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Projekt DialogPlus - Usposobljeni socialni partnerji v
obrti in podjetništvu za učinkovit socialni dialog

Projekt DialogPlus je sofinanciran s strani Evropskega socialnega
sklada in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnost v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske
politike 2014-2020, 11.2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti
za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju
izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in
zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in
teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni,
regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev
usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga,
zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.
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KONFLIKT

• Zaradi različnih, nasprotujočih, izključujočih interesov, želja
o (isti zadevi) prihaja med posamezniki do nesoglasij,
sporov
• Konflikt je del življenja/stvarnost, nekaj normalnega
• Različne vrste sporov, na vseh življenjskih področjih
• Način reševanja spora še posebej pomemben, ko gre za
trajne odnose (npr. DD/D)
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REŠEVANJE PRAVNIH SPOROV
Načini:
• Sodno reševanje – zmagovalec / poraženec
• Alternativno (mirno) reševanje sporov – vsi načini,
ki niso sodno reševanje sporov (manj formalni)
- MEDIACIJA / posredovanje
- Zgodnja nevtralna ocena
- Arbitraža

BISTVENE ZNAČILNOSTI MEDIACIJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definicija ZMCGZ (način reševanja pravnega spora)
Pravni spor se skuša rešiti v strukturiranem postopku
Sodelovanje tretje nevtralne osebe (pogajanja)
Postopek je prostovoljen
Mediator ne sprejema zavezujoče odločitve
Sporazumna rešitev, usmerjena v prihodnost (oblika?)
Zaupnost
Hitrost
Možen prihranek pri stroških reševanja spora
Možnost pridobitve izvršilnega naslova
Učinek mediacije na zastaralne in prekluzivne roke
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MEDIACIJA V SLOVENSKEM PRAVU

•

Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih
zadevah
zgleduje in za razlago uporabiti Vzorčni zakon
UNCITRAL o mednarodni trgovinski konciliaciji
implementacija direktive
enak cilj
Stranke mediacije?
ZARSS, ZPacP, DZ, ZDR-1, ZIsRPS

VLOGA MEDIATORJA
• Mediator ne odloča v sporu, temveč zgolj spodbuja
pogajanja in iskanje skupnih rešitev
• Ne prepričuje oz. spreminja ljudi
• Mediator ne išče materialne resnice (išče, kaj je za stranko
pomembno; možnost dogovora gradi na tem, kjer se
interesi, želje strank skladajo)
• S tem, ko razume, predoči drugi strani plat nasprotne
stranke (subjektivna resnica, čustva kot informacija o
posamezniku)
• Nobene stranke ne favorizira, ni odvetnik, pravni svetovalec
ali zastopnik interesov ene stranke
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VLOGA MEDIATORJA
• Stranki ne izgubita nadzora nad končno rešitvijo
• Sporazum ob pomoči M oblikujeta stranki
• Mediator ugotavlja, kakšne so potrebe, interesi,
želje in skrita čustva strank; sporazum ni omejen na
tožbeni zahtevek
• Mediacija ni odločanje o vsebini spora v skladu s
predpisanimi pravili
• Ali mora biti dogovor pravičen?
• Tehnike?

MEDIATOR
• Kdo je lahko mediator?
• Kakšne lastnosti mora imeti mediator?
Optimizem Empatija Sprejemanje Zavedanje
Objektivnost Potrpežljivost Fleksibilnost Kreativnost
Spoštljivost Poznavanje samega sebe
• Kje se lahko mediacija izvaja?
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• Osebi A in B se prepirata
glede zadnje pomaranče,
ki je ostala. Oba jo želita
imeti.
• Kako bi vi posredovali v
konfliktu?

NEFORMALNOST MEDIACIJE
• Posebna pravila praviloma niso predpisana oz. so
maloštevilčna (postopkovna avtonomija)
• ZMCGZ (začetek, konec, imenovanje mediatorja,
zaupnost, način komuniciranja)
• Če ni dogovora strank vodi postopek mediator, kot
šteje za primerno – okoliščine primera, želje strank,
hitrost in trajna rešitev spora
• Upoštevati temeljna načela in etična pravila
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ZAUPNOST IN TAJNOST
• Razmerje M/stranke: zaupnost podatkov; zaveza
molčečnosti vseh udeležencev; ločena srečanja
• Razmerje M/sodišče: Mediator ne sme soditi, ne
more biti priča v sodnem postopku, ne sme sodniku
sporočati informacij o mediaciji
• Razmerje do javnosti
Izjeme: * drugačen dogovor strank, * razkritje
zahteva zakon, * izpolnitev oz. prisilno izvršitev
sporazuma o rešitvi spora

PRIMERNOST ZADEVE ZA
MEDIACIJO
• Praviloma vse zadeve, vendar pa niso primerne vse
stranke.
• Obstajajo zadeve, ki so za mediacijo manj primerne
• Neprimerne:
•
•
•
•

Množični spori z bistveno istovrstnim dejanskim in pravnim stanjem
Spori, kjer proti mediaciji govorijo razlogi ekonomičnosti
Stranka želi precedenčno odločitev
Pomanjkanje plačilne discipline stranke, ki želi zavlačevati postopek
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PODROČJE UPORABE
spori iz civilnopravnih,
gospodarskih, delovnih, družinskih in
drugih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z
zahtevki, s katerimi stranke lahko prosto
razpolagajo in se poravnavajo
Vrstniška, občinska itd.
za ad hoc mediacijo kot za mediacijo v okviru
institucij

POTEK MEDIACIJE
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FAZE POSTOPKA
ZAKLJUČNA
FAZA

PRIPRAVE NA
MEDIACIJO

FAZA
POGAJANJ

UVODNI
NAGOVOR

FAZA
RAZISKOVANJA

(Pogodba o mediaciji)
1. Uvodni nagovor
mediatorja
2. Uvodne izjave strank
3. Faza raziskovanja
4. Faza pogajanj
5. Zaključna faza (sporazum
oz. neuspešna mediacija)

ZAČETEK MEDIACIJE
• Kdaj?
• 3. člen ZMCGZ – soglasje
• Mediacijska klavzula (bistvene sestavine pogodbe
o mediaciji) – ko stranka sprejme nasprotni predlog
za m.
• Sodišču pridružena mediacija
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UVODNI NAGOVOR
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaj je mediacija
Vloga mediatorja
Postavitev pravil (način dela)
Možnost ločenih srečanj
Izjava o zaupnosti/ Obnova soglasij (da, vendar)
Povezave mediatorja
Plačilo
Urnik

UVODNE IZJAVE STRANK
Kdo začne? Kako se stranke povabi v podajo izjave?
Če ima stranka odvetnika?
Stranke same določijo, kaj jim je pomembno
Pomen potrebe “biti slišan”, da lahko
“odložijo breme” in vključijo svoj racionalni del za nadaljnje delo v
mediaciji
• Mediatorju dragocen vir informacij
• Močna čustva? Stranka prekinja drugo?
•
•
•
•
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RAZISKOVANJE
• Ključna faza za razumevanje interesov
strank (in njihovega ravnanja)
• Močna čustva
• Postavljanje vprašanj, poslušanje
• Razumeti ≠ strinjati se (odkrivamo notranjo logiko
drugega/dajati prav)
• Dokler ne odkrijejo vseh interesov

POGAJANJA
• Brainstorming – iskanje možnih rešitev
• Objektivizacija (izvedenec, cenilec, sodna praksa)
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ZAKLJUČEK
• Priprava osnutka dogovora
• Kdo, v kakšni obliki, učinki?
• Neuspešna mediacija

MEDIACIJA
Prednosti:
- hiter, cenejši način reševanja sporov (izvedenec,
zapisnik? Odvetnik ni obvezen)
- Zaupnost postopka
- Dobro ime, ugled
- Možnost izboljšanja odnosa, išče se nove načine
sodelovanja
- Rešitev je usmerjena v prihodnost

12

08.08.2019

HVALA
ZA VAŠO POZORNOST
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije
Celovška 71, 1000 Ljubljana
www.zdops.si

Viri:
- ZMCGZ, ZARSS
- Ristin, G., Hajtnik, Z. (ur.), Mediacija v teoriji in praksi, DMS, Ljubljana 2011
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