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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«.
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Uvod
• Mediacija v gospodarskih sporih ni posebna oblika mediacije oz. vrsta
mediacije, ki bi terjala drugačne pristope od splošnih
• Gospodarski spori (GS) imajo določene posebnosti, ki jih mora poznati
tudi mediator, ko obravnava te spore
• Pravna podlaga: ZMCGZ, ZARSS
• Sodišču pridružena mediacija, zunajsodna mediacija
• Mediacija v GS se priporoča zlasti, ko sta stranki v trajnem poslovnem
odnosu, ki ga nameravati ohraniti in ko je hitra rešitev spora v korist
obema strankama.

Kaj je gospodarski spor?
- Spori med gospodarskimi subjekti (gospodarska družba, zavod, zadruga,
država, občina, s.p.
- Statusni spori (spori med družbeniki, družbeniki in družbo – ZGD),
- Spori, ki se nanašajo na ladje – plovbni spori
- Spori iz vpisov v sodni register
- Spori iz koncesijskih pogodb
- Spori v zvezi s stečajnim postopkom
- Spori zaradi razveljavitve pogodbe o arbitraži
- Spori glede varstva in uporabe izumov in znakov razlikovanja ali pravice do
uporabe firme
- Spori glede varstva konkurence
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Značilnosti mediacije v gospodarskih sporih
• Namen in cilj gospodarskih subjektov, zlasti gospodarskih družb, je čim bolj
učinkovito izvajati pridobitno dejavnost in maksimirati dobiček
• Sodni spor – čas, denar, strošek, negotovost, trajanje; to mediator predoči
strankam
• Pri razumnih zneskih je mogoče razumeti, da se bodo gospodarski subjekti
potrudili iskati rešitev in se ne izčrpavali za „cente“
• Veliki zahtevki iz enkratnih poslov
- možen dobiček/izguba tako visoka, da stranke niti slučajno ne bodo popustile zgolj zato,
da bi se poravnale
- spori glede finančnih naložb, gradbeni spori
- mediator se osredotoča na metode objektivizacije in metode pomoči pri odločanju
(batna, watna), ne pa na porabo časa in denarja

Značilnosti mediacije v gospodarskih sporih
GS med sprtimi poslovnimi partnerji, kjer je možno poslovno
sodelovanje
- Osredotočiti na skupen ekonomski interes in prihodno poslovno
sodelovanje – „kolač se bo lahko za obe povečal“
- Pretekla zamera ne sme ostati prezrta – nezaupanje
Spori glede pravic intelektualne lastnine - pravni standardi, kogentnost
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Pooblastila in nosilci odločitev
• Za mediacijo je lahko ovira, če v postopku na strani ene stranke
sodeluje pooblaščenec, ki ne more samostojno odločati.
• To ima za posledico izgubo časa zaradi posvetovanj in pridobivanje
soglasij od odločevalcev, hkrati pa je tudi odločevalec prikrajšan, da bi
sam neposredno zaznal vsa sporočila, ki so izmenjana na m. srečanjih.
• Priporočljivo je, da je na mediacijskem srečanju odločevalec
• Preverka pooblastila

Medijska podoba in javno komuniciranje
• Dobra javna podoba je pomembna za gospodarske subjekte
• Nekateri gospodarski subjekti intenzivno komunicirajo z javnostmi
• Zaupnost in tajnost mediacije varujeta subjekt pred morebitno
okrnitvijo ugleda
• Dogovoriti, ali in kako se bo komuniciralo z javnostmi
• Običajno mediator medijem posreduje skupno izjavo strank za javnost
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Načelo zakonitosti in razpolaganja strank
• Gospodarsko pravo dopušča precejšno polje svobodnega
dogovarjanja (OZ – posebnosti glede gospodarskih pogodb)
• To se izkazuje v možnosti velike kreativnosti mediatorja in strank pri
iskanju možnih rešitev spora
• Najpogosteje se konsenz skuša doseči skozi prihodnje poslovanje,
zlasti ker denarni viri v gospodarstvu niso tako omejeni, upoštevaje
znanje in poznanstva gospodarskih subjektov
• Skrb mediatorja je, da poravnava ni v nasprotju z načelom zakonitosti

Čustva v gospodarskih sporih
• Ali res gospodarski spori potekajo izključno razumsko, brez emocij?
• Načeloma stereotip – ljudje enačimo svoje delo s predstavo o sebi
(menedžer), zato so čustva prisotna
• Mediator mora ugotoviti, koliko so stranke čustveno vpletene v
konflikt
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Mediacijska pogodbena klavzula
• Poslovanje med GS praviloma pisno.
• Priporočljiva vključitev mediacijske klavzule v pogodbo.
• Zakaj? Prednosti mediacije

Prednosti mediacije v gospodarskih sporih
• Stranki sama obvladujeta, ali in pod kakšnimi pogoji se spor razreši, ni
tveganja neugodne rešitve, ki bi jo določil tretji
• Hitra rešitev spora, ki je sprejemljiva za obe strani
• Ekonomičen postopek, nižji stroški
• Ohranitev in pridobitev dobrega poslovnega odnosa z drugo stranjo
• Varovanje dobrega imena in ugleda – zaupnost
• Zastaralni, prekluzivni roki ne tečejo – stranka ne zamudi možnosti, da
bi svoj interes uveljavila v sodnem postopku
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Viri:
• Z. Hajtnik: Mediacija v gospodarskih sporih v: Ristin, Hajtnik (ur.),
Mediacija v teoriji in praksi, DMS, Ljubljana, 2011, str. 240-247.
• ZMCGZ, ZARSS, ZGD-1, ZPP
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