
TARIFA 
 
 

Tarifna številka 1 
Nagrada za opravljene ure mediacije 

 
 
Mediatorju za opravljene ure mediacije pripada nagrada, ki se odmeri po naslednji 
postavki: 
 

postavka 
  

opis postavke nagrada  

1. za vsake začete pol ure mediacijskega 
srečanja 

 
17,00 EUR  

 
(2) Po postavki iz prejšnjega odstavka se odmeri tudi:  

 triurna nagrada za pripravo na mediacijsko srečanje po četrtem odstavku 16. 
člena zakona,  

 nagrada mediatorja za prve tri ure mediacije, ki jo po drugem odstavku 22. člena 
zakona krije sodišče.  

(3) Če je tekom postopka mediacije opravljenih več mediacijskih srečanj, se čas trajanja 
posameznih mediacijskih srečanj sešteje in obračuna na podlagi končnega skupnega 
seštevka porabljenega časa, preračunanega v porabljene ure in ostanek minut. 
 
 

Tarifna številka 2 
Nagrada za opravljene ure mediacije v posebno zahtevnih zadevah 

 
 
V posebno zahtevnih zadevah se nagrada za opravljene ure mediacije odmeri po 
naslednji postavki: 
 

postavka 
  

opis postavke nagrada  

1. za vsake začete pol ure mediacijskega 
srečanja 

 
21,00 EUR  

 
(2) Po postavki iz prejšnjega odstavka se odmeri tudi:  

 triurna nagrada za pripravo na mediacijsko srečanje po četrtem odstavku 16. 
člena zakona,  

 nagrada mediatorja za prve tri ure mediacije, ki jo po drugem odstavku 22. člena 
zakona krije sodišče.  

 



(3) Če je tekom postopka mediacije opravljenih več mediacijskih srečanj, se čas trajanja 
posameznih mediacijskih srečanj sešteje in obračuna na podlagi končnega skupnega 
seštevka porabljenega časa, preračunanega v porabljene ure in ostanek minut. 
 
 

Tarifna številka 3 
Nagrada za sporazum 

 
 
(1) Poleg nagrade za opravljene ure mediacije po Tarifni številki 1 ali 2 pripade 
mediatorju še nagrada za sporazum, če se mediacija zaključi s sklenitvijo sporazuma, s 
katerim se sodni spor v celoti konča z umikom tožbe, umikom pritožbe ali sklenitvijo 
sodne poravnave. Če se mediacija glede na naravo sodnega spora zaključi s sestavo 
osnutka sporazuma, sodišče pa v nadaljevanju sodnega postopka odloča o dovolitvi 
sodne poravnave, ki v celoti rešuje sodni spor, pripade mediatorju nagrada za 
sporazum, ko je ob zaključku mediacije sestavljen njegov osnutek.  
 
(2) Če sodnega spora glede na njegovo naravo ni mogoče v celoti reševati v mediaciji, 
pripade mediatorju nagrada za sporazum tudi, če se z njim reši le del spornih vprašanj. 
Mediatorju pripade nagrada za sporazum, ko je ob zaključku mediacije sestavljen 
osnutek, na podlagi katerega sodišče v nadaljevanju sodnega postopka odloča o 
dovolitvi sodne poravnave, ki delno rešuje sodni spor, ali katerega sodišče vključi v 
sodno odločbo. 
 
(3) Nagrada za sporazum se glede na vrsto spora odmeri po naslednjih postavkah: 
 
 

postavka 
  

opis postavke nagrada  

1. v zadevah v sporih iz razmerij med starši in 
otroki 

150,00 EUR  

2.  v pravdnih zadevah, 
gospodarskih pravdnih zadevah in delovnih 
zadevah 

135,00 EUR 

3.  v vseh ostalih zadevah  70,00 EUR 

 
 

Tarifna številka 4 
Nagrada za rešeno drugo sodno zadevo 

 
 
Kadar se poleg zadeve, ki je bila mediatorju dodeljena v reševanje, v istem postopku 
mediacije v celoti reši še ena ali več drugih sodnih zadev, se nagrada za rešeno drugo 
sodno zadevo odmeri po naslednji postavki: 
 
 



postavka 
 

opis postavke nagrada 

1. za vsako dodatno rešeno sodno zadevo 70,00 EUR 

 
 

Tarifna številka 5 
Nagrada v postopku mediacije pri višjem sodišču 

 
 
V postopku mediacije pri višjem sodišču in Višjem delovnem in socialnem sodišču se 
nagrada iz Tarifnih številk 1 do 4 poveča za 20%. 


