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Na osnovi 129. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic Slovenije (Ur.l. 81/04 z dne
23.7.2004) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Ur.l. 43/06 z dne 21.4.2006) sprejmeta pogodbeni
stranki
ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE Gospodarsko interesno združenje, Ljubljana, kot zastopnik
delodajalcev
in
SINDIKAT BANČNIŠTVA SLOVENIJE ter SINDIKAT NOVE LJUBLJANSKE BANKE D.D.,
LJUBLJANA, kot zastopnika delojemalcev
naslednji
Pravilnik
o postopku mediacije v delovnih sporih

1. Splošne določbe
1. člen
S tem pravilnikom urejata stranki Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic Slovenije (v
nadaljevanju: KPD-b) postopek mediacije v kolektivnem ali individualnem delovnem sporu.
Stranki KPD-b sta soglasni, da bosta delovne spore prednostno reševali po mirni poti – z mediacijo ter
k temu načinu reševanja sporov vzpodbujali tudi svoje člane – fizične ali pravne osebe.
2. člen
Vsebina delovnih sporov in postopek mediacije so opredeljeni v 124. do 128. členu KPD-b in v
zakonih, ki urejajo individualna ali kolektivna delovna razmerja.
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1.

»Mediacija« ali posredovanje je prostovoljen, zunajsodni oziroma zunajarbitražni postopek
mirnega reševanja sporov, v katerem mediator udeležencem pomaga doseči sporazum, ki
razrešuje spor.

2.

»Mediator« ali posrednik je nevtralna strokovna oseba, ki vodi postopek mediacije v skladu z
mediacijskimi načeli, vendar ne odloča v sporu, temveč pomaga mediantom rešiti spor.

3.

»Mediant« je fizična ali pravna oseba, ki je udeleženka v mediaciji.

4.

»Kolektivni delovni spori« so spori, kot so opredeljeni s 125. členom KPDb.

5.

»Individualni delovni spori« so spori med delavcem in delodajalcem o posamičnih pravicah,
obveznostih ali pravnih razmerjih.

6.

»Dogovor o poteku mediacije« je pisni dogovor mediantov, s katerim soglašata, da bosta za
rešitev spora uporabila postopek mediacije in se dogovorila, kako bo postopek potekal.

7.

»Sporazum o rešitvi spora« je rezultat mediacije, ki ga skleneta medianta, ko je postopek
mediacije uspešno končan.
3. člen

Za mediante in mediatorja je sodelovanje v postopku mediacije prostovoljno v vseh fazah postopka.
Medianta sodelujeta v postopku mediacije v dobri veri za rešitev spora.
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4. člen
Nevtralnost in nepristranskost do vsake stranke v postopku sta temeljna pogoja, ki ju mora
izpolnjevati mediator ves čas trajanja postopka.
2. Potek postopka mediacije
5. člen
Postopek mediacije se opravi čim hitreje, brez zavlačevanja in brez nepotrebnih stroškov.
Mediator vabi mediante na sestanek ustno, ali s pomočjo elektronske pošte, telefona, faksa ali pisno.
Mediacijska srečanja potekajo ustno, na koncu vsakega srečanja pa mediator sestavi pisni povzetek
vsebine srečanja, ki je zaupne narave.
6. člen
Medianta se mediacijskih srečanj udeležujeta osebno ali po pooblaščencu, ki ima polna pooblastila za
rešitev spora, če sta to opredelila v Dogovoru o poteku mediacije ali sta se kasneje tako dogovorila.
Mediator se lahko sestaja z mediantom na skupnih srečanjih ali opravi ločena srečanja z vsakim od
njiju, če medianta predhodno s tem soglašata.
7. člen
Mediacija poteka v slovenskem jeziku, razen če se udeleženca postopka ne dogovorita drugače.
8. člen
Mediator ne sme biti s katerim od mediantov kakorkoli povezan, pri čemer se smiselno uporabljajo
pravila, ki veljajo za izločitev sodnikov.
V Dogovoru o poteku mediacije se medianta zavežeta, da mediatorja ne bosta predlagala kot priče v
sodnem postopku ali postopku arbitraže.
V primeru, da do podpisa Sporazuma o rešitvi spora ne pride, mediator ne sme v nadaljevanju spora
sodelovati kot arbiter ali sodnik.
Začetek postopka
9. člen
Postopek mediacije se začne, ko ena stranka s pisnim predlogom za mediacijo obvesti drugo stranko,
da želi spor rešiti v postopku mediacije.
Stranka predlagateljica v predlogu opiše vsebino nastalega spora, svoje kontaktne podatke, imena
morebitnih pooblaščencev ter predlog za imenovanje mediatorja.
Pri postopku mediacije se upoštevajo roki, določeni v 127. členu KPDb, vendar se medianta lahko
dogovorita tudi za daljše roke, pri čemer naj postopek mediacije praviloma ne bi trajal več kot tri
mesece od sklenitve dogovora.
10. člen
Na prvem srečanju medianta skleneta Dogovor o postopku mediacije, s katerim uredita zlasti:
•
•
•
•
•
•
•

soglasje mediantov, da bosta spor reševala v postopku mediacije,
določitev postopka, po katerem naj mediacija poteka,
sedež mediacije,
višino in način pokritja stroškov v primeru uspele ali neuspele mediacije,
vprašanja zaupnosti postopka,
sodelovanje drugih oseb v postopku,
način izvršljivosti sporazuma ipd.
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11. člen
Medianta se z dogovorom zavežeta, da v času trajanja postopka mediacije ne bosta začela oziroma
nadaljevala postopka pred sodiščem ali arbitražo, razen če se mora postopek sprožiti zaradi varovanja
pravic in rokov, ki jih določa zakon.
12. člen
Vsi udeleženci mediacijskega postopka bodo kot zaupne varovali vse informacije in gradiva, ki so jih
pridobili v postopku, ne glede na izid mediacije.
Mediator ali posamezni mediant lahko predlaga, da se pridobijo tudi ustrezne informacije, izvedenska
mnenja in drugi podatki, če oceni, da je to potrebno za razjasnitev določenega spornega vprašanja.
Predlog je sprejet, če sta medianta o tem soglasna ter dogovorjena o plačilu teh stroškov.
Medianta se z dogovorom zavežeta, da v morebitnem sodnem ali arbitražnem postopku ne bosta
uporabila:
•

predlogov za poravnavo spora;

•

priznanj dejstev udeležencev postopka, ki sta jih dala med mediacijskim postopkom;

•

predlogov in stališč mediatorja;

•

dejstev, da je bil katerikoli mediant pripravljen oziroma da ni bil pripravljen sprejeti predloga
rešitve spora.

Zaključek postopka
13. člen
Postopek mediacije se lahko zaključi:
a) s sklenitvijo Sporazuma o rešitvi spora,
b) s potekom rokov iz 127. člena KPD-b, ob upoštevanju tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika,
c) z odstopom mediatorja ali kateregakoli medianta s pisno izjavo brez obrazložitve razlogov.
14. člen
Ko se medianta dogovorita o rešitvi spora, mediator sestavi pisni predlog Sporazuma in ga predloži
mediantoma v podpis.
Sporazum, ki je dosežen v postopku posredovanja, je za stranki zavezujoč.
Sporazum, ki je sestavljen v notarski obliki in opremljen s klavzulo o izvršljivosti, predstavlja izvršilni
naslov.
Če je mediant o istem sporu vložil arbitražni predlog ali tožbo, se s podpisom sporazuma zaveže, da
bo umaknil tožbo takoj, ko bo Sporazum o rešitvi spora realiziran.
3. Promocija mediacije
15. člen
Podpisniki KPD-b se bodo zavzemali, da bodo informirali svoje člane o prednostih mediacije, kot mirne
oblike reševanja delovno pravnih sporov.
4. Stroški mediacijskega postopka
16. člen
Plačilo celotnih stroškov mediatorja si medianta praviloma delita na pol.
Medianta v postopku mediacije krijeta vsak svoje stroške.

4

Morebitne druge stroške, ki nastanejo v postopku mediacije, krijeta medianta v skladu z dogovorom,
ki se lahko tudi dopolnjuje.
S Sporazumom o rešitvi spora se medianta dogovorita za dokončen način plačila stroškov mediacije.
5. Končne določbe
17. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan od dneva, ko ga sprejmeta stranki, podpisnici KPD-b.
Ta pravilnik velja za vse iz 2. in 3. člena KPDb.
Vsaka podpisnica KPD-b je dolžna svoje člane ustrezno seznaniti s tem pravilnikom.

Ljubljana, 12.4.2007

Sindikat bančništva
Slovenije

Sindikat Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana

Združenje bank Slovenije
- GIZ, Ljubljana

Predsednik

Predsednik

Predsednik NS

Drago Jurenec

Miran Marentič

Marjan Kramar
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