ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA

TAYA DAMIŠ

2021
TAYA DAMIŠ

ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT

KOPER, 2021

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT

Zaključna projektna naloga

ALTERNATIVNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH
SPOROV PREKO SPLETA
Taya Damiš

Koper, 2021

Mentor: izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

POVZETEK
V zaključni projektni nalogi smo v teoretičnem delu preučevali alternativno reševanje sporov
in potrošniške spore, podrobno spoznali mediacijo kot alternativno obliko reševanja sporov in
se v večini posvetili spletnemu reševanju sporov s pomočjo spletne platforme (Spletno
reševanje sporov – ec.europa.eu). Empirični del je sestavljen iz ugotovitev raziskave o
poznavanju, uporabi alternativnih oblik reševanja spora in spletnega reševanja sporov.
Ugotovili smo, da je poznavanje alternativnih oblik med Slovenci zelo dobra, uporaba le-te pa
ne preveč (le 16 % anketiranih), poznavanje in uporaba spletnega reševanja sporov na spletni
platformi pa je zelo slaba.
Ključne besede: alternativno reševanje sporov, alternativne oblike reševanja sporov, mediacija,
spletna platforma, spletno reševanje sporov.
SUMMARY
In the theoretical part of our final thesis, we studied about alternative dispute resolution and
consumer disputes. We got to know mediation in detail as an alternative form of dispute
resolution and mostly focus on online dispute resolution with the help of an online platform
(Online Dispute Resolution- ec.europa.eu). The empirical part consists of the findings of the
research on knowledge, the use of alternative forms of dispute resolution and online dispute
resolution. We discovered that the knowledge of alternative forms among Slovenes is very
good, while only 16 % of respondents use alternative forms. Knowledge and use of online
dispute resolution on the online platform are very poor.
Keywords: alternative dispute resolution, alternative forms of dispute resolution, mediation,
online platform, online dispute resolution.
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V

1 UVOD
Potrošnja je postala del našega vsakdana, zato sta urejeno varstvo in pravice potrošnikov
ključna za delovanje notranjega trga Evropske unije. Za reševanje sporov poznamo klasične
oblike, v najnovejšem času pa se pojavljajo tudi alternativne oblike reševanja sporov. V
zaključnem projektnem delu se bomo osredotočili na alternativno reševanje sporov. Potrošnik
je še zmeraj šibkejša stranka pri uveljavljanju pravnega postopka, predvsem pa klasične oblike
reševanja sporov niso zmeraj najboljše ali primerne. To še posebej velja pri manjših sporih, kjer
gre za manjšo vrednost spornega predmeta. Alternativno reševanje sporov je postopek, ki ne
pomeni sojenja in v katerem ena ali več tretjih nevtralnih oseb sodeluje pri reševanju spora iz
2. člena Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS) s postopki mediacije,
arbitraže, zgodnje nevtralne ocene ali drugimi podobnimi postopki (Zakon o alternativnem
reševanju sodnih sporov (ZARSS). Uradni list RS, št. 97/09 in 40/12 – ZUJF).
Med oblikami alternativnega reševanja sporov se bomo predvsem osredotočili na mediacijo.
Pri nas se vse bolj uporablja izraz mediacija, čeprav je ta izraz star tako kot človeštvo. Ljudje
so že od nekdaj reševali spore, kjer so prisostvovali drugi ljudje, ki v spor niso bili vpleteni, in
te spore skušali razrešiti kot tretja nevtralna oseba. Največkrat lahko zasledimo, da začetki
mediacije izhajajo iz Azije.
Leta 2007 je bila organizirana prva Evropska konferenca mediatorjev na Dunaju. V Sloveniji
so mediacijo uvedli leta 1994 v 15 centrih za socialno delo po regijah (Iršič 2010, 21), od leta
2001 se uporablja tudi na Okrožnem sodišču v Ljubljani (Iršič 2010, 22), danes pa se mediacija
kot oblika reševanja sporov izvaja še na drugih okrožnih sodiščih, višjih sodiščih in delovnih
sodiščih po Sloveniji.
Ker smo dandanes vedno bolj omejeni s časom, saj je tempo življenja hitrejši kot nekoč, sploh
pa zdaj, ko smo v situaciji krize zaradi epidemije covid-19, je uporaba mediacije za reševanje
sporov veliko hitrejša, cenovno ugodna in učinkovita.
Leta 2019 so bili znani podatki o povečanju spletnih nakupovanj v Sloveniji (Statistični urad
RS 2019), ko je nastopila covid-19 karantena, pa se je po podatkih prodajalcev ta trend še
povečal. S tem smo se zavarovali pred morebitno okužbo in lahko kupovali v trgovinah, ki so
bile v tistem času zaprte. Vse bolj je popularno spletno nakupovanje v tujih državah, predvsem
znotraj EU (Delo 2020). V letu 2020 pa je spletno nakupovanje še rastlo. Prek spleta je v 3
mesecih pred opravljenim anketiranjem nakupovalo 52 % 16–74-letnikov. 50 % jih je v tem
obdobju naročilo ali kupilo prek spleta fizične izdelke. 51 % e-kupcev je opravilo en ali dva
spletna nakupa. Vrednost posameznega e-nakupa pa je bila največkrat (v 29 %) od 100 do 299
EUR (Statistični urad RS 2020).
Z zaključnim projektnim delom želimo izvedeti, kako so ljudje v Sloveniji informirani o
alternativnem reševanju sporov preko spleta. Potrošniki lahko od 15. februarja 2016 spor s
ponudniki blaga in storitev poskušajo rešiti s pomočjo postopkov izvensodnega reševanja
potrošniških sporov. Ti so na voljo v vseh državah članicah EU. Ta ureditev izhaja iz Zakona o
izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških
sporov (ZIsRPS). Uradni list RS, št. 81/15), ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in
Direktive 2009/22/ES.
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1.1 Namen in cilj zaključne projektne naloge
Namen zaključne projektne naloge je ugotoviti, koliko ljudje v Sloveniji poznajo oz. so že
uporabljali alternativno reševanje sporov, ter ugotoviti poznavanje in uporabo spletnega
reševanja sporov. Če nobene od alternativnih oblik še niso uporabljali za reševanje sporov ali
v konfliktu še niso bili, pa nas zanima, za katero obliko ali način reševanja bi se odločili
(sodišče, alternativno obliko, arbitražo, pravdo itd.).
Cilji:
•
•
•
•

teoretično predstaviti alternativno reševanje sporov,
teoretično podrobneje predstaviti mediacijo kot obliko alternativnega reševanja sporov,
teoretično predstaviti spletno reševanje sporov,
v empiričnem delu bomo izvedli raziskavo z izvedbo ankete, ki bo razdeljena na tri sklope.
Prvi sklop bo vseboval demografske podatke (spol, starost, tip naselja, v katerem živijo, in
najvišja dokončana izobrazba), v drugem sklopu bomo ugotavljali poznavanje in predhodno
uporabo alternativnega načina reševanja spora, informiranost o alternativnih oblikah, in ali
so bolj naklonjeni izvensodnemu načinu ali sodnemu načinu reševanja sporov, tretji sklop
pa bo namenjen ugotavljanju, v kakšni meri poznajo in so že uporabljali spletno reševanje
spora. Vse podatke bomo poskušali primerjati glede na starost, tip naselja, v katerem živijo,
in najvišjo doseženo izobrazbo.

1.2 Metode raziskovanja
Pri raziskovanju bomo izhajali iz zakonodaje Republike Slovenije in evropskega prava glede
alternativnih oblik reševanja sporov potrošnikov, nato iz dostopne prakse na tem področju
(poročila, študije) in podrobno preučene domače ter tuje literature s področja mediacije in
alternativnega reševanja sporov. Predvsem se bomo poglobili v preučevanje spletnega
reševanja sporov preko spletne platforme. Podatke bomo črpali iz knjig, člankov in internetnih
virov.
Pri svojem delu bomo uporabljali metodo kompilacije za povzemanje podatkov iz knjižnih in
internetnih virov o mediaciji, alternativnem reševanju sporov in spletnem reševanju sporov, s
kvantitativno metodo in kvalitativno metodo pa bomo preko ankete ugotavljali, kakšno je
dejansko poznavanje alternativnega reševanja sporov preko spleta v Sloveniji. V anketi bomo
ljudi razdelili na pet starostnih skupin (do 18 let, od 19 do 26 let, od 27 do 35 let, od 36 do 50
let, od 51 let naprej). Vzorec bo splošno prebivalstvo Republike Slovenije. Pri starosti lahko
pride do odstopanja, in sicer predvidevamo, da bo sodelovalo preveč mladih in premalo
starejših. S pomočjo metode primerjanja bomo primerjali starostne skupine glede poznavanja
alternativne oblike reševanja sporov, poznavanja spletnega reševanja sporov, izvora
informiranosti o tej obliki, izkušenj z alternativnimi oblikami reševanja sporov, katere oblike
za reševanje so že uporabljali in kateri način reševanja sporov (sodišče, alternativno/izvensodno
reševanje) bi izbrali, če bi bili v konfliktu. S kvalitativno metodo se bomo spraševali, zakaj
nekatere starostne skupine bolje poznajo alternativne načine reševanja sporov kot druge.
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1.3 Predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge
Predpostavke, na katerih bo temeljila naloga:
•
•
•
•
•
•

urejeno varstvo in pravice potrošnikov sta ključna za delovanje notranjega trga Evropske
unije;
vsak konflikt/spor se lahko reši v mirnem in cenovno ugodnem okolju ter s sporazumnim
dogovorom med dvema ali več strankami;
alternativne oblike reševanja sporov (najbolj mediacija) bi morale biti v Sloveniji bolj
poznane in z njimi bi morali reševati večino nastalih konfliktov;
rezultati in ugotovitve bodo pokazali, da Slovenci raje posegajo po »klasični« obliki
reševanja sporov;
spletno reševanje sporov je bolj poznano pri mlajših generacijah (do 40 let);
spletnega reševanja sporov se v Sloveniji poslužuje samo peščica ljudi.

Predvidene omejitve naloge:
•
•

pri izvedbi ankete bomo anketirali splošno prebivalstvo Republike Slovenije, s čimer ne
bomo dobili dovolj relevantnih podatkov, saj bo prišlo do odstopanja v starosti, prav tako
pa bo sodelovalo premajhno število anketiranih;
poznavanje in uporaba alternativnega reševanja sporov ter spletnega reševanja sporov bo
slovenskim potrošnikom tuja, s čimer bomo pridobili relevantne podatke le glede
informiranosti o alternativnih oblikah, podatek, kakšno obliko bi izbrali, če bi bili v
sporu/konfliktu, in kakšno je poznavanje spletnega reševanja sporov.
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2 ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV
Alternativno reševanje sporov postaja del pravne kulture. Alternativno reševanje sporov je
postopek, ki ne pomeni sojenja in v katerem ena ali več tretjih nevtralnih oseb sodeluje pri
reševanju spora s postopki mediacije, arbitraže, zgodnje nevtralne ocene ali drugimi podobnimi
postopki (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS). Uradni list RS, št. 97/09
in 40/12 – ZUJF).
V teoriji so postopki alternativnega reševanja sporov predstavljeni kot prilagodljivo, hitrejše in
poceni orodje za reševanje in uveljavljanje potrošniških pravic. Kljub dobrim ocenam v teoriji
pa v praksi ta sistem še ni zaživel. Ocenjujejo, da je razlog v neustreznem ozaveščanju o obstoju
te sheme in njene koristi (Zavod UP 2017). Tehnike alternativnega reševanja sporov se vse
pogosteje uporabljajo na mednarodni ravni (Zavod UP 2017). Bistvo postopka alternativnega
reševanja sporov je prostovoljni dostop strank k postopku in nevtralnost tretje strani (npr.
mediator).
Zakon, ki ureja alternativno reševanje sodnih sporov, je Zakon o alternativnem reševanju
sporov (Zakon o alternativnem reševanju sporov (ZARSS). Uradni list RS, št. 97/09 in 40/12 –
ZUJF, v nadaljevanju ZARSS). »Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)
ureja reševanje sodnih sporov v okviru postopkov alternativnega reševanja sporov, ki jih na
podlagi tega zakona strankam zagotavljajo sodišča« (Zakon o alternativnem reševanju sporov
(ZARSS). Uradni list RS, št. 97/09 in 40/12 - ZUJF).
Ta zakon zagotavlja strankam v sodnih sporih iz 2. člena preprost dostop do pravnega varstva
v okviru alternativnega reševanja sporov, pravno varstvo pa omogoča v sporih civilnopravnega
razmerja, saj bodo lahko stranke med pravdnim in nepravdnim postopkom same skušale rešiti
spor z uporabo izbranega alternativnega postopka. Harvardski profesor Frank Sader je razvil
model, imenovan sodišča z več vrati (ang. Multi-door Courthouse), ki ga uvaja tudi ZARSS, in
govori, da državna sodišča spodbujajo, ponujajo in upravljajo z alternativnim reševanjem
sporov (Zalar 2010).
2.1 Potrošniški spori
Potrošnja je del našega vsakdana, zato je učinkovito varstvo pravic potrošnikov ključno za
uspešno poslovanje trgov. Pri interakcijah med osebami pogosto prihaja do takšnih ali
drugačnih sporov, ki se lahko rešujejo po vsem poznani sodni poti ali pa po alternativnih
metodah. Postopek reševanja potrošniških sporov se začne, ko med ponudniki in potrošniki
pride do spora, ki ni rešen s strani strank, na podlagi pravočasnega in pravilnega zahtevka in je
nastal v zvezi s prodajo blaga ali opravljene storitve glede odpravljanja napake, povračila škode
ali izvedbe plačila. Delovanje enotnega notranjega trga je predvsem koristno za potrošnike in
podjetja, saj podpirajo ustvarjanje delovnih mest, spodbujajo rast in konkurenčnost ter inovacije
(Zavod UP 2017). Tradicionalni sodni postopki niso vedno najboljši način reševanja
potrošniških sporov, prav tako tudi ne stroškovno primerni, saj je razlika med ekonomsko škodo
skupaj s sodnimi stroški prevelika. Še posebej se to pozna pri manjših vrednostih od 10 do 20
evrov. Izgube evropskih potrošnikov zaradi težav s kupljenim blagom ali storitvami
strokovnjaki ocenjujejo na 0,3 % evropskega BDP (EUR-Lex 2010). Nedavna študija Evropske
komisije je pokazala, da je 56 % evropskih potrošnikov v zadnjih dveh letih doživelo goljufijo.
Najpogostejše vrste prevar na družbenih medijih so t. i. »nakupovalne prevare«, pri katerih
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potrošnike z zvijačo zvabijo v naročnine ali nakup proizvodov, ki so lažni ali ne obstajajo
(Republika Slovenija 2020a).
Prednosti alternativnega reševanja potrošniških sporov so (Jaretina in Uzelac 2014):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

primeren je za večstranske spore,
postopek je fleksibilen (stranke postopek spora opredelijo in nadzorujejo),
nizki stroški,
zmanjšana kompleksnost v smislu »manj je več«,
stranke same izberejo način alternativnega reševanja sporov in nevtralno tretjo osebo za
neposredno pogajanje ali prenehanje postopka,
hitrost odločitve, saj postopek traja največ 3 mesece,
prilagojeni interesi, praktične rešitve,
zaupnost, nevtralnost in prostovoljnost,
možnost kolektivne odškodnine,
vzdrževanje medsebojnih odnosov in ugled.

2.2 Oblike alternativnega reševanja sporov
Pri alternativnem reševanju sporov gre za obliko mirnega reševanja sporov, ki ne prinaša
sodnega postopka. Poznamo različne oblike alternativnega reševanja sporov. Največkrat
govorimo o uporabi arbitraže, zgodnji nevtralni oceni spora in mediaciji, o kateri bomo pisali v
drugem poglavju zaključne projektne naloge. Ob teh treh se uporabljajo tudi mini sojenje,
konciliacija ali posredovanje, poravnalni narok, varuh človekovih pravic, privatni sodnik,
poravnalni sestanki, kombinacija mediacije in arbitraže itd. Vsaka od teh oblik alternativnega
reševanja sporov ima določene prednosti in pomanjkljivosti. V primeru reševanja globljih ali
kompleksnejših psiholoških težav je lahko koristnejša psihoterapija (Iršič 2010, 291).
2.2.1 Arbitraža
Gre za staro obliko reševanja sporov. Že v začetku razvoja človeške družbe so ljudje skušali
uveljavljati svoje varstvo z zasebno pomočjo.
»Arbitraža ali razsodišče je nedržavno sodišče; sestavljajo jo ena ali več oseb, o katerih
imenovanju se stranke sporazumejo, in stranke jih sporazumno ter prostovoljno zaupajo z izdajo
meritorne odločbe, ki jo zakon izenačuje s pravnomočno sodbo rednega sodišča. S sklenitvijo
arbitražnega dogovora stranke izključijo pristojnost rednih sodišč« (Ude 2004, 23).
Ude (2004, 24–25) navaja, da gre za najbolj podobno obliko sodnega reševanja sporov, zlasti
na področju gospodarskih sporov, kjer se zahteva visoka stopnja strokovnosti. Glede na sodni
postopek gre navadno za hitrejšo obliko reševanja sporov. Arbitraža zmeraj deluje na podlagi
dogovora oziroma pogodbe strank, kjer lahko stranke same dosežejo sporazumno rešitev spora,
če jim to ne uspe, pa o sporu odločijo najmanj trije arbitri (Zakon o arbitraži (ZArbit). Uradni
list RS, št. 45/08). Temeljna pravila postopka arbitraže določa Zakon o arbitraži.
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2.2.2 Zgodnja nevtralna ocena spora
Zgodnja nevtralna ocena spora je zaupen postopek ugotavljanja dejanskih in pravnih vidikov
spora. Primerna je za vse oblike sporov. Značilno je, da sodišče na lastno pobudo ali pobudo
sprtih strank imenuje nevtralnega ocenjevalca. Ocenjevanje je možno pri eni ali več strankah
za uspeh v morebitnem arbitražnem, sodnem ali drugem razsojevalnem postopku reševanja
spora ter za iskanje možnosti za sporazumno rešitev spora.
Ocena spora pomaga pri ugotavljanju uspešnosti razreševanja spora, pri morebitnih posameznih
relevantnih vprašanjih, določitvi razpona pričakovanega prisojenega zneska denarja, pri v
odstotkih izraženi verjetnosti uspeha v pravdnem ali arbitražnem postopku, omogoči
razumevanje prednosti in slabosti njihovih zahtevkov in odgovorov nanje, v sporu pomaga
testirati realnost in določiti spodnjo mejo morebitnega sporazuma. Predvsem je ocena spora
priporočljiva, kadar je v spor vpletenih več strank, ki imajo različne interese, kadar gre za
zapletena tehnična in druga vprašanja, na katera si ne znamo odgovoriti, in kadar zaradi
pomanjkanja informacij ali nerealnih pričakovanj stranke niso sposobne nadaljevati pogajanj
ali mediacije.
Nevtralni ocenjevalci spora so visoko strokovno usposobljeni in izkušeni strokovnjaki, ki jih
stranka izbere sama sporazumno med akreditiranimi upokojenimi ali nekdanjimi ustavnimi in
drugimi sodniki, profesorji prava in drugimi strokovnjaki z različnih specialnih področij, lahko
pa se stranke dogovorijo tudi, da bo oceno spora podala oseba, ki bo v soglasju z ECDR
akreditirana samo za posamezni primer (ECDR 2012).
2.3 Postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov
Predsednica Evropskega centra za reševanje sporov Katarina Kresal na podanem primeru
pojasni, kako poteka zakon o izvensodnem reševanju sporov. Kaj narediti v takšnem primeru,
ki se lahko zgodi vsakemu potrošniku: »V Ljubljani sem kupila smučarske rokavice, pritegnila
me je etiketa, na kateri je pisalo, da so ekstra tople. V resnici so se na smučanju izkazale za –
izjemno hladne. Kaj storiti? Izdelek nima nobene vidne napake. Kako naj potem terjam vračilo
denarja, če mi prodajalec ne bo prišel nasproti? Ali mi lahko pomaga novi zakon o izvensodnem
reševanju potrošniških sporov? Kje najdem hitrega, strokovnega in poceni neodvisnega
zunanjega razsodnika?« (Delo 2016).
Prvi korak pri reševanju potrošniških sporov so še zmeraj notranji reklamacijski postopki.
Večina sporov se reši že v tej fazi, saj se ponudniki zavedajo, da je njihov ugled odvisen od
reševanja reklamacij (Delo 2016). Če se spor ne reši, lahko preidemo na klasično obliko
sodnega reševanja sporov ali izvensodno reševanje sporov. Zveza potrošnikov Slovenije je
potrebo po mehanizmu izvensodnega reševanja potrošniških sporov želela uveljaviti v sistem
že leta 1992.
S 14. novembrom 2015 je stopil v veljavo Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov
(Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS). Uradni list RS, št. 81/15), ki
ureja izvensodno reševanje domačih in čezmejnih sporov. Postopek je pisne narave, pri čemer
se za komunikacijo uporablja elektronska pošta, svetovni splet in telefon. Sodelovanje strank v
postopku je prostovoljno in lahko stranka kadarkoli odstopi od sodelovanja v postopku.
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2.4 Izvensodno reševanje potrošniških sporov v Sloveniji
Splošna pravila postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov določa Zakon o
izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS). Podjetje ima tudi možnost, da se ne
odloči za vstopanje v izvensodno reševanje potrošniških problemov, a mora to obvezno
ustrezno objaviti.
Izvajalec izvensodnega reševanja sporov na podlagi zakona potrošniku zaračuna pristojbino, ki
ne sme presegati 20 evrov (Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS).
Uradni list RS, št. 81/15). Ti postopki reševanja sporov so navadno poceni, enostavni, hitri, kar
koristi tako potrošnikom kot tudi ponudnikom. S tem se lahko izognejo sodnim postopkom in
večjim stroškom. Uspeh izvensodnega reševanja sporov običajno dosežemo v 90 dneh
(Republika Slovenija 2020b).
Potrošnik v samem postopku ne potrebuje pooblaščenca, lahko pa ga ima, če tako želi.
Potrošnik prav tako plača stroške izvedenskega mnenja, če ga zahteva, lahko vloži pobudo za
reševanje spora pri izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov šele po neuspelem
poskusu reševanja spora neposredno s ponudnikom, in če spor še ni v upravnem postopku,
sodnem postopku ali postopku pri drugem izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških
sporov (Republika Slovenija 2020b).
Vsak izvajalec, ki je vpisan na seznam izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov
pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, mora sprejeti in objaviti na spletni strani
svoja podrobnejša pravila glede postopka. Če ponudnik nima spletne strani, to stori na drugačen
primeren način, npr. v poslovalnici, v splošnih pogojih poslovanja. Praviloma gre za
prostovoljno sodelovanje, razen kjer drugače določata poseben zakon ali uredba Evropske
unije, ko je sodelovanje ponudnika obvezno, npr. finančne storitve energetike (Republika
Slovenija 2020b).
V Sloveniji omogočajo okrajna, okrožna, delovna in višja sodišča ter višje delovno in socialno
sodišče strankam uporabo alternativnega reševanja sporov s tem, da sprejmejo in uveljavijo
program alternativnega reševanja sporov (Zakon o alternativnem reševanju sporov (ZARSS).
Uradni list RS, št. 97/09 in 40/12).
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3 MEDIACIJA
»Mediacija je proces, v katerem tretja nevtralna stran – mediator oz. mediatorji – podpira dve
(ali več) strani s spornim vprašanjem ali področjem pri razjasnjevanju nesporazuma in iskanju
skupne rešitve« (Iršič 2010, 61).
Mediator kot tretja nevtralna stran skrbi za proces in ne odloča o vsebini, ne daje predlogov
rešitve in niti se ne opredeljuje glede vsebine. Mediacija je stara tako kot človeštvo, saj so že
od nekdaj v različnih kulturah skušali spore reševati oziroma so pomagali pri reševanju sporov
na sporazumen način, saj je bilo od nadaljnjega sodelovanja vpletenih odvisno celo preživetje.
Najstarejši podatki o mediaciji segajo v čas sumerske civilizacije, že stoletja pa je to
dominantna metoda za reševanje sporov v Aziji. Skozi različne kulture se mediacija kaže na
različne načine. Predvsem močno razširjena je na Kitajskem in Japonskem, kjer je reševanje
sporov na sodiščih nekaj sramotnega, saj kaže na to, da stranke problemov niso sposobne
reševati na miren način (Iršič 2010, 19).
Mediacija se je v tej obliki, kot jo poznamo danes, razvijala v šestdesetih letih prejšnjega stoletja
v ZDA. V tistem času so sodišča bila prezaposlena in stvari so zaostajale, zato so v lokalni
skupnosti začeli ustanavljati mediacijske centre, da bi razbremenili sodišča. V centrih so se
usposabljali prostovoljci. Ker se je mediacija izkazala za tako uspešen način alternativnega
reševanja sporov, so mediacijskim centrom sledili razni programi mediacije, organizirani s
strani sodišč. V osemdesetih in devetdesetih letih se je mediacija razširila tudi po Evropi. Leta
2007 je na Dunaju bila organizirana prva Evropska konferenca mediatorjev (povzeto po Iršič
2010, 19–20).
3.1 Mediacija v Sloveniji
V Sloveniji so mediacijo uvedli leta 1994 v 15 centrih za socialno delo po regijah, od leta 2001
se mediacija uporablja tudi na Okrožnem sodišču v Ljubljani, saj so zaradi preobremenjenosti
bili primorani povečati dostopnost do sodišč, dandanes pa to obliko reševanja sporov
uporabljajo še druga okrožna sodišča v Sloveniji (Iršič 2010, 22). V Sloveniji so vsi mediatorji
usposobljeni za izvajanje mediacije, kot to določa Zakon o alternativnem reševanju sodnih
sporov. Leta 2006 so v Sloveniji ustanovili Društvo mediatorjev Slovenije.
Naloge društva so (povzeto po Društvo mediatorjev Slovenije 2014):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

medsebojna izmenjava izkušenj, znanja članov društva,
izobraževanje članov društva in zainteresiranih oseb za mediacijo,
organiziranje posvetov, seminarjev in študijskih potovanj v Sloveniji in v tujini,
izdajanje knjig, brošur, biltenov s področij, povezanih z alternativnim načinom reševanja
sporov,
organiziranje seminarjev in izmenjava izkušenj med člani društva in nečlani,
organiziranje javnih tribun o alternativnem načinu reševanja sporov,
sodelovanje z inštitucijami in društvi, ki se ukvarjajo s podobnimi dejavnostmi oziroma
imajo podobne cilje,
širiti idejo o alternativnem reševanju sporov v Sloveniji,
dajanje sugestij in predlogov zakonodajalcu pri sprejemanju predpisov in izvajanju
predpisov na področju alternativnega načina reševanja sporov,
sodelovanje z mednarodnimi društvi in združenji mediatorjev,
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•
•
•
•
•
•
•

organiziranje izobraževanj v zvezi z znanji, ki jih potrebujejo obstoječi in bodoči mediatorji,
organiziranje izobraževanj edukatorjev (trenerjev) za izobraževanje mediatorjev,
organiziranje seminarjev in izvajanje vseh oblik alternativnega načina reševanja sporov,
širjenje ideje alternativnega načina reševanja sporov med mladimi in državljani,
izdelava kodeksa za mediatorje,
organiziranje mediacije in določitev mediatorjev v posameznem primeru,
določanje tarife za delo mediatorjev.

Leta 2008 se je ustanovilo tudi Združenje mediacijskih organizacij Slovenije – MEDIOS.
Osnovni namen združenja je povezovanje organizacij, ki delujejo na področju mediacije,
razvijanja mediacije in širjenja kulture medsebojnih odnosov in mediacije v slovenskem in
mednarodnem prostoru ter razvoj standardov in priporočil za izvajanje mediacijskih postopkov
in usposabljanj mediatorjev (Medios 2020).
V letu 2018 je bilo uspešno zaključenih kar 47 % mediacij (Sodstvo Republike Slovenije 2018).
3.2 Postopek mediacije
Šetinc Tekavc (2002, 42) navaja, da je mediacija neformalni postopek, kjer potek ni fiksno
vnaprej določen, temveč je od mediatorja do mediatorja različen. Postopek se prilagaja glede
na spor in po predhodnem pogovoru s strankami.
Mediatorja si stranki izbereta sami, največkrat z zunanjo pomočjo. Mediacija velja za hitrejšo
in cenejšo obliko reševanja sporov. Čas je odvisen od sodelovanja in strinjanja strank ter vrste
spora. Trajanje določata stranki sami, ta čas pa je po navadi tri mesece. Postopek mediacije je
popolnoma prostovoljen. Dogovor je zakonit in se ob sodelovanju sodnika, ki je zadolžen za
pregled njegove zakonitosti, praviloma sklene v obliki sodne poravnave. To pomeni, da zoper
njo ni mogoča pritožba in da v primeru, da je katera od strank ne bi prostovoljno izpolnila,
lahko druga zahteva prisilno izpolnitev v izvršbi.
Vse se začne s podpisom mediacijske pogodbe. Pogodbo sklenejo mediator in stranke, v njej
pa so zapisana določena pravila, ki jih je potrebno spoštovati. Podpišejo jo lahko tudi drugi, ki
bodo prisotni pri samem postopku (odvetnik, zaupni svetovalec ...). S podpisom pogodbe se
stranki zavežeta, da si bosta dejavno prizadevali za rešitev. V samem postopku je ključnega
pomena zaupnost in upoštevanje sklenjenih pravil, podpiše se tudi izjava o zaupnosti. Naslednja
faza je ugotavljanje, zakaj spora stranki nista mogli rešiti sami. Ta faza po navadi traja najdlje
in v njej je ključnega pomena dobra komunikacija. Ko mediator skozi izvedena srečanja ugotovi
vse interese, sta stranki pripravljeni na nadaljnja pogajanja. Naslednja faza je posvetovanje in
pogajanje, kjer iščemo in preizkušamo različne rešitve. Tukaj morata stranki izbrati rešitev, ki
obema najbolj ustreza. Zna se zgoditi, da bo ena izmed strank ugotovila, da lahko več doseže z
obravnavo na sodišču, v takem primeru se mediacija prekine in mediator stranki sooči z
dejstvom, da postopek mediacije ni uspešen. V zadnji sklepni fazi se mediacija zaključi z
dogovorom o vseh vidikih spora, z delnim dogovorom ali pa brez dogovora. Velikokrat se
zgodi, da se mediacija ne izkaže za najboljši način reševanja določenega spora. To se zgodi, če
katera od strank ni dovolj motivirana za mediacijo, ali ni pogajalskega prostora ali pa se je spor
že preveč stopnjeval. Na tej točki je najboljše, da mediator oznani konec mediacije (Pel 2010,
143–144).
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Če se stranki dogovorita o izidu spora, se to običajno zabeleži s pisnim sporazumom o rešitvi
spora, ni pa nujno. Če se stranki poznata dalj časa, po končanem izidu enostavno nadaljujeta
njun odnos. V takem primeru mediator sam naredi sklepno poročilo glede na izid spora (Pel
2010, 150).
Če je postopek mediacije predlagalo sodišče, se na koncu pod pisni sporazum o rešitvi spora
podpiše tudi sodnik.
3.3 Pravni in formalni vidiki mediacije
Mediator je lahko vsakdo, o katerem se udeleženca spora strinjata. Zaradi vprašanja kakovosti
mediacije pa obstajajo organizacije, ki usposabljajo ljudi za tovrstno pomoč reševanj sporov.
Te organizacije imajo oblikovane standarde za mediatorje, kar v praksi pomeni, da je lahko
mediator vsak, ki je za to strokovno usposobljen, ne glede na spol, starost, versko pripadnost,
poklic ... Vsi mediatorji imajo pravila glede delovanja – gre za mediatorsko etiko. Vsaka država
ali organizacija ima različne določbe glede tega, ki so si zelo podobne. Poznamo Evropski
kodeks ravnanja mediatorjev, Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah, direktivo
Evropskega parlamenta in Sveta, priporočila Sveta Evrope.
Ena od ključnih temeljnih načel mediacije je zaupnost, kar pomeni, da so vse informacije od
podpisa pogodbe zaupne narave. Evropski kodeks zahteva celo, da mediator ne sme razkriti
časa poteka mediacije. V primeru, da mediatorja zakon zavezuje k nezaupnosti, se le-ta mora
razkriti. Prav tako se morata zagotavljati nevtralnost in nepristranskost mediatorja. Če bi
mediator bil pristranski, bi s tem lahko pomagal eni stranki in ne bi prispeval k sprejemljivemu
iskanju rešitev za obe strani. Mediator mora biti strokovno usposobljen za vodenje mediacije in
kompetenten, s čimer bo pripomogel k rešitvi spora. Eno temeljnih načel je tudi prostovoljnost
v samem postopku. Prav tako pa lahko stranke mediacijo kadarkoli brez pojasnila prekinejo
(Iršič 2010, 286–287, 259–261).
3.4 Spletna mediacija
Spletna mediacija je najbolj priljubljena oblika spletnega reševanja sporov. Ta se običajno
začne s poslanim e-mail sporočilom izbranemu mediatorju, ki nadaljuje sejo v izbrani spletni
klepetalnici ali se dogovarja kar preko e-mail pošte. Sestanek z mediatorjem poteka samo z eno
stranko naenkrat ali hkrati z več strankami. Ta oblika je priljubljena, saj strankam omogoča
prožnost in hitrejše reševanje zadeve v primerjavi z mediacijo zunaj spleta. Prav tako s tem
prihranimo denar, ki bi ga porabili za najem prostorov, in čas, saj lahko zadevo urejamo od kjer
koli. Slaba stran uporaba e-pošte za prenos sporočil namesto dialoga iz oči v oči lahko stranke
spodbudi k vnetim komentarjem, ki se morda ne bi zgodili, če bi bili v isti sobi z mediatorjem.
Prav tako se izgubi človeški odnosni vidik mediacije (Wolters Kluwer 2018).
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3.5 Razlika med mediacijo in sodiščem
Preglednica 1: Primerjava med mediacijo in sodiščem
Sodišče

Mediacija
•

O zadevi odločajo udeleženci
(stranke).

•

Odvetniki in drugi strokovnjaki
niso potrebni.

•

Postopek je zelo neformalen.

•

Stranke pomembno vplivajo na
potek postopka.

•

Postopek je praviloma hiter in
poceni.

•

Je primerna za stranke, ki so
pripravljene iskati skupno rešitev.

•
•

O zadevi odloči sodnik.
Praviloma so prisotni pravniki, ki jih
stranke pooblastijo za zastopanje.

•

Postopek je zelo formaliziran.

•

Postopek poteka po vnaprej določenih
pravilih, na katere stranke ne morejo
vplivati.

•

Postopek je dolgotrajen in drag.

•

Je primeren v situaciji, ko nekdo
zavedno krši ali je kršil pravice drugega
ali ko se stranke ne želijo dogovoriti oz.
iskati skupne rešitve.

Vir: Iršič 2010, 293
3.6 Kateri spori so primerni za mediacijo
Po mnenju avtorjev so vsi spori primerni za reševanje z mediacijo, potrebno je samo, da so
stranke pripravljene vložiti svoj trud in si dejansko želijo razrešiti spor s tovrstno metodo. Šetinc
Tekavc (2002, 29–32) navaja spore, ki so primerni za reševanje z mediacijo:
•
•

•
•

izrazito je mediacija primerna za situacije, kjer sta stranki v trajnem (poslovnem,
družinskem, medsosedskem) odnosu in ga nameravata ohranjati. Mediacija gradi na iskanju
rešitev, kjer bodo stranke lahko nadaljevale z dobrim odnosom po razrešitvi spora;
primerni so spori, ki se morajo zavoljo drugih hitro rešiti, stranke pa iz različnih razlogov
nimajo časa za dolgi sodni postopek, predvsem v primeru družinskih sporov, kjer so
vpleteni otroci, in v primeru, ko stranki ugotovita, da bo sodni postopek drag in bodo v njem
sodelovali še drugi zaposleni, ki bi ta čas lahko porabili produktivnejše. Če tako čutita obe
strani, bo mediacija zelo uspešna in hitra;
pri tehničnih zadevah si lahko izbereš mediatorja, ki se res spozna na določeno stroko in bo
v spor imel večji vpogled. Tukaj je dobra možnost izbire dveh mediatorjev z različnimi
poklicnimi profili, na primer pravnika in gradbenika;
kadar ima ena stran premalo dokazov za obravnavo na sodišču in je velika verjetnost, da ne
bi zmagali, je mediacija idealna, saj ne temelji na iskanju dokazov, ampak na iskanju
plodnih rešitev za obe strani. Mediacijo v tem primeru predlaga stran s premalo dokazi.
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3.7 Kateri spori niso primerni za mediacijo
Čeprav večina držav prisega, da je boljši način rešitve spora poravnava kot sodni postopek, pa
anglosaški praktiki izpostavljajo situacije, ko mediacija ni primeren način reševanja sporov.
Šetinc Tekavc (2002, 32–36) navaja spore, ki niso primerni za reševanje z mediacijo:
•

•
•
•
•

stranka, ki ne more skleniti pogodbe, ki je potrebna pri mediacijskem postopku, in sicer v
primeru, ko gre za mladoletno stranko ali stranko, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost.
Primerna ni tudi v situaciji, ko se ugotovi, da oseba, ki zastopa eno izmed strank, nima
pooblastila za sklenitev poravnave. V tem primeru je smiselno mediacijo prekiniti;
spor se prenese na sodišče, kadar je ena stranka trdno prepričana o svoji zmagi na sodišču;
kadar se bliža zastaranje in je potrebna vložitev tožbe. Stranke imajo tudi možnost vložiti
tožbo in izvesti mediacijo med trajanjem sodnega postopka ali dokler njihov primer ne pride
na vrsto;
če je način poslovanja stranke neplačevanje obveznosti in bo stranka kljub mediaciji
nadaljevala s takšnim načinom poslovanja, je mediacija neprimerna in nedopustna;
ko želi ena stranka zavlačevati rešitev spora. V mediaciji se morata za pozitiven rezultat,
prostovoljno in ne zavezujoče reševanje spora truditi obe strani.

12

4 ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV PREKO SPLETA V EU
Internet ima bistveno vlogo v našem življenju. Danes nam različne aplikacije, spletna mesta in
platforme ponujajo storitve videokonference, ki jih je mogoče uporabiti ne samo za prosti čas,
temveč tudi za profesionalno uporabo. Med slednjimi se v zadnjih letih na področju
alternativnega reševanja sporov pojavlja nov trend spletnega reševanja sporov.
4.1 Spletno izvensodno reševanje potrošniških sporov znotraj držav članic EU
Če spor zadeva spletni nakup blaga ali storitve, se lahko vloži pritožba preko spleta na spletišču
za spletno reševanje sporov. Ko pride do težave s kupljenim blagom ali storitvijo, se lahko
stvari rešujejo zunaj sodišča z alternativnim načinom reševanja sporov. Rešitev za alternativno
reševanje sporov lahko nekdo predlaga ali pa nam jo vsilijo. Spletišče je brezplačno in se
uporablja v vseh jezikih držav članic EU. Po zakonodaji EU lahko organi za alternativno
reševanje sporov obravnavajo vse pogodbene spore s trgovci, ki imajo sedež v EU.
Povezava do spletišča za spletno reševanje sporov:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL
(Evropska komisija 2020)
Že leta 2005 je Evropska unija vzpostavila mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) za
namen, da bi potrošniki bili bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu. S tem bi
jim nudili brezplačno pomoč za uveljavljanje pravic (Pomoč in nasveti za potrošnike v Evropi
2021b).
Direktivo o alternativnem reševanju potrošniških sporov sta z 21. majem 2013 sprejeli Evropski
parlament in Svet Evropske unije. S to direktivo želijo nuditi varstvo potrošnikov na visoki
ravni, notranji trg pa zajema območje brez notranjih meja, na katerem je zagotovljen prosti
pretok blaga in storitev. Dodatna varnost potrošnikov bo v obliki boljše kakovosti, večje
raznovrstnosti, razumnih cen in visokih varnostnih standardov za blago in storitve. Z
alternativnim reševanjem sporov želijo nuditi preprosto, hitro in cenovno ugodno izvensodno
reševanje sporov med potrošniki in trgovci. Spletno poslovanje in zlasti čezmejno trgovanje
postajata vse pomembnejša stebra gospodarske dejavnosti Evropske unije, zato je potrebna
ustrezno delujoča infrastruktura alternativnega reševanja sporov za potrošniške spore ter
ustrezno narejen portal za spletno reševanje potrošniških sporov. Pri tem lahko pride do
problema, saj se potrošniki in trgovci še zmeraj srečujejo z ovirami pri iskanju izvensodnih
rešitev, še posebej pri sporih, ki nastanejo pri čezmejnih spletnih transakcijah. Zato taki spori
pogosto ostanejo nerešeni (EUR-Lex 2013).
Evropska komisija je 15. februarja 2016 predstavila novo inovativno platformo, ki bo
potrošnikom in trgovcem pomagala pri spletnem reševanju sporov v zvezi z nakupi na spletu,
posledično pa tudi omogočala prihranek denarja in časa.
Gre za enostavno vstopno točko, ki potrošnikom in trgovcem v EU omogoča reševanje sporov
v zvezi z domačimi in čezmejnimi spletnimi nakupi. Spori se preko platforme posredujejo
nacionalnim organom za alternativno reševanje sporov. Ti spori morajo biti povezani s
platformo, ki so jih države članice izbrale v skladu z merili kakovosti in jih priglasile Komisiji.
Kot je omenjeno že v direktivi o alternativnem reševanju potrošniških sporov, gre za pridobitev
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zaupanja potrošnikov pri spletnem nakupovanju in podpiranju podjetij, ki poslujejo čezmejno.
S tem bi prispevala tudi k enotnemu digitalnemu trgu v Evropi (Evropska komisija 2016).
Glavne značilnosti platforme:
•
•
•

platforma je uporabnikom prijazna in enostavna za uporabo, potrošnik obrazec za prijavo
izpolni zgolj v treh preprostih korakih,
celoten postopek je možno izvesti preko spleta,
stran je na voljo v vseh jezikih članic Evropske unije.

Platforma za spletno reševanje sporov je trenutno povezana s 17 državami članic Evropske unije
in s približno 117 organi za alternativno reševanje sporov. Želijo pa doseči pokritost z vsemi
članicami Evropske unije in sektorji. 70 % potrošnikov, ki so se odločili za spletno alternativno
reševanje sporov, imajo s platformo pozitivno izkušnjo (Evropska komisija 2016). Predvsem
pa se s tem načinom reševanja sporov trgovcem pomaga do ohranjanja dobrih odnosov s
strankami in izognitvi visokim stroškom s sodnimi postopki.
»Pravna podlaga za vzpostavitev platforme za spletno reševanje sporov je uredba o spletnem
reševanju potrošniških sporov, v kateri so opisane glavne funkcije platforme in potek obravnave
spora, predloženega preko platforme. Uredba nadgrajuje direktivo o alternativnem reševanju
potrošniških sporov, ki zagotavlja, da imajo potrošniki pri reševanju pogodbenih sporov s
trgovci dostop do alternativnega reševanja sporov« (Evropska komisija 2016).
Potrošniki imamo možnost postavljanja vprašanj o pravicah in pravnem varstvu pri spletnih
nakupih, ki jih naslovimo na nacionalne kontaktne točke. Prav tako nam te točke nudijo pomoč
pri vlaganju pritožb in komunikacijsko podporo med strankami in izvajalci izvensodnega
reševanja potrošniških sporov. Nacionalne kontaktne točke najdemo na spletni povezavi
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL, ki so
jo vzpostavile države članice (Pomoč in nasveti za potrošnike v Evropi, Izvensodno reševanje
potrošniških sporov 2020). Prav tako nam spletna platforma nudi nasvete za potrošnike in
trgovce, da se v čim večji meri poskušamo izogniti nepoštenim trgovskim praksam, odkar pa je
prisotna pandemija covid-19, nam spletna platforma nudi smernice za to obdobje in
najpogostejša vprašanja s potrošniškimi problemi, ki lahko nastanejo v tem času. Platforma
vsebuje tudi vse dokumente in z zakonom obvezne dokumentacije.
S 1. 1. 2021 je prišlo do spremembe pri uporabi spletne platforme. S tem dnem je uradno
Združeno Kraljestvo (Velika Britanija) izstopilo iz Evropske unije, s čimer se je v odnosu do
članic EU opredelilo kot tretja država. Prav tako državljani Združenega Kraljestva ne morejo
več uporabljati spletne platforme za reševanje sporov. Potrošniki znotraj EU se lahko na trgovce
iz Združenega Kraljestva obrnejo preko objavljenih kontaktnih podatkov in ne več preko
spletne platforme, vsi spori majhne vrednosti, v katerih vrednost zahtevka ne presega
5.000 EUR in ki so bili podani pred 31. 12. 2020, pa se bodo še reševali po evropski zakonodaji.
V primeru, da bi slovenski potrošniki želeli uveljavljati svoje pravice, bodo morali naprej dobiti
odločbo slovenskega sodišča, kar bo nato proučeno še v Združenem Kraljestvu. V tem primeru
moramo paziti, saj lahko pride do razlik v zakonodaji in posledično do različne odločitve
sodišča (Pomoč in nasveti za potrošniške v Evropi 2021a).
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4.2 Postopek na spletni platformi za izvensodno reševanje potrošniških sporov
Dostopna točka do spletne platforme:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
(Evropska komisija 2020)
Korak 1: Izberemo enega od petindvajsetih jezikov za reševanje prijave.
Korak 2: Opišemo svojo potrošniško težavo (iz katere države smo; iz katere države je
prodajalec; ali smo nakupovali preko spleta ali ne; kaj smo že poskusili sami narediti za
razrešitev težave; na kaj se nanaša naša težava).
Korak 3: Glede na to, na kaj se nanaša naša težava, nam sistem avtomatsko ponudi različne
možnosti pomoči (Policija, platforma SRS, Evropski potrošniški center (ECC), organ za
reševanje sporov, nacionalne potrošniške organizacije, poiščite odvetnika, evropski postopek v
sporih majhne vrednosti, pojdite na sodišče, FIN-NET). Za lažjo odločitev o tem, katero orodje
izbrati, nam spletni portal sam ponudi, katera orodja glede na našo težavo so najprimernejša. O
vsakem orodju si lahko več preberemo na spletnem portalu in se tako lažje odločimo, s katerim
orodjem bomo spor reševali. Spletni portal nas nato vodi čez celoten postopek glede na to,
katero orodje smo izbrali za reševanje spora.
Korak 4: Na spletni strani ec.europa.eu, so zbrane informacije o Evropski uniji. Najdemo lahko
zakonodaje, podjetništvo, gospodarstvo, o evru, Evropska financiranja, raziskave, inovacije,
temeljne pravice, izobraževanje, hrano, kmetijstvo ...
4.3 Orodja (povzeto po Evropska komisija 2020) za spletno reševanje spora
V nadaljevanju so naštete organizacije, na katere se lahko obrnemo v primeru reševanja sporov
ter opredeljene okoliščine, v katerih lahko navedena organizacija ukrepa.
4.3.1 Policija
V primerih goljufije/lažnega predstavljanja/prevare nam pravna orodja ne morejo pomagati. V
teh primerih se lahko obrnemo na policijo in podamo prijavo ali poskusimo z drugimi orodji,
kot so: Evropski potrošniški centri (ECC), nacionalne potrošniške organizacije, kontaktna točka
SRS ali poišči odvetnika.
4.3.2 Platforma za spletno reševanje sporov (SRS)
V vsaki državi EU obstaja kontaktna točka SRS, ki nam lahko svetuje o postopku SRS in naših
spletnih potrošniških pravicah. Te niso povezane z nobenim trgovcem.
Svetovalec:
•
•
•
•

lahko pojasni, kako deluje spletišče in kako nam lahko pomagajo organi za reševanje
sporov,
nam pomaga pri komuniciranju s trgovcem in/ali organom za reševanje sporov,
nam pomaga pripraviti in vložiti pritožbo (vključno z dokumenti, ki jih moramo priložiti),
nam da splošne informacije o naših pravicah potrošnika (ali trgovca),
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•

svetuje glede drugih načinov za rešitev spora, če ta postopek ne bo uspešen.

4.3.3 Evropski potrošniški center (ECC)
Evropski potrošniški centri nudijo pomoč pri čezmejnih potrošniških vprašanjih. V zvezi z
reševanjem sporov nam lahko brezplačno svetujejo glede naših pravic in stopijo v stik s
trgovcem. Evropski potrošniški centri so prisotni v vseh državah članicah EU, vključno z
Islandijo in Norveško.
4.3.4 Organ za reševanje sporov
Organ za reševanje sporov je nevtralna tretja oseba, ki nam lahko pomaga pri reševanju spora
s trgovcem. Iskanje pomoči neposredno preko organa za reševanje sporov nam lahko prihrani
čas. Vsi trgovci so zavezani k temu, da v primeru spora uporabijo pomoč organa za reševanje
sporov.
4.3.5 Sodišče
Trgovca lahko tožimo na sodišču v svoji matični državi ali drugi državi članici EU. Tožbo
vložimo v kraju našega stalnega prebivališča.
4.3.6 Poišči odvetnika
Če želimo pravni nasvet, nam sistem poišče odvetnika v večini držav EU in na Norveškem po
imenu, lokaciji, govorjenem jeziku ali področju prakse.
4.3.7 Evropski postopek v sporih majhne vrednosti
Možnost vložitve zahtevka proti trgovcu s sedežem v drugi državi članici EU (razen Danske)
za spore, katerih vrednost ne presega 5.000 EUR. Ta način lahko uporabimo za povračilo
denarja za blago in storitve v vseh članicah EU, razen Danske, in za to ne potrebujemo
odvetnika. Ta način reševanja sporov se ne uporablja za:
•
•
•
•

davčne, carinske, upravne zadeve,
družinske pravice, ki izhajajo iz poroke (denimo vzdrževalnina), oporoke, dedovanja,
pravice iz socialne varnosti in delovnega razmerja,
odgovornost države.

4.3.8 Nacionalne potrošniške organizacije
Nacionalne potrošniške organizacije zagotavljajo, da se potrošniki zavedamo svojih pravic in
jih uveljavljamo. Na spletni platformi nam ponudi dokumente o nacionalnih potrošniških
organih za vsako državo članico EU.
4.3.9 FIN-NET
Mreža FIN-NET lahko omogoči izvensodno reševanje naše pritožbe v primeru, če živimo v
EU, na Islandiji, v Lihtenštajnu ali na Norveškem in smo vložili pritožbo zoper ponudnika
finančnih storitev (tj. banko, podjetja, ki izdajajo kreditne kartice, zavarovalnico, investicijsko
podjetje itd.) s sedežem v drugi od teh držav.
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5 EMPIRIČNI DEL
V tem poglavju zaključne projektne naloge bomo predstavili, analizirali in pojasnili raziskavo,
ki smo jo izvedli med splošno populacijo ljudi v Republiki Sloveniji.
5.1. Metodološka pojasnila, namen in cilj raziskave
Za empirični del zaključne projektne naloge smo uporabili metodo ankete, ki je bila oblikovana
s spletno platformo 1KA.si (1KA 2021).
Glavni cilj ankete je bil ugotoviti, kakšno je poznavanje in uporabnost alternativnih oblik
reševanja sporov in spletne platforme
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL)
za reševanje sporov pri Slovencih. Odgovori nam bodo pomagali predvsem pri raziskovalnem
vprašanju o tem, katera starostna skupina najbolj pozna in uporablja alternativne metode
reševanja spora in spletno platformo za reševanje sporov. Prav tako bomo ugotavljali
poznavanje in uporabo spletne platforme za reševanje sporov glede na končano izobrazbo in tip
naselja, v katerem anketirani živijo. Anketirani so do ankete dostopali preko Facebooka,
Instagrama in neposrednega klika.
Anketiranje je potekalo v obliki spletne ankete med 13. 1. 2021 in 1. 2. 2021. Vprašalnik je bil
razdeljen na tri sklope (18 vprašanj). Anketo smo pred objavo pilotno izvedli na manjši skupini
ljudi (do 15 oseb), na ta način smo preizkusili uspešnost tehničnega delovanja, zanimivost in
ustreznost ankete.
Anketa je bila izvedena z namenom, da ugotovimo, koliko in kako ljudje v Republiki Slovenji
poznajo alternativno reševanje spora in spletno reševanje spora. Izvedena je bila na splošni
populaciji, zato ne moremo zagotoviti točnosti podatkov. V anketi je sodelovalo 1462 ljudi,
vendar je od tega veljavnih samo 668 anket, saj nismo posebej izpostavili, da je potrebno
odgovoriti na vsa vprašanja, zato so neveljavne ankete v večini vsebovale rešen samo prvi sklop
vprašanj (demografski podatki). V sami anketi je prišlo tudi do velikega odstopanja pri
pripadnosti starostne skupine in s tem posledično do velikega razpona pri najvišje doseženi
izobrazbi, zato rezultati niso povsem reprezentativni.
Odgovori so bili največkrat podani, pri nekaj vprašanjih pa so anketiranci imeli možnost dodati
svoj odgovor pod »drugo«, v veliko primerih so anketiranci lahko izbrali več možnih
odgovorov, dvanajsto vprašanje pa je bilo tipa zelo verjetno – zelo neverjetno. Anketa je
vsebovala tudi vprašanja »IF« – s pogoji oz. vejitvami (IF) dosežemo, da na določena vprašanja
odgovarjajo le določene osebe.
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5.2. Analiza na podlagi ankete
Sklop 1: Demografski podatki
V tem sklopu ankete smo spraševali po spolu, starosti, tipu naselja, v katerem živijo, in po
najvišji dokončani izobrazbi.
V anketi je od skupno 668 ljudi sodelovalo veliko več žensk kot moških, in sicer 583 (87 %)
žensk in 85 (13 %) moških.

Slika 1: Starost anketiranih
S prve slike je razvidno, da starostna porazdelitev ni enakomerna, saj je 38 % anketirancev
starih do 18 let, samo 9 % je takšnih, ki so stari od 51 let naprej, najmanj (6 %) pa je srednje
starostne skupine od 27 do 35 let. Do velikega odstopanja med starostnimi skupinami je prišlo
zaradi starostnega kroga ljudi, ki so anketo zasledili in delili naprej med prijatelje.

Slika 2: Izobrazba anketiranih
Ker je anketo rešilo največ mladih do 18 let in od 19 do 26 let, je med njimi največ takih, ki
imajo najvišjo dokončano izobrazbo osnovno šolo in srednjo oz. poklicno šolo. V kategoriji od
19 do 26 let in ostali je tudi 24 % takih, ki imajo končano višjo šolo oz. dodiplomsko izobrazbo.
Samo 5 % je takih s končanim magisterijem ali doktoratom.
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Preglednica 2: Tip naselja, v katerem živijo anketirani
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

1 (manj kot 2.000 prebivalcev
(mesto))

62

9%

2 (manj kot 2.000 prebivalcev
(vas))

315

47 %

3 (2.000–10.000 prebivalcev)

82

12 %

4 (več kot 10.000 prebivalcev)

36

5%

5 (Maribor)

139

21 %

6 (Ljubljana)

34

5%

668

100 %

Skupaj

Iz preglednice lahko razberemo, da največ anketiranih (47 %) živi v naselju z manj kot 2.000
prebivalci (vas), najmanj (5 %) anketiranih pa je iz Ljubljane in naselja z več kot 10.000
prebivalci.
Sklop 2: Alternativne/izvensodne oblike reševanja sporov
V tem sklopu ankete nas je zanimalo poznavanje in uporaba alternativnih/izvensodnih oblik
reševanja sporov. Ta sklop zajema sedem vprašanj.

Slika 3: Za katere alternativne/izvensodne oblike reševanja sporov so že slišali
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Pri vprašanju, za katere alternativne/izvensodne oblike reševanja sporov so anketirani že slišali,
je bilo možno izbrati več odgovorov. Največ, kar 83 % anketiranih, je odgovorilo, da poznajo
varuha človekovih pravic, takoj za tem sledita z 78 % mediacija in 64 % arbitraža, najmanj
poznana oblika (6 %) pa je zgodnja nevtralna ocena spora. Ostale oblike so si po odstotkih
precej blizu. Analiza primerjave je pokazala, da so ženske največkrat slišale za varuha
človekovih pravic in mediacijo, moški pa za mediacijo in arbitražo. Obema spoloma pa je
najmanj poznana zgodnja nevtralna ocena spora. Možno je bilo označiti več odgovorov.

Slika 4: Ali zaupajo alternativnemu/izvensodnemu reševanju sporov
S četrte slike razberemo, da anketirani zaupajo alternativnemu/izvensodnemu reševanju sporov
ali pa so neopredeljeni. Samo 5 % anketiranih ne zaupa tej metodi. Moški bolj zaupajo
alternativnim metodam reševanja sporov, večina žensk pa je neopredeljenih. Glede na starost
alternativnim metodam najbolj zaupajo stari med 36 in 50 let.

Slika 5: Uporaba alternativne oblike za reševanje spora glede na starost
Večina anketiranih še ni uporabljala alternativnih oblik za reševanje spora, kar lahko opazimo
pri vseh starostnih skupinah. Največ anketiranih, ki so se že poslužili alternativnih oblik za
reševanje sporov (36 %), spada v starostno skupino od 51 let naprej, največji delež anketiranih,
ki se še nikoli niso spopadli z alternativno obliko reševanja sporov, pa je v starostni skupini od
27 do 35 let (kar 95 %). Med tistimi, ki so že uporabili alternativne oblike, jih ima večina
končano osnovno šolo ali srednjo oz. poklicno šolo.
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Slika 6: Katero alternativno/izvensodno obliko reševanja sporov so uporabili (n = 107)
Pri vprašanju, ali so uporabili alternativne oblike za reševanje spora, je 16 % anketiranih, ki so
odgovorili na vprašanje z da, označilo, katere oblike so uporabili. Največ (80 %) se jih je
posluževalo mediacije, najmanj (3 %) pa konciliacije ali posredovanja. V enakem odstotku
(10 %) so izbrali privatnega sodnika in poravnalni narok. Možno je bilo označiti več odgovorov.

Slika 7: V kolikor bi danes bili v sporu, kateri način bi izbrali za reševanje spora
Od vseh anketiranih je na vprašanje, če bi bili danes v sporu, kateri način za reševanje spora bi
izbrali, 68 % izbralo izvensodno reševanje. Za sodno se jih je odločilo 25 % in za drugo 6 %.
Pod drugo so najpogosteje napisali, da bi se temu izognili, odvisno za kakšen spor bi šlo, nekaj
izmed vprašanih pa se ni moglo odločiti med možnostmi. Sodno reševanje bi izbralo največ
starih od 19 do 26 let, izvensodno pa stari do 18 let. Iz tega lahko sklepamo, da bi večina
anketiranih zaupala alternativnemu postopku za razrešitev spora.
21

Slika 8: Katero alternativno obliko bi izbrali, če bi jim nekdo danes ponudil izvensodno
reševanje spora
Iz slike lahko razberemo, da so odgovori podobni kot pri vprašanju, za katere alternativne oblike
reševanja spora so že slišali. Sklepamo lahko, da bi anketirani v večini posegali po njim že
poznanih metodah. Več kot polovica jih je izbrala, da bi uporabili mediacijo, 21 % pa varuha
človekovih pravic. Ti dve obliki sta se izkazali tudi za najbolj poznani med anketiranimi. Kot
najmanj poznane so se izkazale prav zgodnja nevtralna ocena spora (5 %), poravnalni narok
(5 %) in konciliacija ali posredovanje (4 %), za kar bi se kot obliko reševanja v primeru
izvensodnega spora odločili samo redki anketirani. Možno je bilo označiti več odgovorov.

Slika 9: Kje so izvedeli za alternativne oblike za reševanje spora (n = 761)
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Z devete slike lahko razberemo, da je več kot polovica anketiranih za alternativne oblike
reševanja spora izvedela na internetu (56 %), nekoliko manj v šoli (43 %), še manj pa preko
televizije (38 %) in socialnih omrežij (32 %). Od vseh 1462 anketiranih je bilo v 93 anketah, ki
so bile za raziskavo neveljavne, označeno, da za alternativne oblike še niso slišali. Najmanj
(6 %) anketiranih je za alternativne oblike izvedelo iz revij, pod drugo pa so pripisali, da so
izvedeli doma, v knjižnici in na radiu ali pa so sami mediatorji. Možno je bilo označiti več
odgovorov.
Sklop 3: Spletno reševanje sporov
V tem sklopu smo se osredotočil na vprašanja, ki zajemajo poznavanje in uporabo spletnega
reševanja sporov. Kot prvo vprašanje smo dali anketiranim primer, kjer nas je zanimalo, kako
verjetno je, da bi uporabili podane možnosti za razrešitev spora. Sklop zajema sedem vprašanj.
Primer: Kupili ste industrijski sesalec preko spleta iz Poljske. Cena sesalca je bila 780 €, ki ste
jih nakazali predhodno na TRR podjetja. Ko ste ga prevzeli, doma ugotovite, da ne deluje.
Kontaktirali ste podjetje/proizvajalca, ki ne priznava te napake in vam ni pripravljen vrniti
kupnine. Kako verjetno je, da bi za rešitev vaše težave uporabili spodaj naštete možnosti?

Slika 10: Kako verjetno bi uporabili podane možnosti
Iz slike je razvidno, da bi najmanj verjetno (49 %) anketirani odšli zadevo reševati na Poljsko
direktno v podjetje. Zelo verjetno (35 %) in verjetno bi (38 %) jih največ poiskalo pomoč na
spletni platformi za spletno reševanje spora. Prav tako so se v veliki meri odločali, da bi zadevo
rešili s sprožitvijo sodnega postopka, ne glede na doseženo izobrazbo. Zanimivo je, da 5 %
anketiranih sploh ne bi poiskalo pomoči na spletni platformi.
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Slika 11: Koliko anketiranih je že slišalo za spletno platformo
(Spletno reševanje sporov – ec.europa.eu)

Enajsta slika prikazuje, da 88 % anketiranih še ni slišalo za spletno platformo (Spletno reševanje
sporov – ec.europa.eu), zanjo je torej slišalo samo 12 % vseh anketiranih. Glede na tortni prikaz
lahko ugotovimo, da je poznavanje spletne platforme med Slovenci zelo slaba.

Slika 12: Poznavanje spletne platforme (Spletno reševanje sporov – ec.europa.eu),
glede na starostno skupino
Slika prikazuje, kakšno je poznavanje spletne platforme (Spletno reševanje sporov –
ec.europa.eu) glede na starostno skupino. Osebe v starostni skupini od 51 let naprej najbolje
poznajo spletno platformo (25 %), medtem ko jo najmanj poznajo anketirani v starostni skupini
od 19 do 26 let (8 %).
Tisti, ki so na zgoraj postavljeno vprašanje glede poznavanja spletne platforme (Spletno
reševanje sporov – ec.europa.eu) odgovorili z da, so dobili podvprašanje, ali so spletno
platformo tudi že uporabljali.
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Slika 13: Uporaba spletne platforme med anketiranimi
(Spletno reševanje sporov – ec.europa.eu) n = 82
Procent takih, ki so že uporabljali spletno platformo, je vidno s trinajste slike zelo majhen. Od
82 anketiranih (89 %), ki so na vprašanje odgovorili, da so že slišali za spletno platformo, jih
je samo 9 (11 %) le-to že uporabilo (Spletno reševanje sporov – ec.europa.eu).

Slika 14: Katero obliko za reševanje spora so anketirani uporabljali (n = 9)
Devetim osebam, ki so odgovorili, da so že uporabljali spletno platformo, smo zastavili dodatno
vprašanje o tem, katero obliko reševanja so na spletni platformi izbrali (Spletno reševanje
sporov – ec.europa.eu).
S štirinajste slike lahko razberemo, da je vseh devet anketiranih uporabljalo različne ponujene
možnosti. Poišči odvetnika (44 %) in sodišče (44 %) sta bili najbolj priljubljeni možnosti pri
izbiri, najmanj pa se jih je odločilo za platformo SRS (11 %), evropski postopek v sporih majhne
vrednosti (11 %) in FIN-NET (11 %). Možno je bilo označiti več odgovorov.
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S spletno platformo (Spletno reševanje sporov – ec.europa.eu) nista bila zadovoljna dva
uporabnika.

Slika 15: Ali bi uporabili spletno platformo ob nastanku spora, če bi za njo vedeli
Na vprašanje, če bi ob nastanku spora vedeli za spletno platformo, ali bi jo uporabili, je polovica
anketiranih neodločenih, le 5 % vseh pa sploh ne bi uporabilo spletne platforme.

Slika 16: Ali smo v Sloveniji dobro informirani o alternativnem reševanju sporov
Več kot polovica anketiranih meni, da v Sloveniji nismo dobro informirani o alternativnem
reševanju sporov. Samo 7 % jih meni, da smo dobro informirani. To nam daje misliti, da bi bilo
v Sloveniji potrebno več delati na informiranosti ljudi o alternativnem reševanju sporov.
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6 SKLEP
Alternativno reševanje postaja vse bolj poznano in del pravne kulture. Dokazano je, da so ljudje,
ki sami rešijo spor z lastno udeležbo in aktivno vlogo, bolj strpni in odgovorni (Notarska
zbornica Slovenije 2016–2021). V takem primeru se spori tudi hitreje rešijo in so v veliki meri
uspešni. Alternativno reševanje sporov tudi v Sloveniji postaja dobro poznano, vendar se za
uporabo le-te oblike odločamo v majhni meri. Od 668 anketiranih jih je samo 16 % že uporabilo
alternativne oblike za reševanje spora, nimamo pa podatka, koliko anketiranih je že dejansko
sodelovalo pri reševanju spora, kjer so morali poseči po kateri koli obliki reševanja. Kot smo
predvideli, je večina anketiranih, ki so spore že reševali z alternativnimi oblikami, izbrala
mediacijo. Prav tako bi v primeru, da bi danes bili v sporu, v največji meri posegali po mediaciji.
Mediacija je v Sloveniji najbolj poznana, s čimer lahko sklepamo, da ji ljudje zaupajo. Prav
tako se velikokrat zgodi, da kljub izbiri sodnega postopka sodnik sam določi prvo razrešitev
spora z mediacijo.
Mišljenje ljudi, da bi uporabili alternativni/izvensodni način za reševanje spora je sicer kar
visoko, vendar je še zmeraj velik odstotek teh, ki bi uporabili sodni postopek. Ko smo ljudem
podali izmišljen primer nakupa industrijskega sesalca preko spleta na Poljskem, smo tezo o
uporabi sodnega postopka le še potrdili, saj je le majhen odstotek ljudi označil, da bi popolnoma
izvzeli možnost sodnega postoka, vseeno pa bi se jih veliko sprva zaneslo na pomoč s spletno
platformo.
V tretjem sklopu vprašanj smo ugotovili, da ljudje v Slovenji ne poznajo možnosti spletne
pomoči za reševanje spora, pri čemer spet ne moremo povsem vedeti, koliko ljudi se je že sploh
znašlo v primeru, ko so morali reševati večji spor (npr. kraja, neodzivnost prodajalca, goljufija
...).
Že pred samo anketo smo sklepali, da bodo podatki o poznavanju spletne platforme (Spletno
reševanje sporov – ec.europa.eu) slabi, s tem pa bo tudi število uporabnikov te spletne platforme
nizko. Anketirani, ki pa so že posegali po tej spletni platformi, pa so uporabili različne oblike
reševanja sporov in so bili z njo v veliki večini tudi zadovoljni.
Na koncu smo želeli prikazati, da prebivalci Republike Slovenije še zmeraj slabo poznamo
alternativne oblike reševanja sporov, o njih nismo dobro informirani in jih ne uporabljamo.
Glede samega poznavanja smo sicer ugotovili, da smo se motili, kar se tiče uporabe, pa se je
izkazalo, da se še zmeraj slab odstotek anketiranih poslužuje alternativnih oblik. Informiranost
o oblikah alternativnega reševanja sporov bi glede na današnjo razvitost tehnologije in
izobraženost morala biti boljša. Glede na analizo ankete lahko sklepamo, da starejši bolje
poznajo razne oblike alternativnega reševanja sporov in so le-te že uporabljali, mlajši pa bolje
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poznajo le mediacijo, saj jo dandanes uporabljajo kot pristop za reševanje sporov v šolskih
ustanovah.
Ugotavljamo in menimo, da sta alternativno/izvensodno reševanje spora in spletno reševanje
spora v Sloveniji še zmeraj tuja pojma. Med pripravljanjem ankete in raziskovanjem vsebine
smo velikokrat naleteli na ljudi, ki so podali mnenje, da gre za zelo težko tematiko zaključne
projektne naloge in da o tej tematiki nimajo veliko znanja in izkušenj. S tem so priznali, da se
v izvensodno reševanje ne bi podali in bi izbrali že bolj poznano sodno obliko reševanja spora.
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PRILOGE

Priloga 1

Anketni vprašalnik.

Priloga 2

Praktični primeri čezmejnih potrošniških sporov v okviru EU s pomočjo
spletne platforme.
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Priloga 1

Anketni vprašalnik
Pozdravljeni, sem Taya Damiš, študentka 3. letnika na Fakulteti za Management. V okviru
svojega zaključnega projekta delam raziskavo na področju poznavanja alternativnih oblik
reševanja potrošniških sporov. Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj lahko z vašimi
odgovori dobim vpogled v dejansko poznavanje dotične teme. Anketa je popolnoma
anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 5 minut časa. Zbrani podatki se
bodo uporabljali izključno za pripravo te zaključne naloge. Že v naprej se zahvaljujem za
odgovore.
Sklop 1
Q1 - Prosim, označite vaš spol
Ženska
Moški
Q2 - Kateri starostni skupini pripadate ?
Do 18 let
Od 19 do 26 let
Od 27 do 35 let
Od 36 do 50 let
Od 51 let naprej
Q3 - V kakšnem tipu naselja živite?
Manj kot 2.000 prebivalcev (mesto)
Manj kot 2.000 prebivalcev (vas)
2.000-10.000 prebivalcev
Več kot 10.000 prebivalcev
Maribor
Ljubljana
Q4 - Kakšna je vaša najvišja dokončana izobrazba ?
Osnovna šola
Srednja šola oz. poklicna šola
Višja šola oz. univerzitetna izobrazba

Priloga 1
Magisterij ali doktorat
Sklop 2
Q5 - Za katere alternativne/izvensodne oblike reševanja sporov ste že slišali?
Možnih je več odgovorov
Arbitraža
Zgodnja nevtralna ocena spora
Mediacija
Mini sojenje
Kocilacija ali posredovanje
Poravnalni narok
Varuh človekovih pravic
Privatni sodnik
Poravnalni sestanek
Kombinacija mediacija-arbitraža
Q6 - Ali zaupate alternativnemu/izvensodnemu reševanju sporov?
Da
Ne
Neopredeljeno
Q7 - Ali ste že uporabljali katero od alternativnih oblik za reševanje sporov ?
Da
Ne
IF (1) Q7 = [1]
Q8 - Katero alternativno/izvensodno obliko reševanja sporov ste uporabili?
Možnih je več odgovorov
Arbitraža
Zgodnja nevtralna ocena spora
Mediacija

Priloga 1
Mini sojenje
Koncilacija ali posredovanje
Poravnalni narok
Varuh človekovih pravic
Privatni sodnik
Poravnalni sestanek
Kombinacija mediacija-arbitraža
Q9 - V kolikor bi danes bili v sporu, kateri način bi izbrali za reševanje spora ?
Sodno reševanje
Izvensodno reševanje
Drugo:
Q10 - Če bi vam nekdo ponudil za razrešitev spora alternativno obliko, katero bi izbrali
?
Možnih je več odgovorov
Arbitraža
Zgodnja nevtralna ocena spora
Mediacija
Mini sojenje
Koncilacija ali posredovanje
Poravnalni narok
Varuh človekovih pravic
Privatni sodnik
Poravnalni sestanek
Kombinacija mediacija-arbitraža

Priloga 1
Q11 - Kje ste izvedeli o možnostih alternativnih oblik reševanja sporov?
Možnih je več odgovorov
Internet
Socialna omrežja
Revija
Televizija
Od znanca
V šoli
V službi
Nisem še slišala
Drugo:

Priloga 1
Sklop 3
Q12 - Kupili ste industrijski sesalec preko spleta iz Poljske. Cena sesalca je bila 780€, ki
ste jih nakazali predhodno na TRR podjetja. Ko ste ga prevzeli, doma ugotovite, da ne
deluje. Kontaktirali ste podjetje/proizvajalca, ki ne priznava te napake, in vam ni
pripravljen vrniti kupnine. Kako verjetno je, da bi uporabili za rešitev vaše težave, spodaj
naštete možnosti ?

ZELO
VERJETNO

VERJETNO

NITI NITI

NEVERJETNO

ZELO
NEVERJETNO

Poklicali bi
policijo v
Sloveniji
Poklicali bi
policijo na
Poljsko
Kontaktirali bi
Slovensko
ambasado na
Poljskem
Sprožili bi sodni
postopek proti
podjetju ali
proizvajalcu
Poiskali bi
pomoč na
spletni platformi
za reševanje
sporov
Odšli bi na
Poljsko v
podjetje

Q13 - Ali ste že slišali za platformo za Spletno reševanje sporov (Spletno reševanje sporov
– ec.europa.eu)?
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Da
Ne

Priloga 1
IF (2) Q13 = [1]
Q14 - Ali ste se že posluževali spletnega reševanja potrošniških sporov na spletni
platformi (Spletno reševanje sporov – ec.europa.eu) ?
Da
Ne
IF (3) Q14 = [1]
Q15 - Katero obliko reševanja ste izbrali ?
Možnih je več odgovorov
Policija
Platforma SRS
Evropski potrošniški center (ECC)
Organ za reševanje sporov
Nacionalne potrošniške organizacije
Poiščite odvetnika
Evropski postopek v sporih majhne vrednosti
Sodišče
FIN-NET
IF (4) Q14 = [1]
Q16 - Ali ste bili zadovoljni s spletno platformo ?
Da
Ne
IF (5) Q13 = [2]
Q17 - Če bi ob nastanku nekega spora vedeli za platformo, za spletno reševanje sporov ali
bi jo uporabili ?
Da
Ne
Ne vem

Priloga 1
Q18 - Ali menite, da smo v Sloveniji dobro informirani o alternativnem reševanju
potrošniških sporov ?
Da
Ne
Ne vem

Priloga 2

Praktični primeri čezmejnih potrošniških sporov v okviru EU s pomočjo spletne
platforme
1. Sofia s Portugalske je kupila prenosni računalnik v španski spletni trgovini. Ko so ji
računalnik dostavili, je ugotovila, da ne deluje. Trgovec ji je svetoval, naj ga pošlje
proizvajalcu v popravilo, kar je tudi storila. Toda napaka se je kmalu ponovila.
Sofia se je znova obrnila na trgovca in zahtevala vračilo denarja. Trgovec ji je razložil,
da je vračilo denarja možno šele po trikratnem popravilu izdelka. Odločila se je, da
stopi v stik z evropskim potrošniškim centrom na Portugalskem. Tam so o zadevi
obvestili evropski potrošniški center v Španiji, kjer so nato kontaktirali trgovca.
Posredovanje španskega centra je bilo uspešno, saj je trgovec prevzel pokvarjeni
prenosni računalnik in Sofii povrnil celotni znesek 445,92 evra (Your Europe 2020).
2. Michaela s Češke je kupila nov pametni telefon na spletišču nemškega trgovca.
Telefon ni ustrezal spletnemu opisu in njenemu naročilu. Ker se s trgovcem ni mogla
sporazumeti, je pritožbo vložila na spletišču EU za spletno reševanje sporov. Zadevo
je prevzel organ za alternativno reševanje sporov, ki sta ga sporazumno izbrala
Michaela in trgovec, in spor se je končal tako, da je Michaela dobila nov pametni
telefon. Postopek je v celoti potekal preko spleta, enostavno in z majhnimi stroški.
Stroški niso navedeni (Your Europe 2020).

