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Projekt DialogPlus - Usposobljeni socialni partnerji v
obrti in podjetništvu za učinkovit socialni dialog

Projekt DialogPlus je sofinanciran s strani Evropskega socialnega
sklada in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnost v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske
politike 2014-2020, 11.2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti
za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju
izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in
zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in
teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni,
regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev
usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga,
zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

1

08.08.2019

MEDIACIJA V
ODŠKODNINSKIH
SPORIH
Dr. Maja Ovčak Kos

Vir: Betetto, Ristin, Ovčak Kos et. al., Mediacija v teoriji in praksi, DMS, Ljubljana 2011.

Odškodninski spori
• Velika večina sporov v mediaciji ima odškodninsko podlago
• Kaj je odškodninski spor – spor glede odškodninske obveznosti
• Do nastanka odškodninske obveznosti lahko pride na podlagi:
A) Kršitve določb pogodbe (Pogodbena odškodninska odgovornost)
B) Neposlovna odškodninska odgovornost
- Vrste škod
- Civilni/gospodarski odškodninski spor
- Oškodovanec – FO/PO (oškodovanec – tisti, ki je utrpel zmanjšanje
premoženje, izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo)
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Odškodninski spori
Splošni napotki
•
•
•
•
•

Eni najbolj primernih za mediacijo
Ne iščemo krivde, ampak rešitev
Oškodovanec naj ima prvi besedo
Udeležba zavarovalnice – ni povzročitelj škode
Tehnike - Odvisno od vrste spora
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Odškodninski spori
1. Odškodninski spori, v katerih sta tako oškodovanec kot povzročitelj FO
- Igra žrtev – preganjalec (pretep), močna čustva
- Mediator mora ohraniti distanco, biti nepristran
- M ne sme sodelovati v ▲kot rešitelj – tehnike ohranjanja ravnotežja moči
2. Oškodovanec (FO) – za povzročitelja pa odgovarja zavarovalnica (Z)
- Najpogostejši spori
- Pooblaščenec zavarovalnice – ločeni sestanki niso potrebni, če razume
močna čustva oškodovanca;
- Spor le glede višine – dopustiti oškodovancu, da na skupnem sestanku
predstavi celotni dogodek
- Za oškodovanca pomembno, da Z pokaže, da dogodek obžaluje in da
občuti, da ga Z razume
- Pooblaščenec Z ni povzročitelj škode
- Nerealna pričakovanja glede višine odškodnine
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Odškodninski spori
3.
-

Škoda pri delu ali v zvezi z delom
D ostaja zaposlen pri DD – trajnost, odnos
Običajno je D soprispeval k nastanku škode
Neravnovesje moči?
Višina odškodnine – razhajanja med DD in Z

4. Škoda, ki jo FO povzroči zdravstvena organizacija
- Oškodovancu omogočiti, da ponovi ves postopek
zdravljenja
- Izvedensko mnenje
- Opravičilo in sočutje
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Odškodninski spori
5. Spori, kjer za škodo odgovarja država
- Predhodni postopek pri DO
- Objektivizacija
- Pridobitev mnenja pristojnega minis.
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Posebnosti postopka
• Od odgovornosti k višini odškodnine
• Pomen izvedenskega mnenja – kdo plača
predujem
• Ugotavljanje škode – od manj spornega k bolj
spornem
• Ločeno srečanje (BATNA; WATNA, zakaj
potrebuje denar, objektivacija)
• Slepa ulica – stroški, trajanje postopka
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Veščine mediatorja
• M mora izraziti empatijo in sočutje
• Oškodovanec naj pove, kako je prišlo do dogodka
• Pojasnjevanje o posameznih oblikah škode glede
na intenziteto, da oškodovanec dobi merilo
• Opravičilo za vsako ceno?
• ZZO in stroški/ rok plačila odškodnine
• Davki
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HVALA
ZA VAŠO POZORNOST
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije
Celovška 71, 1000 Ljubljana
www.zdops.si
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