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Na podlagi 2. odstavka 12. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, je 

odvetnica Simona Goriup dne 17.10.2016 sprejela : 

 

KODEKS  ETIČNIH  STANDARDOV  

za vodenje postopkov izvensodnega reševanja potrošniških sporov 

 

1.člen  

Ta kodeks ureja etične standarde za izvensodno reševanje domačih in čezmejnih sporov med 

potrošniki in ponudniki (v nadaljnjem besedilu : stranki postopka), po katerih se morajo ravnati 

izvajalci izvensodnih reševanj potrošniških sporov (v nadaljnjem besedilu : IRPS) in osebe, ki 

pri izvajalcu IRPS vodijo postopke IRPS. 

 

2. člen 

Izvajalec IRPS in oseba, ki vodi postopek IRPS morajo imeti primerne delovne izkušnje, 

ustrezne sposobnosti in kompetence za vodenje postopkov in potrebno strokovno znanje, 

vključno s splošnim poznavanjem prava. V postopkih morajo upoštevati načelo pravičnosti in 

transparentnosti in delovati skladno z ustavo, obvezujočimi mednarodnimi pogodbami, zakoni 

in podzakonskimi akti.  

3. člen 

Izvajalec IRPS je pri imenovanju oseb, ki vodi postopek IRPS dolžan upoštevati zakonske 

zahteve glede formalne izobrazbe teh oseb, hkrati pa zagotoviti, da imajo osebe, ki vodijo 

postopke IRPS vse možnosti za permanentno izobraževanje in usposabljanje doma in v tujini.  

Izvajalec IRPS imenuje osebo, ki vodi postopke IRPS za obdobje 3 let na podlagi Pravil o 

imenovanju in razrešitvi oseb, ki vodijo postopek IRPS , ki predstavljajo sestavni del tega 

Kodeksa. 

Izvajalec IRPS lahko predčasno razreši osebo, ki vodi postopek IRPS samo iz razlogov, 

navedenih v Pravilih o imenovanju in razrešitvi oseb, ki vodijo postopek IRPS. 

4. člen 

Izvajalec IRPS in oseba, ki vodi postopek IRPS mora postopek voditi v dobri veri in skrbno,  na 

podlagi načela poštenosti in neodvisnosti usmerjati postopek in si prizadevati k iskanju skupne 

rešitve spora. Postopek IRPS mora voditi nepristransko, tekom postopka poskrbeti, da so 
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stranke obveščene o vseh zadevah povezanih s postopkom, da imajo ustrezne možnosti za 

sodelovanje v postopku, da se jih obravnava enakopravno, da razumejo značilnosti postopka 

in vlogo izvajalca IRPS oziroma osebe ki vodi postopek,  stranke opozarjati na kršitve temeljnih 

pravil ter skrbeti za konstruktivno komunikacijo med strankami, obenem pa si morajo 

prizadevati, da se postopek reši v najkrajšem možnem času.  

                                                          5.člen 

Izvajalec in oseba, ki vodi postopek IRPS sme sprejeti sodelovanje samo v tistih  zadevah, v 

katerih razpolaga z zadostnim znanjem in spretnostmi glede vrste in obsega spora, da bi ga 

lahko strokovno in učinkovito reševala.  

                                                           6. člen 

Izvajalec IRPS in oseba, ki vodi postopek IRPS pred ali med postopkom ne sme izražati nobenih 

predsodkov do posameznikov ali institucij, ki so vključene v spor.  

 

7. člen 

Izvajalec IRPS in oseba, ki vodi postopek IRPS se mora izogibati začetku ali nadaljevanju 

sodelovanja  pri kateremkoli sporu če meni, ali vzbuja vtis, da bi njegovo vodenje lahko 

predstavljalo nasprotje interesov. 

Izvajalec IRPS in oseba, ki vodi postopke IRPS mora pred uvedbo in ves  čas postopka paziti, 

da ne obstajajo kakršnekoli okoliščine, ki bi lahko vplivale na njihovo neodvisnost in 

nepristranskost ali povzročile navzkrižje interesov s katero koli stranko v postopku. 

                                                          8. člen 

Oseba, ki vodi postopek IRPS je dolžna pred in med postopkom nemudoma razkriti vse 

okoliščine, ki bi lahko vplivale ali za katere bi se lahko štelo, da vplivajo na njeno neodvisnost  

in nepristranskost pri odločanju o sporu ali povzročajo navskrižje interesov pri katerekoli od 

strank ter predlagati svojo izločitev. 

Enako je dolžna oseba, ki vodi postopek IRPS ravnati bv primeru, ko je o navskrižju interesov 

opozorjeba s strani strank.  

V primeru iz prejšnjih odstavkov tega člena, izvajalec IRPS lahko : 

- zahteva, da oseba, ki vodi postopek IRPS potrošniku in ponudniku razkrije okoliščine iz prvega 

odstavka tega člena in dovoli, da oseba še naprej vodi postopek IRPS, če potrošnik in ponudnik 

temu ne nasprotujeta, 

- odloči, da oseba, ki vodi postopek ne sodeluje več v postopku in predlaga, da se potrošniški 

spor predloži drugemu izvajalcu IRPS. 
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Sklep o navedenem mora biti izdan  s strani izvajalca IRPS v pisni obliki  in posredovan 

potrošniku, ponudniku in osebi, ki je vodila postopek v roku 8 dni.  

                                                      9. člen 

Navskrižje interesov obstaja tudi v primeru, ko je izvajalec IRPS oziroma oseba ki vodi postopek 

IRPS v preteklosti reševal spore  ali zastopal eno izmed strank v postopku IRPS  kot odvetnik 

ali je bil  pri eni izmed strank zaposlen. 

V takem primeru je izvajalec IRPS oziroma oseba, ki vodi postopek dolžna takoj obvestiti obe 

stranki o navzkrižju interesov in predlagati svojo izločitev. 

Izvajalec IRPS ali oseba, ki pri izvajalcu vodi postopek IRPS je dolžna odkloniti zastopanje 

stranke, ki je bila udeležena v postopku IRPS , vodenim s strani izvajalca IRPS oz. osebe , ki 

je vodila postopek IRPS, v skladu z Zakonom o odvetništvu in Odvetniško poklicno etiko.                                                  

    10. člen       

Izvajalec IRPS je dolžan pri svojem poklicnem delu skrbeti za krepitev tako svojega ugleda in 

integritete, kot ugleda in integritete oseb, ki pri njem vodijo postopke IRPS. V ta namen je 

dolžan tvorno spremljati moralna in etična vprašanja, ki jih prinaša dnevna praksa, jih 

implementirati pri svojem delu, na primeren način zagotavljati javno in permanentno 

obveščanje potrošnikov o svojem delu, obliki organiziranosti in glavnih značilnostih postopka 

IRPS, zagotavljati izobraževanje in usposabljanje oseb, ki vodijo ali sodelujejo v postopkih IRPS 

ter si izmenjavati informacije in izkušnje z ostalimi izvajalci IRPS in izvajalci IRPS s katerimi 

sodeluje pri reševanju čezmejnih sporov. 

                                                     11. člen 

Z upoštevanjem določb tega Kodeksa izvajalec IRPS in osebe, ki vodijo postopek zagotavljajo 

etičnost v ravnanju in obnašanju in najvišjo stopnjo usposobljenosti, ki vključuje integriteto, 

nepristranskost in neodvisnost in izvrševanje poštene presoje pri reševanju potrošniških 

sporov.  

Dodatni ukrepi za krepitev ugleda in integritete izvajalca IRPS in oseb, ki vodijo IRPS so 

naslednji : 

-  z osebnim zgledom skrbeti za varovanje ugleda in se izogibati  neustreznemu ravnanju ali 

obnašanju, 

-  s transparentnim, hitrim in korektnim vodenjem postopkov IRPS ustvariti pozitiven odnos 

strank do tovrstnih postopkov in graditi zaupanje strank v smiselnost reševanja sporov na ta 

način,  

- s primernim in dopustnim načinom obveščati javnost o dejavnosti, ki jo opravlja s poudarkom 

na pozitivnih izkušnjah glede tovrstnega reševanja sporov, 
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- z izogibanjem položaju v katerem bi lahko nastal dvom glede poštenosti, nasprotja interesov, 

odkritosti, preglednosti in strokovnosti, 

- z zavračanjem ponujanja, sprejemanja ali zahtevanja kakršnih koli  nedovoljenih, neetičnih 

uslug, daril ali drugih koristi z namenom podkupovanja, 

- z izogibanjem dejanjem, ki bi lahko kakorkoli ogrozila visoka načela delovanja izvajalca IRPS 

in oseb, ki vodijo postopek IRPS. 

- z objavo pomembnejših odločb na spletni strani v anonimizirani obliki, v kolikor stranke pisno 

ne nasprotujejo objavi,   

- z aktivnim delovanjem v mednarodni mreži registriranih arbitrov in mediatorjev zagotavljati 

stalno izmenjavo izkušenj in informacij s tujimi strokovnjaki z namenom implementacije teh 

dobrih praks v postopke IRPS v Sloveniji, 

- s primernim načinom, na spletni strani in v sredstvih javnega obveščanja, obveščati 

potrošnike in ponudnike o dobrih praksah postopkov IRPS v tujini in smiselnosti odločanja za 

reševanje sporov na tovrsten način.           

               12. člen 

Izvajalec IRPS in oseba, ki vodi postopek IRPS, mora pred uvedbo in ves čas med postopkom 

ohranjati zaupnost vseh informacij, ki izhajajo iz postopka IRPS, jih označiti kot zaupne in 

ohraniti kot zaupne ves čas postopka, razen v primeru pisnega dovoljenja stranke oziroma, če 

se na podlagi zakona ali drugega predpisa zahteva, da se informacije razkrijejo.  

Dosledno ohranjanje zaupnosti s strani izvajalca IRPS in osebe, ki vodi postopek IRPS je 

izrednega pomena za sam postopek, saj vspodbuja odprtost in celovito razkritje vprašanj ter 

povečuje zaupanje v izvajalca IRPS oziroma v osebo, ki vodi postopek,  da bo spor voden in 

zaključen po načelu objektivnosti in pravičnosti. 

V kolikor v posamezni fazi postopka zaupnosti ni mogoče varovati, mora izvajalec IRPS ali 

oseba, ki vodi postopek IRPS na to opozoriti stranke. 

13. člen 

Postopek IRPS se izvaja na podlagi veljavnega zakona in ob upoštevanju sprejetih Pravil o 

postopku IRPS. Stranke v postopku so dolžne ves čas postopka spoštovati pravila postopka in 

vsa postopkovna navodila ( procesno vodstvo ) izvajalca IRPS in osebe, ki vodi postopek.  

                                                           14. čen    

Izvajalec IRPS in oseba, ki vodi postopek IRPS, mora biti pozorna na primere, ko stranka ni 

zastopana s strani pooblaščenca in jo opozoriti na morebitne posledice.   

                                                           15. člen  
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Izvajalec IRPS in oseba, ki vodi postopek mora natančno in iskreno predstaviti svoje storitve 

in strankam v nobenem primeru ne sme obljubljati konkretnih rešitev, ki bi prejudicirale rešitev 

spora oziroma dajale prednost eni stranki.                                               

 

16. člen 

Izvajalec IRPS mora v jasnem in razumljivem jeziku na svoji spletni strani in v poslovnih 

prostorih ter na zahtevo tudi na trajnem nosilcu podatkov objaviti vse podatke, ki jih 

predvideva Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, vključno z objavo letnega 

poročila za preteklo leto. 

 

 

Ljubljana, dne 17.10.2016                                                           Odvetnica 

                                                                                         Simona Goriup 

 

 

 

                  


