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Mediator:______________________________in mediator: ______________________________ter
mediant:_______________________________in mediant:_______________________________
sklepajo naslednji

DOGOVOR O MEDIACIJI
1. Prostovoljnost in namen
Mediant(a) se prostovoljno vključuje(ta) v proces mediacije ob pomoči mediatorja (v nadaljevanju lahko tudi več
mediatorjev) z namenom iskanja skupne rešitve za nesoglasje ali spor med njima.
2. Sprejemanje temeljnih pravil
Medianta in mediator sprejemajo temeljna pravila procesa mediacije, ki so: ohranjanje dostojanstva in spoštljivosti;
enakopravnost mediantov; odsotnost žalitev, groženj in nasilja; konstruktivno sporočanje in poslušanje tistega, ki govori.
3. Vloga mediatorja
Mediator usmerja proces mediacije k skupnemu iskanju rešitve, prispeva h konstruktivnejši komunikaciji in ne sprejema
odločitev. Po potrebi opozarja na morebitne kršitve temeljnih pravil.
4. Nevtralnost mediatorja
Mediator je nevtralen in nepristranski ter ne sodi o vsebini procesa ali končnega dogovora. Mediator je dolžan predhodno oz.
čim se pojavijo, seznaniti medianta z morebitnimi dejstvi, ki bi lahko vplivala na njegovo neodvisnost in nepristranskost
pri vodenju mediacije.
5. Zaupnost vsebine mediacijskih srečanj
Medianta in mediator se zavezujejo, da informacij, ki so jih izvedeli v procesu mediacije, ne bodo razkrivali tretjim osebam,
razen če se dogovorijo drugače ter, da ne bodo klicali mediatorja ali druge strani za pričo glede informacij, ki so jih pridobili
med mediacijo. Zaupnost se ne nanaša na podatke, ki izvirajo iz mediacije, če njihovo razkritje zahteva zakon ali če je
razkritje potrebno za izpolnitev ali prisilno izvršitev sporazuma o rešitvi spora.
6. Trajanje mediacije in prekinitev procesa
Mediacija poteka do sklenitve dogovora glede izhodiščnega konflikta ali nesoglasja ali do soglasne oz. enostranske prekinitve
procesa. Ker je mediacija prostovoljna, lahko katerakoli stran iz kateregakoli razloga preneha z mediacijo. Svojo odločitev v
tem primeru pisno ali ustno sporoči mediatorju in drugi strani. Za prekinitev mediacije se lahko odloči tudi mediator, če
presodi, da nadaljevanje procesa ne bi bilo smiselno. Svojo odločitev z navedbo razlogov lahko pisno ali ustno sporoči
mediantoma.
7. Zamenjava mediatorja
Mediator se umakne, če domneva ali ugotovi, da ni (več) nevtralen in nepristranski ali če presodi, da ni dovolj strokovno
usposobljen za vodnje konkretnega primera in predlaga, da nadaljevanje mediacije prevzame drug mediator. Mediator lahko
predlaga zamenjavo mediatorja tudi iz drugih utemeljenih razlogov, ki jih mora navesti.
8. Potek srečanj in stroški
Srečanja trajajo praviloma od 90 do 120 minut, o pogostosti srečanj in terminih se medianta in mediator dogovorijo že na
prvem srečanju oz. se dogovarjajo sproti. Stroški znašajo 60 EUR/uro (DDV ni vključen). Medianta bosta krila stroške
mediacijskih srečanj, v kolikor se ne dogovorita drugače, v enakih delih. V primerih, da na željo mediantov, mediacija poteka
izven prostorov Centra Galerije življenja, medianta krijeta tudi potne stroške mediatorja.
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