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Na podlagi 28. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ( Uradni list RS, 

št. 81/2015 ) , je odvetnica Simona Goriup dne 17.10.2016 sprejela naslednja :  

 

                                              PRAVILA  

o imenovanju in razrešitvi oseb, ki vodijo postopek izvensodnega reševanja 

potrošniških sporov 

 

1. člen 

Ta Pravila urejajo pogoje za imenovanje in razrešitev oseb, ki pri odvetnici Simoni Goriup kot 

izvajalki izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljnjem besedilu : izvajalec IRPS) 

vodijo postopke  IRPS. 

2. člen 

Oseba , ki pri izvajalcu IRPS vodi postopke IRPS mora : 

- izpolnjevati pogoje iz 27. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov 

glede formalne izobrazbe in usposobljenosti za vodenje postopkov, 

- izpolnjevati pogoje iz 28. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. 

Pri imenovanju osebe, ki bo vodila postopke IRPS bo izvajalec upošteval dosedanje delovne 

izkušnje, njene sposobnosti in kompetence za vodenje postopkov in potrebno strokovno 

znanje, vključno s poznavanjem prava. 

Zaželeno je, da ima oseba , ki bo vodila postopke IRPS  najmanj 2 leti praktičnih  izkušenj z 

reševanjem sporov , da govori tekoče angleški jezik, da je opravila izobraževanje  ali 

usposabljanje v  priznanih programih usposabljanja v Sloveniji in je pripravljena svoja znanja 

nadgraditi z bodočimi izobraževanji s tega področja. 

3. člen 

Oseba , ki pri izvajalcu IRPS vodi postopke IRPS bo imenovana za 3 leta  in ne sme biti 

razrešena brez utemeljenega razloga. 

4. člen 

Oseba , ki pri izvajalcu IRPS vodi postopke IRPS  le lahko s strani izvajalca IRPS predčasno 

razrešena iz naslednjih utemeljenih razlogov : 

- če zaradi  hujše  trajne bolezni ni več sposobna voditi postopke  IRPS, 

- če je bila oseba, ki vodi postopek IRPS s pravnomočno sodbo obsojena na  6 

mesečno  zaporno kazen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 

dolžnosti, 
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- v primeru evidentne in grobe kršitve Kodeksa etičnih standardov izvajalca IRPS,  

Pravil izvajalca IRPS o postopku IRPS ali Zakona o izvensodnem reševanju 

potrošniških sporov, 

- če s svojim delovanjem povzroča škodo izvajalcu IRPS, zanemarja ali malomarno 

opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo  ali bi lahko nastale hujše posledice za 

izvajalca IRPS,    

- na podlagi pisne odstopne izjave osebe, da ne želi več voditi postopke IRPS. 

 

5. Člen 

Ta Pravila po imenovanju in razrešitvi oseb, ki vodijo postopek izvensodnega reševanja 

potrošniških sporov, je odvetnica Simona Goriup sprejela dne 17.10.2017, veljati in 

uporabljati pa se začnejo z dnem vpisa odvetnice Simone Goriup v register izvajalcev IRPS, ki 

ga vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

 

 

Ljubljana, 17.10.2016                                                              Odvetnica   

Simona Goriup  

                                         

 

  


