
Na  podlagi  21.  člena  Pravil  društva  mediatorjev  Slovenije  je  Upravni  odbor  Društva 
mediatorjev Slovenije (v nadaljevanju DMS) na seji dne 29.6.2010 sprejel 

 
TARIFO 

Mediatorjev DMS

 
I. SPLOŠNI DEL 
 

1. člen
 
Tarifa se uporablja za vse tiste postopke mediacije, v katerih kot mediator ali komediator (v 
nadaljevanju: mediator)  nastopa član DMS in potekajo na podlagi sklenjene pogodbe med 
udeleženci postopka in mediatorjem. 
 
Tarifa  se  ne uporablja  v  tistih  postopkih  mediacije,  v  katerih  se  uporablja  posebna  tarifa 
oziroma je plačilo za delo mediatorja določeno v posebnem predpisu ali posebni pogodbi, 
sklenjeni s ponudnikom, ki nudi mediacijske storitve. 

2. člen

S pogodbo, ki jo pred postopkom mediacije sklenejo vsi udeleženci mediacijskega postopka 
in mediator, član DMS, se kot bistvene sestavine pogodbe določijo urna postavka v skladu s 
posebnim delom te tarife, plačnik, način in rok plačila. 

 
II. POSEBNI DEL 
 

3. člen
 
Urna postavka za delo mediatorja znaša neto: 
- v  mediaciji v družinskih sporih  50,00 EUR 
- v  mediaciji v gospodarskih sporih 150,00 EUR 
-              v mediaciji s  področja civilnega prava 100,00 EUR. 

Urna  postavka  vključuje  delo  s  strankami  na  skupnem  in  ločenem  sestanku  ter  drugo 
komunikacijo s pomočjo tehničnih komunikacijskih sredstev (npr. telefon....) ter čas porabljen 
za pripravo osnutka poravnave.

Za potrebe te tarife se šteje, da se mediacija začne, ko to določa 6. člen Zakona o mediaciji v 
civilnih in gospodarskih zadevah.
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4. člen

Urna postavka ne sme presegati zneskov, določenih v 3. členu, razen v izjemnih primerih, 
primeroma navedenih v 5. členu tarife.

Mediator ima pravico v posebnih primerih izvajati mediacijo pro bono. 

5. člen

Urna postavka se lahko poveča, vendar ne več kot za 100 %, v naslednjih primerih : 
-  če gre za posebno zahteven primer 
- če nastopa večje število udeležencev 
- če je potrebno poznavanje določenega področja pri dogovorjeni evaluativni 
mediaciji
- če je potrebno znanje in uporaba tujega jezika 
-              če gre za  vrednost spora nad 50.000 eur. 

6. člen

Mediator je upravičen do povračila materialnih stroškov, potnih stroškov in dnevnice v višini, 
kot je določena za delavce državnih organov RS.

Mediator je dolžan predložiti specificiran račun.

III. KONČNE DOLOČBE
 
 

7. člen
 
Tarifa velja tudi za komediatorje, razen, če se ko/mediatorji ne dogovorijo drugače.

Tarifa  se uporablja od njene objave na spletni strani dne 9.7.2010.

Predsednica DMS

Gordana Ristin
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