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Această secțiune vă ajută să găsiți un mediator în Slovenia.
Cum puteți găsi un mediator în Slovenia
Ministerul Justiției și Administrației Publice deține Registrul central al mediatorilor care își desfășoară activitatea în instanță în cadrul programelor instituite în
temeiul Legii privind soluționarea alternativă a litigiilor de natură judiciară. Registre ale mediatorilor care își desfășoară activitatea în cadrul unor ONG-uri pot
fi găsite pe site-ul internet al acestora, de exemplu:
Asociația mediatorilor din Slovenia
Slovenia;
Asociația organizațiilor de mediere din Slovenia – MEDIOS
Accesul la baza de date privind mediatorii este gratuit?
Da, accesul la baza de date este gratuit.
Cum puteți căuta un mediator în Slovenia
Puteți găsi un mediator în Slovenia pe următoarele site-uri internet:
Asociația mediatorilor din Slovenia
Slovenia;
Curtea districtuală din Ljubljana
Ljubljana.
Linkuri conexe
Medierea în Slovenia, Medierea în Slovenia
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