo, ter zaprosilo sprejme.
Centralna evidenca mediatorjev, ki delujejo v programih sodišču pridružene mediacije na področju reševanja gospodarskih
sporov, je objavljena na spletni strani Ministrstva za pravosodje.

MEDIACIJSKI
POSTOPEK JE ZAUPEN
IN MOGOČ LE Z
VAŠIM SOGLASJEM IN
SODELOVANJEM.

