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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi 11. člena Pravilnika 
o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku (Uradni list RS, št. 76/19; v nadaljnjem besedilu: 
Pravilnik) objavlja

Javni poziv
za vpis zunanjih izvajalcev mediacije na seznam mediatorjev pri ministrstvu, pristojnem 

za družino

1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo) na podlagi Pravilnika objavi javni poziv za vpis zunanjih izvajalcev mediacije na 
seznam mediatorjev pri ministrstvu, pristojnem za družino. 

2. Na seznam se lahko uvrsti oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- je poslovno sposobna,
- ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni  

dolžnosti, 
- ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem študijskem programu prve 

stopnje,
- je opravila izobraževanje za mediatorja po programu določenem v 19. členu Pravilnika. 

3. Izobraževanje za mediatorja obsega najmanj 40 pedagoških ur in vključuje vse vsebine iz 
Priloge 1 Pravilnika. Pedagoška ura obsega najmanj 45 minut. Izobraževanje za mediatorja 
vključuje tudi zaključni izpit, na katerem se preveri znanje, ki ga je kandidat pridobil v tem 
izobraževanju. Izpit lahko opravljajo le tisti kandidati, ki so se izobraževanja udeležili v celoti. Če 
trajanje posameznega izobraževanja za več kot 20% presega čas trajanja iz prvega odstavka 
tega člena, lahko izpit opravljajo le tisti kandidati, ki so se udeležili najmanj 90% tega 
izobraževanja in bili v celoti prisotni pri vseh vsebinah iz Priloge 1 Pravilnika. Uspešno opravljen 
izpit je pogoj za uspešno zaključeno izobraževanje za mediatorja.

4. Kandidati za uvrstitev na listo zunanjih izvajalcev mediacije morajo v vlogi oziroma prijavi na 
ta javni poziv navesti sledeče podatke: 

1. osebno ime,
2. datum in kraj rojstva,
3. poštni naslov, na katerem je kandidat dosegljiv,
4. naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
5. kontaktne podatke: številka telefona in elektronski naslov,
6. naslov, na katerem bo kandidat izvajal mediacijo, 
7. strokovni ali znanstveni naslov,
8. poklic,
9. podatke o zaposlitvi,
10. podatke o izkušnjah z opravljanjem mediacije v družinskih zadevah.

5. Kandidati morajo vlogi iz prejšnje točke priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
- potrdilo upravljavca matičnega registra o poslovni sposobnosti,
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- potrdilo iz kazenske evidence, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen za naklepno 
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,

- potrdilo o tem, da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem študijskem 
programu prve stopnje,

- potrdilo o opravljenem izobraževanju za mediatorja po programu, določenem v 
Prilogi 1 tega pravilnika,

- dokazilo o tem, da kandidat razpolaga s sobo za mediacijo in pomožnimi prostori 
(čakalnica, sanitarije). 

Potrdili iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka ne smeta biti starejši od 30 dni. 

Kandidati lahko pooblastijo ministrstvo, da samo pridobi potrdili  iz prve in druge alineje prvega 
odstavka te točke. V tem primeru morajo kandidati v vlogi navesti podatek o svoji EMŠO ter 
vlogi priložiti izjavo, da za namen tega javnega poziva dovoljujejo ministrstvu, da iz uradnih 
evidenc pridobi navedeni potrdili. 

Kandidat, ki je strokovni delavec centra za socialno delo, mora k vlogi priloži tudi soglasje 
delodajalca. 

6. Vloge z zahtevanimi podatki, življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in izjavami je 
potrebno vložiti do 27. januarja 2020.

7. Kandidati morajo vloge poslati v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Javni poziv – Zunanji 
izvajalci mediacije« priporočeno po pošti ali osebno na naslov Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti obvezno naveden popolni naslov kandidata.

8. Nepopolne, prepozne in nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane. 

9. Popolne, pravočasne in pravilno označene vloge bo obravnavala komisija za nadzor nad 
delom mediatorjev, obravnavo pritožb in presojo ustreznosti izobraževanj (v nadaljnjem 
besedilu: komisija), ki jo bo imenovala ministrica, pristojna za družino. Na podlagi določbe 50. 
člena Pravilnika bo ministrstvo na listo zunanjih izvajalcev mediacije uvrstilo tiste kandidate, ki 
bodo izpolnjevali pogoje za uvrstitev na seznam in ki imajo opravljeno izobraževanje, za 
katerega bo komisija ocenila, da je primerljivo s predpisanim izobraževanjem iz Priloge 1 
Pravilnika. Če izobraževanje, ki so ga kandidati opravili pred uveljavitvijo Pravilnika, ne vključuje 
zaključnega izpita, se šteje, da kandidat izpolnjuje pogoj o predpisanem izobraževanju iz 19. 
člena Pravilnika, če je v preteklem koledarskem letu opravil najmanj pet mediacij v družinskih 
zadevah. Če je kandidat uvrščen na seznam mediatorjev za družinsko področje, ki delujejo v 
programih sodišč po Zakonu o alternativnem reševanju sodnih sporov (Uradni list RS, št. 97/09 
in 40/12 – ZUJF), se šteje, da izpolnjuje pogoj o opravljenem izobraževanju iz 19. člena tega 
pravilnika.

10. Kandidati, ki ne bodo uvrščeni na seznam, bodo o tem pisno obveščeni.

11. Za informacije o javnem pozivu lahko pokličete na tel. številko: 01 369 7500.

                                                                                   
Mag. Ksenija KLAMPFER
           MINISTRICA
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