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mag. Tadeja Vengar je mediatorka, predavateljica ter
avtorica večjega števila člankov. Poslovno kariero je začela
pred 20 leti v gospodarstvu. Kot pripravnica je v srednje
velikem podjetju spoznavala delovne procese, kariero v tem
podjetju pa zaključila na vodilnem delovnem mestu. Iz
različnih ravni poslovanja je doživljala in zaznavala ravnanje
in odzive na probleme ali priložnosti. Pridobljene izkušnje je
ob odločitvi za samostojno pot nadgradila s teoretičnimi
osnovami. Je trenerka socialnih kompetenc, (anti)mobing
pooblaščenka ter sodnica porotnica na Delovnem in socialnem
sodišču v Ljubljani. Kot mediatorka, v sporih pridruženih
sodišču, se je uveljavila na Okrožnem sodišču v Kopru. Izvaja
mediacije v gospodarskih in družinskih sporih ter sporih
civilnega prava. V zadnjem času vodi vedno več izvensodnih
mediacij v delovnih sporih.

Mediacije izvajajo tudi drugi izkušeni mediatorji, zunanji
sodelavci različnih strok.

Reševanje vseh zgoraj naštetih ( mnogokrat potlačenih ) problemov je lahko dolgotrajno. Včasih je povezano s sodiščem ali
celo z mediji. Temu sledijo visoki stroški, neekonomična poraba časa in celo izguba ugleda.
Odvetnik ni vedno edina in prava rešitev.
Pot do rešitve je lahko krajša, cenejša in manj naporna. Pokličite mediatorja!

slabi medčloveški odnosi,

Ali tudi v vaši organizaciji,
podjetju, zavodu sledite trendu zniževanja stroškov dela?

Se izkazuje potreba po prerazporeditvi zaposlenega na drugo delovno mesto?

Slišite nezadovoljstvo zaposlenih glede uravnoteženega sistema plač?

Ukinjate delovna mesta?

Imajo zaposleni občutek mobinga?

Mediator je tisti, ki problem premakne iz mrtve točke.

Je tretja, nevtralna oseba, ki v spor ni vključena. Prihaja iz zunanjega okolja in ni obremenjena z

dogajanjem v podjetju. Poskrbi za to, da stranke uskladijo interese. Vsaki stranki zagotovi

možnost povedati in slišati problem ter poiskati rešitev, ki je sprejemljiva za obe strani.
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KONTAKT

Uspešna mediacija zagotovi, da tudi prekinitev delovnega razmerja ne pušča slabega
priokusa. Odnosi se vzpostavijo, vzdušje postane prijetnejše in sodelavci ponovno postanejo
motivirani za nadaljnje delo. Ponovno se vzpostavi zaupanje.

Mediacija je ustrezna za vse vrste sporov, v katerih stranki želita ohraniti nadzor nad rešitvij
odnosu med nadrejenimi in podrejenimi med oddelki in med zaposlenimi v oddelkih

v odnosu med vodilnimi in vodstvenimi v organizaciji ed lastniki in managementom podjetja pa naj

se to dogaja v zasebnem ali v javnem sektorju v gospodarskih ali trgovinskih sporih v sporih v

zdravstvu ali v izobraževanju
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