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CENTER ZA SOCIALNO DELO 

LJUBLJANA 

ENOTA LJUBLJANA ŠIŠKA 

DRUŽINSKI ZAKONIK – INFORMATIVNI IZVLEČEK: 

 

 

PREDHODNO SVETOVANJE, STROKOVNO SVETOVANJE, MEDIACIJA – 

200. člen 
(svetovanje pred začetkom postopka v zakonskem sporu) 

(1) Zakonca se, preden vložita tožbo ali predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze, udeležita 
predhodnega svetovanja pri centru za socialno delo, razen če: 
-        nimata skupnih otrok, nad katerimi imata starševsko skrb; 
-        je eden od zakoncev nerazsoden; 
-        ima eden od zakoncev neznano prebivališče ali je pogrešan; 
-        en ali oba zakonca živita v tujini. 

(2) Namen predhodnega svetovanja je pomagati zakoncema, da ugotovita, ali so njuni odnosi omajani 

do te mere, da je postala zakonska zveza za vsaj enega od njiju nevzdržna, ali obstaja možnost za ohranitev 
zakonske zveze. 

(3) Predhodnega svetovanja se udeležita zakonca osebno brez pooblaščencev. 

201. člen 
(strokovno svetovanje paru) 

(1) Če zakonca ob predhodnem svetovanju ugotovita, da obstaja možnost za ohranitev zakonske 
zveze, ju strokovni delavec centra za socialno delo seznani z možnostjo prostovoljne udeležbe na strokovnem 
svetovanju z namenom ohranitve zakonske zveze. 

(2) Strokovnega svetovanja se lahko udeležijo tudi zunajzakonski partnerji. 

(3) Strokovno svetovanje izvajajo centri za socialno delo. 

202. člen 
(seznanitev z namenom in postopkom mediacije ob razvezi) 

(1) Če zakonca ob predhodnem svetovanju ugotovita, da je zakonska zveza za vsaj enega od njiju 
nevzdržna, strokovni delavec centra za socialno delo zakonca seznani s posledicami, ki nastanejo z razvezo 
zakonske zveze zanju in za družinsko skupnost, ter jima predstavi namen in postopek mediacije. 

(2) Ob soglasju zakoncev lahko center za socialno delo predhodno svetovanje nadaljuje s postopkom 
mediacije ali pa se zakonca udeležita mediacije pri drugih izvajalcih. 

203. člen 
(svetovanje pred začetkom postopka za varstvo koristi otroka) 

(1) Starša se, preden sodišču predlagata, naj odloči o varstvu in vzgoji otroka, o njegovem preživljanju 
in o njegovih stikih z njimi ali z drugimi osebami ali o vprašanjih izvajanja starševske skrbi, ki bistveno vplivajo na 
otrokov razvoj, udeležita predhodnega svetovanja pri centru za socialno delo, razen če: 
-        je eden od staršev nerazsoden; 
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-        eden od staršev živi v tujini, je pogrešan ali neznanega prebivališča. 

(2) Če gre za stike z drugo osebo, se mora svetovanja pred vložitvijo predloga udeležiti tudi ta druga 
oseba in otrok, kadar je predlagatelj. 

(3) Namen predhodnega svetovanja je starša oziroma drugo osebo opozoriti na varstvo koristi otoka 

pri urejanju razmerij z otrokom, na dober vpliv sporazumnega urejanja teh razmerij in jih v tej zvezi seznaniti tudi z 
namenom postopka mediacije. 

(4) Svetovanje je treba opraviti tudi pred vložitvijo predloga za izdajo nove odločbe o kateri izmed 
zadev, navedenih v prvem odstavku tega člena. 

(5) Predhodnega svetovanja se udeležita starša oziroma v drugem odstavku tega člena navedene 
osebe osebno brez pooblaščencev. 

(6) Ob soglasju staršev oziroma v drugem odstavku tega člena navedenih oseb lahko center za 
socialno delo predhodno svetovanje nadaljuje s postopkom mediacije ali pa se ti udeležijo mediacije pri drugih 
izvajalcih. 

204. člen 
(postopek predhodnega svetovanja) 

(1) Center za socialno delo v 14 dneh po prejemu predloga za predhodno svetovanje stranke 
povabi na predhodno svetovanje. 

(2) Center za socialno delo o opravljenem predhodnem svetovanju naredi zapisnik, iz katerega je 

razvidno, da sta se razgovora udeležila zakonca, ki nameravata vložiti predlog za sporazumno razvezo zakonske 
zveze ali tožbo za razvezo zakonske zveze oziroma oseba, ki namerava vložiti predlog za začetek postopka za 
varstvo koristi otroka. 

(3) Če se osebe iz prejšnjega odstavka ne udeležijo razgovora, center za socialno delo v zapisniku 
navede, katera oseba se ni udeležila razgovora ter razloge njene neudeležbe, če so mu znani. 

(4) Minister, pristojen za družino, podrobneje uredi izvajanje predhodnega svetovanja. 

2. Mediacija 

205. člen 
(izvajanje mediacije) 

(1) Mediacija se lahko izvede pred začetkom sodnega postopka, med njim ali po koncu sodnega 
postopka, obsega pa pomoč pri urejanju osebnih in premoženjskih razmerij. 

(2) Mediacija se prvenstveno izvaja pred začetkom sodnega postopka z namenom oblikovati predlog 
za sporazumno razvezo zakonske zveze ali predlog za sklenitev sodne poravnave o varstvu in vzgoji otroka, o 
njegovem preživljanju in o njegovih stikih s starši ali z drugimi osebami ali o vprašanjih izvajanja starševske skrbi, 
ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj. 

(3) Mediacija med sodnim postopkom se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja alternativno reševanje 
sodnih sporov. Sodišče lahko predlog strank oziroma udeležencev postopka, ki soglašajo, da se opravi poskus 
mediacije, zavrne in ne prekine sodnega postopka, če v postopkih, ki se nanašajo tudi na otroka, meni, da prekinitev 
ne bi bila v korist otroka. 

206. člen 
(izvajalci mediacije) 

(1) Mediacijo med sodnim postopkom izvajajo mediatorji v okviru programov, ki jih sprejmejo in 
uveljavijo sodišča v skladu z zakonom, ki ureja alternativno reševanje sodnih sporov. 

(2) Mediacijo pred začetkom in po koncu sodnega postopka izvajajo mediatorji, ki so uvrščeni na 
seznam mediatorjev pri ministrstvu, pristojnemu za družino (v nadaljnjem besedilu: seznam). 
 


