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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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Splošna načela mediacije
Plačljivost mediacije
Dr. Maja Ovčak Kos

UVODNO
• Mediacija je neformalni, a strukturiran postopek.
• Stranke se lahko sporazumejo o poteku mediacije.
• Če se ne, mediator vodi postopek, kot šteje za primerno, pri čemer pa
mora upoštevati določena temeljena vodila postopka – temeljna
načela, od katerih ni mogoče odstopati.
• Načela prostovoljnosti, neodvisnosti in nepristranosti mediatorja,
enake obravnave strank, zaupnosti so določena v ZMCGZ.
• Mediator temeljna načela razumljivo predstavi na začetku mediacij.
srečanja
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NAČELO PROSTOVOLJNOSTI
• Mediacija je prostovoljni postopek. V Sloveniji ni obvezne mediacije.
• Vsaka stranka prostovoljno izbere oz. odloči, ali bo sklenila pogodbo o
mediaciji in sodelovala v mediacijskem postopku.
• Velja v vseh fazah postopka - od sprejema ponudbe sodišča za
mediacijo oz. sklenitve pogodbe o mediaciji kot med trajanjem
mediacije.
• Stranka lahko kadarkoli med trajanjem mediacije umakne soglasje za
mediacijo.
• Enako lahko stori mediator, če meni, da se stranki oddaljujeta od
rešitve ali da se še bolj razhajata kot na začetku.

NAČELO ZAUPNOSTI
(10., 11. in 12. čl. ZMCGZ)
Razmerja: stranke – mediator/mediator - sodnik/ razmerje do javnosti
Vsi podatki, ki izvirajo iz mediacije ali so z njo povezani, so zaupni.
Izjema velja:
če so se stranke sporazumele drugače,
če njihovo razkritje zahteva zakon (npr. kaznivo dejanje, interes otroka,
kogentni predpisi),
- če je razkritje potrebno za izpolnitev ali prisilno izvršitev sporazuma o
rešitvi spora.
• Tajen postopek – poročanjem medijem (skupna izjava?)
• Zapisnik se ne piše, pogovorov se ne snema.
•
•
•
-
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NAČELO ZAUPNOSTI
(10.,11. in 12. čl. ZMCGZ)
• Ločena srečanja - Podatke v zvezi s sporom, ki jih mediator prejme od
stranke, lahko razkrije drugim strankam mediacije, razen če mu jih je
stranka razkrila pod izrecnim pogojem, da ostanejo zaupni.
• Kdaj so ločeni sestanki koristni? (pogajanja)
• V primeru neuspešne mediacije, se mediator ne sme pogovarjati s
sodnikom o med. zadevi; ne more biti priča v sodnem postopku.
• Mediator ne more biti sodnik v isti zadevi.

Dopustnost dokazov v drugem postopku
(12. člen ZMCGZ)
Stranke, mediatorji in tretje osebe, ki so sodelovale pri mediaciji, se v arbitražnem, sodnem
ali drugem podobnem postopku ne smejo sklicevati na oziroma predložiti kot dokaz ali
pričati o:
• vabilu stranke k mediaciji ali dejstvu, da je bila stranka pripravljena sodelovati v mediaciji;
• mnenjih in predlogih glede možne rešitve spora, ki so jih stranke izrazile med mediacijo;
• izjavah ali priznanjih dejstev, ki so jih stranke dale med mediacijo;
• predlogih mediatorja;
• dejstvu, da je stranka pokazala pripravljenost sprejeti mediatorjev predlog za mirno
rešitev spora;
• listinah, pripravljenih izključno za potrebe mediacije.
IZJEMA: razlogi javnega reda (npr. zaščita interesov otrok ali preprečitev posega v telesno
ali duševno celovitost osebe) ali kolikor je potrebno za izpolnitev ali prisilno izvršitev
sporazuma o rešitvi spora, sicer pa takšni podatki predstavljajo nedopustno dejstvo ali
dokaz.
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NAČELI NEPRISTRANSKOSTI in NEODVISNOSTI MEDIATORJA
• Mediator je neodvisen – nihče ga ne more klicati na odgovornost, če
ne pride do poravnave
• Mediator ne sme favorizirati nobene od strank (razumevanje strank,
pomen neverbalne komunikacije)
• Mediator mora:
- takoj razkriti vse okoliščine, ki bi lahko vzbujale utemeljen dvom o
njegovi neodv. in nepristr. Ta dolžnost ga veže ves čas postopka.
• Mediator ne sme mediirati:
- če obstajajo okoliščine ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti
(zakoniti zastopnik stranke, pooblaščenec, žena, priča itd.)
- sicer
izločitev.

NAČELI NEPRISTRANSKOSTI in NEODVISNOSTI MEDIATORJA
• Ali vsako znanstvo mediatorja pomeni razlog za izločitev?
• Mediacijski center podjetja?
• Mediator šele na srečanju ugotovi, da eno od strank osebno pozna.
Kaj naj stori?
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NAČELO ENAKOPRAVNOSTI STRANK V POSTOPKU
• Mediator si mora prizadevati za enako obravnavanje strank,
upoštevaje vse okoliščine primera.
• Stranki morata imeti enake možnosti sodelovanja.
• Mediator mora paziti na procesno sposobnost in pravilno zastopanje
strank (zakoniti zastopnik).

NAČELO UČINKOVITOSTI
• Sporazum o rešitvi spora je lahko izvršilni naslov
• Sporazum o rešitvi spora se lahko sklene v obliki sodne poravnave ali
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
• Lahko se dogovorijo načini zavarovanja
• V večini primerov se dogovori izvršijo neprisilno
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NAČELO ZAKONITOSTI
• Mediator in stranke so vezani na kogentne predpise.
Delavec in DD se dogovorita, da bo delavec dobil odškodnino, da ne
izkoristi letnega dopusta.
Mediacija ni način obida zakona.

NAČELO EKONOMIČNOSTI
• Hitro in s čim manjšimi stroški:
- čim manj sestankov, izjemoma izvedenec, ni sodnih taks, rešitev več
sporov hkrati,
- stranke se vabi na sestanek ustno, s pomočjo elektronske pošte,
telefona itd.,
- pri določitvi prostora in časa sestanka se upoštevajo zmožnosti in
želje strank.
Koliko sestankov je smotrno opraviti v postopku mediacije?
Koliko časa traja eno srečanje?
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PLAČLJIVOST MEDIACIJE
• Stroški mediacije (nagrada mediatorja, stroški mediatorja, administrativni stroški,
drugi stroški – izvedenec)
• Praviloma – vsaka stranka svoje stroške, skupne stroške po enakih delih, možen
drugačen dogovor
• Sodišču pridružena mediacija:
- v sporih iz razmerij med starši in otroki ter v delovnopravnih sporih zaradi
odpovedi pogodbe o zaposlitvi, sodišče krije nagrado mediatorja in njegove potne
stroške,
- v vseh ostalih sporih, razen v gospodarskih sporih, sodišče krije nagrado
mediatorja za prve tri ure mediacije in njegove potne stroške, ki nastanejo v zvezi
s prvimi tremi urami mediacije,
- v gospodarskih sporih, stranke same nosijo nagrado in potne stroške mediatorja.
- Možnost vrnitev dela sodne takse

PLAČLJIVOST MEDIACIJE
• Mediacijski center OZS – tarifa (pavšal začenši 400 EUR za 6 ur
mediiranja, nato 50 EUR/ura, različno za PO)
• Tarifa DMS - Urna postavka za delo mediatorja znaša neto: - v
mediaciji v družinskih sporih 50,00 EUR - v mediaciji v gospodarskih
sporih 150,00 EUR - v mediaciji s področja civilnega prava 100,00
EUR.
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Viri:
- ZMCGZ
- ZARSS
- Ristin, G., Hajtnik, Z. (ur.), Mediacija v teoriji in praksi, DMS, Ljubljana
2011

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

MEDIACIJA - SKUPAJ GRADIMO REŠITVE
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