
Dopustnost uporabe predpravdne 

komunikacije ali dokazov, 

pridobljenih v mediacijskem 

postopku, kot dokaz v drugem 

postopku 



• Glavna področja delovanja: delovno pravo, pravo človekovih pravic, 

preprečevanje in reševanje sporov, urejanje družinskih razmerij, 

intelektualna lastnina, mediacija  

• Diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2008) 

• Uspešno končano izobraževanje za mediatorja pri Centru za izobraževanje 

v pravosodju Republike Slovenije, Ljubljana (2012) 

• Članica odvetniške zbornice Slovenije, članica Društva mediatorjev 

Slovenije 

• Mediatorka pri Mediacijskem centru Odvetniške zbornice Slovenije (od 

2017) 

• Izvoljena na listo mediatorjev za mediacijo pri Odvetniški zbornici Slovenije 

v individualnih delovnih sporih med delodajalci in zaposlenimi pri odvetniku 

ali odv. družbi (od 2018) 

Iris Pensa 
Starejša odvetnica 
Mediatorka 
T: +386 1 234 25 20 
E: iris.pensa@jadek-pensa.si 
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• Glavna področja delovanja:  

• Korporacijsko pravo 

• Nepremičnine, gradbeništvo in infrastruktura 

• Preprečevanje in reševanje sporov 

• Javno naročanje 

• Diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2009), cum laude 

• Član Odvetniške zbornice Slovenije (od 2014) 

Borut Leskovec 
Starejši odvetnik 
T: +386 1 234 25 20 
E: borut.leskovec@jadek-pensa.si 
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Spor in možnosti za mirno rešitev 
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Dokumentacija oz. dejstva, ki jih 

ne želimo razkriti 
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Primer 1 

• A je za B opravil storitve, B pa jih ne želi plačati, ker trdi, da jih A 
ni kvalitetno opravil. A toži B na plačilo storitev. Med pravdo se A 
in B sestaneta (brez pooblaščencev) z namenom, da bi spor 
sporazumno rešila, in sicer tako, da B ponudi A, da bo pri njem 
naročil opravo dodatnih storitev, A pa ne bo zahteval plačila 
storitev, glede katerih je v teku pravda.  

• Po sestanku A na sodišče vloži vlogo, v kateri navede vsebino 
sestanka, in zaključi, da če bi A storitve, glede katerih je v teku 
pravda, res opravil nekvalitetno, jih B ne bi ponovno naročal pri 
njem, kar dokazuje, da se B le neupravičeno izmika plačilu 
storitev, ki jih je A opravil zanj. 

  

Dopustnost uporabe predpravdne komunikacije ali dokazov, pridobljenih v 

mediacijskem postopku, kot dokaz v drugem postopku 
6 



Primer 2 

• C je D dobavil blago. D ga noče plačati, ker trdi, da mu C dolguje 
plačilo odškodnine zaradi odpovedi distribucijske pogodbe, v 
posledici česar D tudi ni mogel prodati vsega blaga, ki mu ga je 
dobavil C.  

• Pred pravdo si C in D izmenjata več dopisov, v enem od njih C 
ponudi D, da spor rešita sporazumno, na način, da bo C od D 
prevzel nazaj del dobavljenega blaga in ne bo zahteval plačila, D 
pa se bo odpovedal zahtevku na plačilo odškodnine. Do dogovora 
ne pride. 

• Kasneje C toži D na plačilo dobavljenega blaga. V pravdi D trdi, 
da se je C zavezal prevzeti dobavljeno blago od D, zaradi česar ni 
upravičen zahtevati plačila. C trdi, da tega ni dolžan storiti, saj do 
dogovora ni prišlo in je šlo le za pogajanja. D v pravdi kot dokaz 
predloži dopis, v katerem je C ponudil D, da bo prevzel del blaga, 
plačilo katerega zahteva. 
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Primer 3 

• Med E in F je v teku družbeniški spor in več pravdnih postopkov. 

• Med pravdo se E in F ter njuna pooblaščenca sestanejo z 
namenom, da bi poskusili spor rešiti s pogajanji. Med pogajanji se 
odprto pogovarjajo o svojih stališčih, izmenjajo si več konkretnih 
poravnalnih ponudb, vendar do dogovora ne pride.  

• Pravda se nadaljuje in F v pripravljalni vlogi natančno opiše 
vsebino pogajanj in v spis vloži pisne poravnalne ponudbe, poleg 
tega pa navede tudi nova dejstva, ki jih je tekom pogajanj izvedel 
od E. 
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Razlike in podobnosti 

• stranke brez / z pooblaščenci 

• pred / med pravdo 

• pisno / ustno 

 

• spor 

• pogajanja 

• ni dogovora 

• ni formalne mediacije 

• uporaba informacij in dokazov iz pogajanj v pravdi 
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309.a ZPP 

• Listin, ki vključujejo konkretne ponudbe nasprotne stranke za poravnavo, ki 

so bile predložene v pogajanjih ali postopkih za sporazumno rešitev spora, 

ni dopustno predložiti kot dokaz v pravdnem postopku. 

 

• Spodbujanje mirnega reševanja sporov 

• Ustvarjanje zaupnega in varnega okolja za pogajanja 

 

 

Dopustnost uporabe predpravdne komunikacije ali dokazov, pridobljenih v 

mediacijskem postopku, kot dokaz v drugem postopku 
10 



Listine 

• zgolj dokazna prepoved? 

• povezanost trditvenega in dokaznega bremena 

• mogoče zaobiti – drugi dokazni predlogi 

 

• Listin, ki vključujejo 

konkretne ponudbe nasprotne 

stranke za poravnavo, ki so 

bile predložene v pogajanjih 

ali postopkih za sporazumno 

rešitev spora, ni dopustno 

predložiti kot dokaz v 

pravdnem postopku. 
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Listine 

• Navajanje podatka, koliko je znašala poravnalna ponudba nasprotne 

stranke, je nekorektno oz. tudi nedopustno. Listin, ki vključujejo 

konkretne ponudbe nasprotne stranke za poravnavo, ki so bile predložene 

v pogajanjih ali postopkih za sporazumno rešitev spora, ni dopustno 

predložiti kot dokaz v pravdnem postopku (309.a čl. ZPP), mutatis 

mutandis pa tudi ne navajati ustnih poravnalnih ponudb.  

• Ta dokazna prepoved je v naš civilni postopek uvedena z namenom 

spodbujanja mirnega reševanja sporov brez strahu, da bi izkaz 

pripravljenosti na popuščanje škodil stranki v kasnejšem sodnem postopku. 

• Listin, ki vključujejo 

konkretne ponudbe nasprotne 

stranke za poravnavo, ki so 

bile predložene v pogajanjih 

ali postopkih za sporazumno 

rešitev spora, ni dopustno 

predložiti kot dokaz v 

pravdnem postopku. 

• VSL sodba IV Cp 2219/2016 

z dne 11. 10. 2016 
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Vsebina 

• opomin pred tožbo? 

• sklenjena izvensodna poravnava? 

• spor -> pogajanja 

• konkretna ponudba za rešitev spora 

• subjektivno stališče stranke 

• popuščanje 

• Listin, ki vključujejo 

konkretne ponudbe 

nasprotne stranke za 

poravnavo, ki so bile 

predložene v pogajanjih ali 

postopkih za sporazumno 

rešitev spora, ni dopustno 

predložiti kot dokaz v 

pravdnem postopku. 
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Zastaranje / pripoznava dolga 

Tožnica se v zvezi s svojo izjavo, ki po vsebini predstavlja pripoznavo 

zastarane obveznosti, sklicuje na 309.a člen ZPP, čemur pa pritožbeno 

sodišče ne sledi. Iz dopisa toženke (datiranega dve leti pred vložitvijo tožbe) 

ne izhaja, da bi bila izjava dana v zvezi s pretečim sodnim postopkom, 

oziroma – kar je še pomembneje – iz dopisa ne izhaja morebitno 

opozorilo tožniku o dokazni prepovedi v zvezi z dopisom, kot ga 

pritožbeno uveljavlja toženka. Dopis izkazuje toženkino svobodno 

materialnopravno pripoznavo zastarane obveznosti (torej obveznosti, ki 

sama po sebi ob uveljavitvi ugovora zastaranja ne bi bila več iztožljiva) v 

navedeni višini. Morebitni procesni zadržki glede izjavljene volje bi morali 

biti izrecno ali na način, ki ne bi dopuščal dvoma, izraženi v sami pisni 

pripoznavi.  

• Listin, ki vključujejo 

konkretne ponudbe 

nasprotne stranke za 

poravnavo, ki so bile 

predložene v pogajanjih ali 

postopkih za sporazumno 

rešitev spora, ni dopustno 

predložiti kot dokaz v 

pravdnem postopku. 

VSL sodba I Cp 2624/2015 z 

dne 2. 12. 2015 
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Zastaranje / pripoznava dolga 

Edino v tem primeru bi lahko bili zaznavni tudi nasprotni stran(k)i. Slednje se 

razumno pričakuje tudi iz razloga uravnoteženja položaja pravdnih strank ter 

iz razloga varnosti in predvidljivosti pravnih položajev. Dopustitev 

posplošenega sklicevanja na 309.a člen ZPP z razlago, ki jo v pritožbi ponuja 

toženka, bi imela v konkretnem primeru za posledico tudi razvrednotenje 

zakonske materialnopravne norme – konkretno 341. člena OZ. Tako bi se 

lahko vsak posplošeno naknadno skliceval, da njegovo pripoznavo ščiti 

kavtela iz 309.a člena ZPP, kar pa zagotovo ni namen te norme, ki jo 

zaznamuje predvsem želja spodbuditi mirno reševanje sporov in pregnati 

strah, da bi lahko bilo izkazovanje pripravljenosti popuščanja stranki v škodo v 

kasnejšem sodnem postopku. 

 

• Listin, ki vključujejo 

konkretne ponudbe 

nasprotne stranke za 

poravnavo, ki so bile 

predložene v pogajanjih ali 

postopkih za sporazumno 

rešitev spora, ni dopustno 

predložiti kot dokaz v 

pravdnem postopku. 

VSL sodba I Cp 2624/2015 z 

dne 2. 12. 2015 

Dopustnost uporabe predpravdne komunikacije ali dokazov, pridobljenih v 

mediacijskem postopku, kot dokaz v drugem postopku 
15 



Katero obdobje 

• Spor že obstaja ali je vsaj na vidiku 

• [ … ] prepoved predložitve listin, ki vključujejo konkretne poravnalne 

ponudbe nasprotne stranke in so bile predložene v pogajanjih ali postopkih 

za sporazumno rešitev spora, ne velja le za poravnalne ponudbe, ki bi bile 

pripravljene za potrebe ali znotraj tega sodnega postopka. To velja za vse 

listine, ki vsebujejo konkretne poravnalne ponudbe, dane v pogajanjih 

in postopkih za sporazumno rešitev spora. [ … ] 

• Predmet tega spora je plačilo prejemkov iz delovnega razmerja za čas po 

nezakoniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, nanje pa se nanaša tudi 

konkretna poravnalna ponudba, namenjena sporazumni rešitvi spora. To, 

da se je poskus sporazumne rešitve spora začel že v kasneje 

neuspelem izvršilnem postopku, ne vpliva na naravo poravnalne 

ponudbe kot listine, za katero velja dokazna prepoved. 

• Listin, ki vključujejo konkretne 

ponudbe nasprotne stranke 

za poravnavo, ki so bile 

predložene v pogajanjih ali 

postopkih za sporazumno 

rešitev spora, ni dopustno 

predložiti kot dokaz v 

pravdnem postopku. 

VSRS sodba VIII Ips 238/2015 

z dne 23. 2. 2016 

Dopustnost uporabe predpravdne komunikacije ali dokazov, pridobljenih v 

mediacijskem postopku, kot dokaz v drugem postopku 
16 



Kdo se lahko sklicuje 

• Svoje ali nasprotnikove ponudbe? 

 

• Glede upoštevanja dokaznega gradiva prvostopenjskega sodišča je 

neutemeljen pritožbeni očitek kršitve 309.a člena ZPP v zvezi s 1. 

odstavkom 339. člena ZPP, ker je sodišče prve stopnje sodbo oprlo med 

drugim tudi na ponudbo za plačilo pogodbe št. 0010308 (priloga A12). Ta 

določba namreč onemogoča pravdni stranki, da bi se v dokazne 

namene sklicevala na listino, ki jo je kot predlog za sporazumno 

rešitev spora podala nasprotna stranka. To pa seveda ne izključuje 

možnosti, da se na tovrstno listino sklicuje stranka, ki je tako 

ponudbo podala. 

 

• Nasprotje z namenom določbe 

• Listin, ki vključujejo konkretne 

ponudbe nasprotne stranke 

za poravnavo, ki so bile 

predložene v pogajanjih ali 

postopkih za sporazumno 

rešitev spora, ni dopustno 

predložiti kot dokaz v 

pravdnem postopku. 

VSL sklep I Cpg 861/2010 z 

dne 21. 10. 2010 
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Posledice 

• Relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka 

 

• Iz izpodbijane sodbe namreč izhaja, da je bila pri pretrganju zastaranja 

upoštevana prav listina s konkretno poravnalno ponudbo, na ta listinski 

dokaz pa je sodišče prve stopnje oprlo svojo presojo o pretrganju 

zastaranja (kar po obrazloženem ne bi smelo). Ugotovitev in zaključek 

sodišča prve stopnje povsem nedvoumno omogoča sklepanje, v kakšni 

meri je s strani tožnika predložen dokaz vplival na odločitev sodišča. 

• Listin, ki vključujejo konkretne 

ponudbe nasprotne stranke 

za poravnavo, ki so bile 

predložene v pogajanjih ali 

postopkih za sporazumno 

rešitev spora, ni dopustno 

predložiti kot dokaz v 

pravdnem postopku. 

VDSS sodba Pdp 1518/2014 z 

dne 2. 4. 2015 
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Posledice 

• Sodišče prve stopnje bi moralo elektronsko sporočilo z oznako „Predlog 

poravnave v zadevi E. E. - Občina ... z dne 4. 11. 2010“ izločiti iz dokazov. 

Sodišče prve stopnje ne bi smelo sprejeti te listine v dokazni sklep in 

je upoštevati pri dokazni oceni, vendar ta kršitev sama po sebi še ne 

pomeni, da je zato sodba nezakonita in nepravilna [ … ] 

• Pritožbeno sodišče je presojalo, ali je izvedba nedovoljenega dokaza lahko 

vplivala na dokazno oceno sodišča prve stopnje in na ugotovljeno dejansko 

stanje, in pri tem ugotovilo, da (tudi) iz obrazložitve sodbe izhaja, da 

dokazna ocena sodišča prve stopnje ne temelji na nedovoljenemu 

dokazu in da uporaba tega dokaza pri zaslišanju zakonitega 

zastopnika ni vplivala na dokazno oceno sodišča prve stopnje glede 

relevantnih dejstev, ki se nanašajo na (ne)obstoj obligacijskega razmerja 

med pravdnima strankama in s tem na prevzem pravic in obveznosti iz tega 

razmerja. Prepričljiva dokazna ocena prvega sodišča temelji na drugih 

dokazih, listinah, izvedenskem mnenju in zaslišanju tožnika in prič, 

zato navedena kršitev ni vplivala na zakonitost in pravilnost sodbe, 

ker bi bila odločitev in ugotovitev dejanskega stanja tudi brez izvedbe 

nedopustnega dokaza enaka. 

• Listin, ki vključujejo konkretne 

ponudbe nasprotne stranke 

za poravnavo, ki so bile 

predložene v pogajanjih ali 

postopkih za sporazumno 

rešitev spora, ni dopustno 

predložiti kot dokaz v 

pravdnem postopku. 

VSL sodba II Cp 1341/2015 z 

dne 18. 11. 2015 
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Posledice 

• Sodišče mora listino, ki je predložena v posledici kršitve člena 309.a ZPP, 

izločiti iz dokazov, ne sme je sprejeti v dokazni sklep in ne sme je 

upoštevati pri dokazni oceni. O teh dokazih ne sme dopustiti zaslišanja. 

• Ni izločanja nedopustnih dokazov 

• Zloraba procesnih pravic 

• Okuženost sodišča? 

 

• Člen 11(1) ZOdv: 

• Pri zastopanju stranke je odvetnik dolžan ravnati vestno, pošteno, skrbno 

ter po načelih odvetniške poklicne etike. 

• Kodeks? 

• Listin, ki vključujejo konkretne 

ponudbe nasprotne stranke 

za poravnavo, ki so bile 

predložene v pogajanjih ali 

postopkih za sporazumno 

rešitev spora, ni dopustno 

predložiti kot dokaz v 

pravdnem postopku. 
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Mediacija? 
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Načelo zaupnosti v mediaciji 

• 11. člen ZMCGZ: zaupnost podatkov 

 

 

 

• 12. člen ZMCGZ: dopustnost dokazov v drugem postopku 

 

 

 

 

  

 

• Zakon o mediaciji v civilnih 

in gospodarskih zadevah 

(ZMCGZ)  
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Katere listine oziroma dejstva so 

varovani z 12. členom ZMCGZ? 
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1) 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: 

 

a)     vabilu stranke k mediaciji ali dejstvu, da je bila stranka pripravljena 

sodelovati v mediaciji; 

b)     mnenjih in predlogih glede možne rešitve spora, ki so jih stranke izrazile 

med mediacijo; 

c)     izjavah ali priznanjih dejstev, ki so jih stranke dale med mediacijo; 

d)     predlogih mediatorja; 

e)     dejstvu, da je stranka pokazala pripravljenost sprejeti mediatorjev 

predlog za mirno rešitev spora; 

f)      listinah, pripravljenih izključno za potrebe mediacije. 

 



2) Določba prejšnjega odstavka velja ne glede na obliko podatkov in dokazov. 

 

 3) Podatki iz prvega odstavka tega člena se lahko v postopku pred arbitražo, 

sodiščem ali drugim državnim organom razkrijejo ali uporabijo v dokazne 

namene samo pod pogoji in v obsegu, ki ga zahteva zakon, zlasti zaradi 

razlogov 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. 

 

4) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se uporabljajo ne 

glede na to, ali je arbitražni, sodni ali drugi podoben postopek povezan s 

sporom, glede katerega je potekala ali poteka mediacija. 

 

5) Razen v primerih iz prvega odstavka tega člena dokazi, ki so sicer dopustni 

v arbitražnem, sodnem ali drugem podobnem postopku, ne postanejo 

nedopustni samo zato, ker so bili uporabljeni v postopku mediacije. 
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Sodna praksa 

• Sodba VSRS III Ips 64/2015 z dne 24. 2. 2016 potrdi sodbo VSK Cpg 

390/2014 z dne 29. 1. 2015 

 

„Pritožbeno sodišče le še dodaja, da je sodišče prve stopnje pravilno zavrnilo predlagane 

dokaze iz postopka mediacije. Nujna predpostavka za učinkovitost postopkov mediacije je 

ureditev, da sodelovanje v postopku ne pomeni priznanja zahtevka po temelju ali višini (pri 

čemer niso pomembni motivi za sodelovanje v postopku mediacije). Prav temu je 

namenjena določba 12. člena Zakona o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah, ki jo 

je sodišče prve stopnje pravilno uporabilo.“  

 

• Sklep VSL I Cp 3151/2010 z dne 9. 2. 2011 

 

„Nezakonito pa se sklicuje tožeča stranka na dane poravnalne ponudbe iz časa 

mediacijskega postopka. Zaradi načela zaupnosti in določb 12. člena Zakona o mediacijah 

v civilnih in gospodarskih zadevah je takšno sklicevanje nedopustno in nemoralno.“ 
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Izjava o zaupnosti? NDA? 

• FARM ASSIST LTD V SECRETARY OF STATE FOR THE 

ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS Z DNE 19 MAY 2009 

[2009] EWHC 1102 (TCC), 125 Con LR 154, [2009] BLR 399  

 

• 5. člen ZMCGZ (drugačen dogovor strank) 
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Dogovor o mediaciji 

Stranke se izrecno dogovorimo, da se skladno s členom 12(1) ZMCGZ v 

arbitražnem, sodnem ali drugem postopku ni dovoljeno sklicevati na, vključno 

s sklicevanjem v okviru člena 227 in 228 Zakona o pravdnem postopku, 

oziroma predložiti kot dokaz listine ali podatke, ki jih je ena stranka razkrila 

drugi stranki med mediacijo. [Ti podatki ali listine so podrobneje opredeljeni v 

Prilogi 1 tega sporazuma.] Ob tem se lahko stranka, ki je navedene listine ali 

podatke razkrila med mediacijo ne glede na določilo člena 12(5) ZMCGZ, na 

te listine in podatke sklicuje v arbitražnem, sodnem ali drugem postopku.  
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Sklepno 

• NDA 

• Opozorilo, da gre za privilegirano komunikacijo 

• Without prejudice 
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