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D O G O V O R  O  M E D I A C I J I 

 

 

pred Mediacijskim centrom Odvetniške akademije pri Odvetniški zbornici Slovenije 

 

 

Spodaj podpisani soglašamo in se dogovorimo: 

 

da med nami obstaja sporno razmerje, in sicer spor____________________________________  

 

______________________________________________________________________________ 

 

- da se izvede poskus mirne rešitve tega spora s pomočjo mediacije pred Mediacijskim centrom 

Odvetniške akademije pri Odvetniški zbornici Slovenije; 

 

- da se kot dan začetka mediacije v tej zadevi šteje dan, ko je druga stranka podpisala soglasje za 

mediacijo; 

- da se za mediatorja/-ko imenuje _________________________________________________. 

Mediator je nevtralna oseba, ki bo nepristransko pomagala pri iskanju sporazumne rešitve vašega 

spora in v zadevi ne bo nikoli sodila kot sodnik ali kakorkoli drugače odločala. 

 

- da se lahko mediator s strankami srečuje na skupnih in ločenih srečanji, ter pri komunikaciji 

uporablja elektronsko pošto, telefon in druga komunikacijska sredstva. 

 

- da se bo postopek mediacije izvedel skladno z določbami Pravilnika o delu Mediacijskega centra in 

postopku izvajanja mediacij (Pravilnik) ter ob spoštovanju veljavne zakonodaje in Evropskih 

standardov za mediatorje. 

 

- da bomo v postopku mediacije sodelovali v dobri veri in si prizadevali za mirno rešitev spora ter v 

času mediacije druga proti drugemu ne bomo vlagali pravnih sredstev; 

 

- da se v primeru doseženega dogovora sporazum zapiše v pisni obliki, in sicer v obliki neposredno 

izvršljivega notarskega zapisa ali sodne poravnave. 

 

Zaupnost 

 

- da bomo spoštovali načelo zaupnosti: 

 

V skladu z 9., 10., 11. in 12. členom Zakona o mediacij v civilnih in gospodarskih zadevah je to 

mediacijsko srečanje, kot tudi vsa morebitna prihodnja srečanja, zaupno. Vsi podatki, ki izvirajo iz 

mediacije ali so z njo povezani, so zaupni, razen če so se stranke sporazumele drugače, če njihovo 

razkritje zahteva zakon ali če je razkritje potrebno za izpolnitev ali prisilno izvršitev sporazuma o 

rešitvi spora.  
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Stranke, mediatorji in tretje osebe, ki so sodelovale v mediaciji, se v sodnem ali drugem postopku ne 

smejo sklicevati na oziroma predložiti kot dokaz ali pričati o: 

 

 vabilu stranke k mediaciji in dejstvu, da je bila stranka pripravljena sodelovati v mediaciji; 

 mnenjih in predlogih glede možne rešitve spora, ki so jih stranke izrazile med mediacijo; 

 

 izjavah in priznanjih dejstev, ki so jih stranke dale med mediacijo; 

 predlogih mediatorja; 

 dejstvu, da je stranka pokazala pripravljenost sprejeti mediatorjev predlog za mirno rešitev 

spora; 

 listinah, pripravljenih izključno za potrebe mediacije. 

 

Ti podatki se v postopku pred arbitražo, sodiščem ali drugim državnim organom lahko 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 in 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.  

 

Stroški postopka 

- da se stroški dela mediatorja v skladu z 20. členom Pravilnika obračunajo po Mediacijski tarifi 

Mediacijskega centra in sicer se v konkretnem primeru uporabi Tarifna številka II. ter da mediatorju 

pripadajo tudi morebitni potni stroški; 

 

- da bo mediator stroške, vezane na njegovo delo in morebitne stroške obračunal neposredno 

strankam. Mediator je dolžan voditi evidenco porabljenega časa in seštevek ur predočiti najkasneje 

ob zaključku postopka mediacije. Račun zapade v plačilo v roku 8 dni od izstavitve računa; 

 

- da morebitno sodelovanje odvetnika posameznega udeleženca v mediaciji ni strošek tega 

mediacijskega postopka in ga nosi vsak udeleženec sam; 

 

- da se v primeru zaključka postopka mediacije na podlagi izjave strank ali mediatorja in v primeru 

preklica soglasja poravnajo do tedaj nastali stroški mediatorja. 

 

Ta dogovor je sestavljen v toliko enakih izvodih, kolikor je strank, ter po en izvod za MC. Morebitne 

nejasnosti iz tega dogovora bodo stranke reševale sporazumno, v duhu mediacijskih načel. V primeru 

spora je pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

 
STRANKA      STRANKA 

 

__________________________________  ________________________________ 

 

POOBLAŠČENEC     POOBLAŠČENEC  

 

__________________________________  _________________________________ 

 

 

MEDIATOR ________________________  Datum:___________________________ 
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