
Na podlagi 25. ilena Statuta Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, Upravni Odbor Skupnosti

CSD Slovenije na 15. redni seji, dne 10.4.2018 sprejema

PRAVITNIK

o izvajanju mediacije na Skupnosti CSD Slovenije

I. SPLOsNA UREDITEV

1. Splo5ne doloibe

1. ilen
(predmet pravilnika)
Ta pravilnik doloda postopek mediacije pri Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: Skupnost) v druiinskih in delovnih sporih, merila usposobl.ienosti mediatorjev, pogoje za

uvrstitev mediatorjev na seznam mediatorjev, naiin nadzora nad delom mediatorjev in naiin vodenja
statistidnih podatkov o opravljenih postopkih mediacij.

2. ilen
{opredelitev pojmov}
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

- dogovor o mediaciji: pisen sporazum mediantov o relevanju spora v postopku mediacije, o
postopku mediacije in praviloma tudi o mediatorju,

- mediacija: prostovoljen, zunajsoden in neformalen postopek mirnega re5evanja sporov, v
katerem mediator ob upostevanju interesov mediantov tem pomaga dosedi sporazum o
reiitvi spora,

- mediant: fizifna ali pravna oseba (npr. druiinski tlan, izvajalec socialno varstvenih storitev ali
strokovni delavec oziroma strokovni sodelavec), ki sodeluje v postopku mediacije z namenom
mirno reiiti spor, ki ga ima z drugim mediantom,

- mediator: neodvisna, nepristranska in newralna strokovna oseba, ki ne more izdati
zavezujo6e odloEitve, ampak po zaprosilu medianta vodi postopek mediacije In s svojim
delovanjem mediantom pomaga doseii sporazum o reiitvi spora,

- sporazum o reiitvi spora (v nadaljnjem besedilu: sporazum): rezultat postopka mediacije, s

katerim se doseie vsebinska re5itev spora, ki je sklenjen v pisni obliki in s katerim medianti
spor razreSijo oziroma na novo uredijo medsebojne pravice in obveznosti,

- soglasje za priEetek postopka mediacije: ujemanje volj mediantov glede poskusa reievanja
spora v postopku mediacije,

- udeleienec mediacije: poleg mediatorja in mediantov tudi druga oseba, ki sodeluje ali je
navzoda v postopku mediacije.

2. Pogoji za mediatorje in evidenca mediatorjev

3. ilen
(merila usposobljenosti)
Mediator je lahko oseba:
- z najmanj visokoSolsko izobrazbo,
- z opravljenim programom usposabljanja na Skupnosti.
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4. ilen
(vpis v evidenco)
Skupnost vodi evidenco mediatorjev, kije javno objavljena na spletni strani Skupnosti.

Sekretar Skupnosti tiste, ki izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika, na podlagi njihovega soglasja s
sklepom vpise v evidenco mediatorjev.

Skupnost izbri5e mediatorja iz evidence mediatorjev fe:
- mediator to zahteva,
- Skupnost ugotovi, da ni vreden zaupanja,
- mediator umre.

Zoper sklep o odloiitvi vpisa ali izbrisa ni pritoZbe.

5. EIen

(nevtralnost, nepristranskost in neodvisnost)
Mediator ves ias postopka deluje nevtralno in nepristransko ter si prizadeva za enako obravnavanje
mediantov.

Mediator ne sodi in ne daje informacij, mnenj ali predlogov v zvezi z vsebino spora ali sporazuma,
razen ie se medianti ne dogovorijo drugaie.

Mediator je dolian predhodno, oziroma iim do njih pride, seznaniti medianta z morebitnimi dejswl,
ki bi lahko vplivala na njegovo neodvisnost in nepristranskost pri vodenju mediacije. Mediator je
dolian razkriti razloge in predlagati svojo zamenjavo, ie:

- ni prepriaan, te je dovolj usposobljen glede na zahtevnost spora,
- ni prepriEan, da lahko ohrani nevtralnost zaradi vsebine spora ali vedenja oziroma osebnosti

mediantov.

V takih primerih lahko mediacijo, ie je sam pripravljen, nadaljuje le na podlagi izrecne ielje obeh
oziroma vseh mediantov.

Poleg tega je mediator dolian razkriti, ae obstajajo naslednja dejswa:
- da je v osebnem ali poslovnem razmerju z enim od mediantov,
- da ima finanini ali drugi interes, neposreden ali posreden, glede na konini izid mediacije.

V takih primerih lahko mediator sprejme ali nadaljuje mediacijo pod pogojem, te je prepriEan, da bo
izpeljal mediacijo povsem neodvisno in newralno, z zagotoviNUo svoje popolne nepristranskosti,
vendar le z izrecnim soglasjem strank.

5. Elen
(naEelo zaupnosti)
Udeleienci mediacije, medianti, mediatorji in Skupnost spostujejo zaupno naravo mediacije in ne

smejo uporabiti ali razkriti tretjemu nobene informacije, ki se nanaSa na mediacijo ali je bila
pridobljena med njo, vkljutno z informacijo o obstoju ali izidu mediacije, razen ie se medianti
dogovorijo drugaie ali ae z razkritjem podatkov, ki se nanaSajo na njih izrecno soglalajo oziroma v
primeru, ko bi to pomenilo ravnanje v nasprotju z zakonom.

Mediator, medianti ali drugi udeleZenci mediacije se v morebitnem sodnem, arbitrainem ali drugem
postopku ne smejo sklicevati na oziroma predloiiti kot dokaz ali priaati o:

- dejstvu, da je ena od strank predlagala mediacijo ali bila pripravljena sodelovati v njej,
- izjavah o dejstvih ali priznanju dejstev izraienih v mediaciji,
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- mnenjih in predlogih glede moine resiwe spora, ki so jih izrazili medianti ali mediatorji,

- dejstvu, da je stranka pokazala pripravljenost sprejeti predlog za mirno reiitev spora

nasprotnega medianta ali mediatorja,
- listinah, ki bile izdelane izkljudno za potrebe postopka mediaci.ie.

Mediator ne sme razkriti drugemu mediantu informacij ali gradiv brez izrecnega soglasja medianta, ki

mu je Informaciie ali gradlvo dal.

II. POSTOPEK MEDIACIJE

7- ilen
(vloga za mediacijo in izbira mediatorja)
Proces mediacije se zaine na vlogo enega ali vei mediantov, ki se jo posreduje na Skupnost. V proces

mediacije se medianti vkljuiujejo prostovoljno.

Medianti lahko sami izberejo mediatorje iz evidence mediatorjev, s katerimi bi se ieleli vkljuiiti v

proces mediacije. ee mediatorje sami ne izberejo, jlh doloai Skupnost. Mediator ne more zavrniti

izvajanja mediacije.

de je izbrani oziroma doloieni mediator onemogoien izvajati mediacijo, Skupnost iz evidence

mediatorjev doloii drugega.

8. ilen
(prvo mediacijsko sreEanje)
prvo mediacijsko sredanje sklide Skupnost, sreaanja se lahko izvajajo v prostorih Skupnosti ali centrov

za socialno delo. Vablienje poteka na neformalen naiin.

Na zatetku prvega sredanja mediator pojasni namen mediacije, temeljna pravila, svojo vlogo,

zaupnost in potek mediacije ter pridobi soglasje glede tega s strani vseh mediantov. Podpiie se

dogovor o mediaciji in izjava o zaupnosti.

f . ilen
(vodenje mediacije)
Mediator ne sprejema odloiitev, ampak prispeva h konstruktivnejii komunikaciji in usmerja proces k

skupnemu iskanju reiitev. opozarja na morebitne krsitve dogovora o mediaciji. Mediator ni

odgovoren za vsebino mediacije ali vsebino konEnega dogovora.

Mediator se prepriEa, da stranke razumejo posebnosti in nadela mediacijskega postopka in vsebino

ter posledice dogovora o mediaciji in sporazuma. Mediator zagotovi, da imajo vse stranke dovolj

priloinosti, da aktivno sodelujejo v postopku.

Mediacija poteka ustno. Zapisnika o poteku mediacije se ne pi5e. Medianti se lahko dogovorijo, da se

med postopkom pripravijo vmesni dogovori v pisni obliki, ki jih medianti lahko podpisejo.

10. ilen
(mediacijska sre6anja)
Mediacija poteka na skupnih mediacijskih sreEanjih.

de mediator presodi, da bi to koristilo postopku mediacije, lahko predlaga tudi loaena mediacijska

sreianja. V tem primeru se loiena mediacijska sreianja izvedejo z vsakim mediantom posebej.

Mediacijsko sreEanje traja najvea 90 minut.
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11. Elen
(mediacija z dvema mediatorjema)
Drurinska mediacija se vedno izvaja z dvema mediatorjema oziroma v komediaciji.

fe medianta s tem soglaiata, lahko mediacija poteka tudi z dvema mediatorjema oziroma v

komediaciji, zlasti, ie je:
- spor teije narave,
- prisotno veaje 5tevilo mediantov ali drugih udeleiencev.

Pri mediaciji lahko ob soglasju mediantov sodeluje tudi oseba, ki ie ni mediator, je pa vkljuEena v
program usposabljanja za pridobitev naziva mediatorja all mediator, ki 5e ni sodeloval v mediacijah.

12. Elen
(zakljuiek postopka!
Mediacija se zakljuii:

- s sklenitvijo sporazuma ali predloga sporazuma o re5itvi spora, z dnem sklenitve,
- ie mediant z ustno ali pisno izjavo odstopi od mediacije in nadaljevanje postopka med

preostalimi medianti ni smiselno, z dnem te izjave,

- de se medianti tako dogovorijo, z dnem sklenitve takega dogovora,
- ie mediator z ustno ali pisno izjavo odstopi od mediacije, ker presodi, da nadaljevanje

procesa ne bi bilo smlselno, z dnem te izjave,
- s smrtjo enega od mediantov.

13. ilen
(sporazum)
Predlog pisnega sporazuma lahko na podlagi vsebine ustnega sporazuma pripravi mediator, ae s tem

soglaiajo medianti.

14. flen
(stroSki)

ee se medianti ne sporazumejo drugaie, vsak mediant nosi svoje stro5ke, skupne stroike mediacije
pa nosijo po enakih delih.

ee se medianti ne sporazumejo drugaie, stroike za izvedenca krije mediant, ki ga je predlagal.

Upravni odbor na predlog sekretarja Skupnosti doloEi ceno mediacije in plaiilo mediatorjev.

III. NADZOR NA DETOM MEDIATORJEV

15. flen
(izvajalec in naiin nadzora)
Nadzor nad delom mediatorjev opravlja Skupnost.

Nadzor iz prejsnjega odstavka se izvaja zlasti prek rednih letnih ali izrednih porodil mediatorjev o
njihovem delu.

Pri nadzoru se upoltevajo porotila mediatorjev o posamezni mediaciji, evalvacijski vpraialniki in
morebitna druga mnenja ali pripombe mediantov in udeleiencev mediacije, ki jih prejme Skupnost.

de Skupnost v okviru nadzora ugotovi, da mediator zaradl ugotovljenih napak pri delu ni vreden

zaupanja, izda sklep, s katerim ga izbriSe iz evidence mediatorjev.



Zoper sklep iz prej5njega odstavka ni dovoljena pritoiba.

IV. VODENJE STATISflCNTH PODATKOV O OPRAVUENIH POSTOPKTH MEDIACIJE

16. Elen
(naEin spremljanja)
Ob zakljudku mediacije mediator povabi mediante k izpolnitvi anonimnega evalvacijskega
vpra5alnika, s katerim zlasti ocenijo izid, sporazum, postopek in uEinke mediacije ter ocenijo delo
mediatorja.

Ob zakljudku mediacije mediator posreduje na Skupnost vso obstojedo dokumentacijo za arhiv in o
izvedbi posamezne mediacije posreduje poroiilo.

Upravljavec zbirke dokumentarnega gradiva, ki nastane v postopkih mediacije, je Skupnost.
Dokumentarno gradivo je dostopno samo mediatorjem in mediantom, ki so sodelovali v mediaciji, na

katero se gradivo nanaia in se hrani pet let.

O mediacijskih primerih vodi Skupnost statistiko, kivkljuEuje podatke o:
- Stevilu predlogov, kijih medianti podajo za zadetek mediacije,
- Stevilu zaietih mediacijskih postopkov,
- Stevilu uspeino kon6anih mediacijskih postopkov,
- Stevilu neuspe5no konEanih mediacijskih postopkov,
- Stevilu mediacijskih postopkov, ki so 5e v teku.

Statistidne podatke Skupnost pripravi enkrat letno za preteklo leto najkasneje do 28.2.

V. KONENA DOTOEBA

17.6len
(zaEetek veljavnosti)
Ta pravilnik zadne veljati naslednji dan po sprejetju na seji Upravnega odbora Skupnosti CSD

Slovenije.

Ljubljana, dne 10. aprila 2018 if Qdbora Skupnosti CSD Slovenije:

5


