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Povzetek 
 

Izraz alternativno reševanje sporov označuje vrsto postopkov reševanja konfliktov, ki se uporabljajo v 

prvih fazah spora, ko je problem še obvladljiv in ni preveč izostren. Obstaja več vrst takega načina 

iskanja soglasij, med katerimi se osredotočam na postopek imenovan mediacija.  

Predstavljam okvire, znotraj katerih je ta postopek v Sloveniji vpeljan v pravni sistem reševanja 

nesoglasij, povzemam glavne karakteristike mediacije, opredelim glavne vrste (evaluativna, 

facilitativna, transformativna in interaktivna mediacija), nato pa se osredotočam na vlogo postopka 

mediacije v organizaciji, predvsem vejo mediacije, imenovano interaktivna mediacija.  

V zaključku na podlagi povzete literature kritično umeščam vlogo psihologa v tem postopku (kot 

izvajalca mediacije ali pa svetovalca organizaciji pri izvedbi mediacije). 
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Alternativno reševanje sporov 

Danes ljudje vse več časa preživimo v delovnem okolju. Delamo v majhnih in velikih podjetjih ter 

organizacijah, kjer se dogajajo različne aktivnosti, srečujemo pa se z ljudmi različnih nazorov in 

karakterjev. Nesoglasja so tako rekoč neizogibna. Tista, ki se ne razrešujejo sproti, se lahko poglobijo v 

globlje spore, ki lahko pripeljejo do zmanjšanja učinkovitosti dela, slabega počutja ali celo do prekinitve 

delovnega razmerja. 

Izraz alternativno reševanje sporov označuje vrsto postopkov reševanja konfliktov, ki se uporabljajo v 

prvih fazah spora, ko je problem še obvladljiv, še ni tako pereč in izostren. Izkušeni menedžerji bodo 

sami znali hitro presoditi, kdaj je ustrezen tak način reševanja nesoglasij, novim menedžerjem pa to 

pogosto svetuje izkušenejši menedžer ali pa služba za ravnanje s človeškimi viri, ki deluje znotraj 

podjetja. Večje organizacije imajo svojo bazo ljudi, ki skrbijo za postopke alternativnega reševanja 

sporov, manjša podjetja pa običajno najamejo zunanje sodelavce specialiste. 

Vrste alternativnega reševanja sporov stremijo k vključevanju strank, ki se pogajajo, v iskanju rešitve, 

kar pomeni večjo verjetnost, da bodo s končnim dogovorom tudi vsi bolj zadovoljni, kakor pa če bi se 

odločanje odvijalo na sodišču (po Carter in Byrnes, 2006). 

 

Obstaja več različnih vrst alternativnega reševanja sporov, na primer zgodnja nevtralna ocena (sodišče 

imenuje nevtralnega ocenjevalca), obvezna nezavezujoča arbitraža, mini sojenje (metoda vključuje 

primesi pogajanj), sumarna porotna obravnava, poravnalni narok, privatni sodnik, poravnalni teden, 

mediacija-arbitraža in mediacija. 

 

Mediacija, kot ena najpogostejših oblik alternativnega reševanja sporov, je zaupen in strukturiran 

način reševanja konfliktov, pri katerem je mediator popolnoma nevtralen in strankama s svojim 

znanjem le pomaga doseči sporazumno rešitev. (Vir: http://www.mediacijsko-okno.si/o-

mediaciji/vrste-alternativnega-resevanja-sporov-in-mediacija).  

 

Mediacijo v organizaciji se lahko izvaja s pomočjo t.i. notranjega mediatorja, v kolikor pa podjetje nima 

te možnosti ali pa narava spora to zahteva, mediacijsko posredovanje nudijo različne institucije, ki 

izvajajo mediacijo v primeru konfliktov med zaposlenimi, v kolektivu, zaposlenimi in vodstvom, med 

oddelki v podjetju, v vodstvu podjetja. 

 

 

 

http://www.mediacijsko-okno.si/o-mediaciji/vrste-alternativnega-resevanja-sporov-in-mediacija
http://www.mediacijsko-okno.si/o-mediaciji/vrste-alternativnega-resevanja-sporov-in-mediacija
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Mediacija v Sloveniji 

Zgodovina in razvoj  
 

Že stari Rimljani so uporabljali arbitražno reševanje sporov, beseda mediacija pa se je prvič omenila v 

obliki trgovinske mediacije v srednjem veku. V stari Jugoslaviji je bila pomembna Uredba o določanju 

minimalnih mezd, sklepanju kolektivnih pogodb, poravnavanju in razsodništvu iz leta 1937.  

V Sloveniji so prvi mediacijski projekt izvajali v okviru Centra za socialno delo v Mariboru v devetdesetih 

letih prejšnjega stoletja, leta 1998 je z izvajanjem osnovnega mediacijskega usposabljanja pričel 

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, od leta 2001 je v njegovem okviru deloval tudi 

Center za mediacijo. Tudi programi sodišču pridružene mediacije segajo v prva leta po letu 2000, enako 

razvoj nekaterih drugih mediacijskih organizacij.  

V zadnjih letih je razvoj mediacije okrepljen, tako z ustanavljanjem mrežnih mediacijskih organizacij, 

povečevanjem ponudbe programov usposabljanj ter izvajanih mediacij, z umeščanjem mediacije v 

različne politike, predpise in ukrepe, kakor tudi z njeno večjo prepoznavnostjo v splošnih javnostih (vir: 

www.mediacija.si). 

Ustanovitev Sveta za alternativno reševanje sporov 
 

Zaradi problema obremenjenosti sodišč z zadevami, je minister Aleš Zalar leta 2009 v Sloveniji ustanovil 

Svet za alternativno reševanje sporov. Stranke, tako iz  javnega kot iz zasebnega sektorja, so tako dobile 

možnost izbire postopka reševanja spora. Cilj Ministrstva za pravosodje je pospeševanje alternativnega 

reševanja sporov. Svet za ARS je kot osrednje, neodvisno, strokovno, usklajevalno in posvetovalno telo 

ministra za pravosodje namenjen svetovanju o vzpostavitvi programa, ki bo kakovostno in učinkovito 

reševal spore na načine, ki ne terjajo sodnega odločanja. Svet za ARS je bil ustanovljen za obdobje štirih 

let. Sedež Sveta je na Ministrstvu za pravosodje (Zalar, 2009). 

Slovenija je med prvimi državami EU, ki uvajajo alternativno reševanje sporov  
 

Alternativno reševanje sporov je uveljavljeno predvsem v Združenih državah Amerike, v Avstraliji, 

deloma pa tudi v Veliki Britaniji. Slovenija pri uvajanju alternativnega reševanja sporov sledi vzoru 

Združenih držav Amerike, kjer so rezultati takega načina reševanja sporov v predpravdnih postopkih 

izvrstni. Kar 98 odstotkov vseh sodnih sporov zveznih sodišč je rešenih v alternativnih postopkih, še 

pred začetkom sodnega postopka. Med evropskimi državami je alternativno reševanje sporov najbolj 

uveljavljeno  na Nizozemskem, vendar pa nizozemski model ne bo enak slovenskemu. Nizozemska 

sodišča namreč niso obvezana ponuditi alternativnih programov, slovenska sodišča pa bodo na podlagi 

Zakona o alternativnem reševanju sporov tak način reševanja spora dolžna ponuditi. Eksperimentalni 
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program Pospešeni pravdni postopek, ki ga je zasnoval Aleš Zalar, se je skupaj s programom mediacije 

že leta 2005 uvrstil med najboljše projekte v tekmovanju Sveta Evrope in EU ter dobil posebno 

priznanje (Zalar, 2009). 

 

Velik pomen imajo tudi razna združenja, zbornice ter druge organizacije , ki lahko s z informiranjem o 

možnostih upravljanja s konfliktnimi situacijami ter reševanja sporov z mediacijo bistveno prispevajo k 

dvigu ozaveščenosti zaposlenih, ter zastopnikov in organov gospodarskih subjektov o pomenu in 

pozitivnih učinkih mediacije. Ne nazadnje pa je potrebno izpostaviti tudi vlogo države in njenih 

institucij, ki lahko skozi zakonsko spodbujanje mediacije ter spodbujanjem umeščanje le te v sistem 

poslovne odličnosti gospodarskih subjektov prispeva k njenemu  razmahu in  dejanski uporabi v 

poslovnem življenju (po Friškovec, 2008). 

 

Z mediacijo se v Sloveniji ukvarjajo različne organizacije in institucije. Poleg sodišč, različne storitve s 

področja mediacije ponujajo tudi številne organizacije v Sloveniji. Poleg samostojnih organizacij pa v 

Sloveniji obstaja tudi  

- Združenje mediacijskih organizacij - MEDIOS, ki povezuje pravne osebe, ki se ukvarjajo z 

mediacijo in 

- Društvo mediatorjev Slovenije, ki povezuje fizične osebe, ki se ukvarjajo z mediacijo oziroma 

so opravili vsaj 40 urno osnovno usposabljanje s področja mediacije. 

 

Razlaga mediacije 

 

Mediacija pomeni postopek, v katerem stranke prostovoljno s pomočjo nevtralne tretje osebe 

(mediatorja) skušajo doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz ali je v zvezi s pogodbenim ali drugim 

pravnim razmerjem, ne glede na to, ali se za ta postopek uporablja izraz mediacija, konciliacija, 

pomirjanje, posredovanje v sporih ali drug podoben izraz.  

 

Mediator oziroma mediatorka (v nadaljnjem besedilu: mediator) pomeni vsako tretjo osebo, ki je 

zaprošena, da vodi mediacijo, ne glede na njen naziv ali poklic in ne glede na način, na katerega je bila 

imenovana ali zaprošena za vodenje mediacije in ki zaprosilo sprejme. V postopku lahko sodeluje eden 

ali več mediatorjev. (Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah). 
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Crawley in Graham (2002) mediacijo razlagata kot strukturiran postopek, ki poteka po korakih, je 

zaupen in hiter, omogoča tako ločena kot tudi skupna srečanja, prispeva k razjasnjevanju tem, ustvarja 

možnosti, išče zmagaš/zmagam rešitve. V tem procesu mediatorji ne sodijo, so nepristranski, poslušajo 

in pomagajo sprtim stranem, da prisluhnejo ena drugi. Strankam pomagajo komunicirati in bolj 

ustvarjalno razmišljati o rešitvah, ustvarjajo varno okolje in konstruktivno obvladujejo konflikte. Osebe, 

ki se odločijo za tak način reševanja konfliktov lažje dosežejo sporazum in razjasnitev nesporazumov, 

pridobijo informacije in razumevanje, ki pripomore k izboljšanju nadaljnjih odnosov, izboljšajo način 

komunikacije, v kolikor bi se v prihodnje pojavile težave, občutijo manj stresa in pridobijo na 

samozavesti (Crawley in Graham, 2002). 

Vrste mediacije  
 

Čeprav nekateri avtorji razlikujejo mediacijo od facilitacije (npr. Carter in Byrnes, 2006) pa drugi glede 

na aktivnost mediatorja ločijo med facilitativno, evaluativno in transformativno mediacijo. 

 

Zumeta (2013) opisuje omenjene tri vrste mediacije:  

Facilitativna mediacija 

V letih 1960 in 1970 je bila prakticirana le ena vrsta mediacije, ki je danes znana pod imenom 

facilitativna mediacija. V tem primeru mediator strukturira proces kot pomoč obema sprtima stranema 

v namen doseganja sporazumne rešitve. Mediator postavlja vprašanja, validira in normalizira vidika 

vsake strani, odkriva interese v ozadju obeh strani in pomaga stranema pri odkrivanju in analiziranju 

možnosti za rešitev. Facilitativni mediator pa ne daje predlogov stranema, ne svetuje ali podaja mnenja 

oziroma predvideva, kako bi razsodilo sodišče. Mediator je zadolžen za proces, medtem ko sta stranki 

zadolženi za končne rezultate. mediatorji skušajo zagotoviti, da strani prideta do soglasja izpeljanega 

na podlagi podanih informacij in razumevanja. Večinoma je njihova naloga podpora srečanjem sprtih 

strani in zagotavljanje, da se medsebojno slišijo in predstavijo vsaka svoj vidik, ter da imajo same glavni 

vpliv na storjene odločitve.  

Ta vrsta mediacije se je razvila znotraj centrov za reševanje konfliktov, kjer so delovali mediatorji 

prostovoljci, od katerih pa se ne zahteva strokovno znanje s področja reševanja sporov, in v katerih 

večinoma odvetniki niso bili prisotni. Prostovoljci pa so bili iz različnih področij. Še danes mnogi 

profesionalni mediatorji izvajajo to vrsto mediacije brez posebnega znanja izvedenstva.    
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Evaluativna mediacija 

Evaluativna mediacija se je razvila na podlagi modela sestankov, ki jih vodijo sodniki. Evaluativni 

mediator pomaga strankama pri doseganju rešitve preko izpostavitve pomanjkljivosti v njunih primerih 

in predvidevanja, kako bi razsodilo sodišče. Evaluativni mediator lahko stranema poda formalne ali 

neformalne predloge za razrešitev problema. Tak mediator se zavzema za legalne pravice obeh strani, 

ne pa potrebe in interese, ter tako presoja na podlagi legalnih konceptov pravičnosti. V ločenih 

sestankih na način t.i. splavitvene diplomacije ("shuttle diplomacy") z vsako posamezno stranko in 

njenim odvetnikom, pomaga poiskati prednosti ter pomanjkljivosti ter tako posledično doseči legalno 

rešitev. tak mediator tako oblikuje sam potek kot tudi vpliva na končne rezultate rešitve nesoglasja. 

Evaluativna mediacija se je pojavila v sodnem okolju, kjer odvetniki v sodelovanju s sodiščem izberejo 

mediatorja in so ravno tako aktivni v procesu mediacije. Običajno so prisotne tudi stranke, vendar je 

mogoče tudi sestajanje mediatorja z odvetnikom brez strank. Največkrat evaluativni mediatorji 

prihajajo kar iz odvetniških vrst. 

Transformativna mediacija 

Je najnovejši izmed treh konceptov mediacije, omenjen leta 1994. Temelji na konceptu opolnomočenja 

vsake posamezne strani. Vsaka stran tudi spozna drugo z vidika potreb, vrednot, interesov in glediščne 

točke. Izhodišče je transformacija zveze med strankama v procesu mediacije. Transformativni 

mediatorji se srečajo skupaj s strankami, saj se le tako lahko doseže spoznava ene in druge strani.  

Na nek način vrednote transformativne mediacije odsevajo začetke facilitativne, vsaj z vidika 

opolnomočenja in interesa posamezne strani, saj se ravno tako zavzemajo za spodbujanje 

miroljubnega načina reševanja problemov ter spodbujajo strani, da sami določita smer lastnega 

procesa pogajanj. V procesu transformativne mediacije stranki sami določata strukturo in rezultate, 

mediator pa poteku zgolj sledi. 

Interaktivna mediacija 

 

Crawley in Graham (2002) opisujeta vrsto mediacije, prilagojene za mediacijo v organizaciji, to je 

interaktivna mediacija. Gre za način delovanja, ki dopušča reševanje problemov, vendar se stranke 

lahko, tudi če ni dosežen noben oprijemljiv napredek v smeri praktičnih rešitev, premaknejo naprej na 

drug način: pri vzajemnem razumevanju, v drugačnem pristopu h komunikaciji v prihodnje, v načinu 

sprejemanja neizogibno težkih izzivov. Te druge prednosti so bolj pomembne kot praktične rešitve in 

pogosto tudi pomembne za nadaljevanje odnosa, za razliko od kratkih, določenih ali vsiljenih rešitev, 
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ki se jih lahko doseže s postopnim reševanjem problemov. Interaktivni mediatorji v celoti vključijo svoje 

stranke v naštevanje, vrednotenje in razreševanje konfliktov. To lahko zahteva več dela, vendar 

udeležence vodi do izboljšane samopodobe, stranke same določajo tempo postopka, predlagane 

rešitve so njihove lastne, saj so jih dosegle same, soglasno. 

Postopek interaktivne mediacije je primeren tudi za ostala področja, ne le za spore na delovnem mestu. 

Vpelje se ga lahko v primeru pritožb strank, sporov med zaposlenimi, pritožb in obtožb glede nasilništva 

in nadlegovanja. 

Interaktivna mediacija ima štiri glavne sestavine, ki pomagajo ljudem, da spoznajo, da so bila njihova 

čustva sprejeta brez obsojanja. Med seboj se prepletajo pozitivno mišljenje o konfliktu, spretnosti 

razreševanja sporov in obvladovanja konfliktov, samoaktualizacija in zmagaš/zmagam postopek, ki 

poteka po določenih korakih. 

 

Uporaba mediacije (Crawley in Graham, 2002): 

- Komercialne organizacije po svetu uporabljajo mediacijo na delovnem mestu za razreševanje 

sporov glede pogodb, nesporazumov glede pritožb strank, zavarovalnih in odškodninskih 

zahtevkov, sporov glede plačila in delovnih pogojev, načrtovanja in razvijanja.  

- Okoljske organizacije uporabljajo mediacijo za načrtovanje, razreševanje okoljskih sporov in za 

bolj učinkovit dialog med »zainteresiranimi skupinami«.  

- Mediacija je uspešno vpeljana tudi na mednarodnem področju. 

- Uporablja se jo v sporu med sosedi, družinskimi člani, ki gredo narazen ali se ločujejo pri čemer 

se prepirajo glede otrok, lastnine, premoženja, dolgov… Prav tako v sporih med člani različnih 

veroizpovedi… 

 

Prednosti mediacije: 

Prednost mediacije je v tem, da se spore rešuje: 

 Neformalno. Stranke namreč same prevzamejo odgovornost za reševanje konfliktov ter 

odločajo kaj, kdaj in kako se bodo dogovorile. Zato je postopek bolj fleksibilen in ga je mogoče 

prilagajati potrebam konkretnega spora. 

 Dogovorno in sporazumno. To pomeni, da se podpiše mediacijski dogovor šele takrat, ko se 

stranke strinjajo o načinu reševanja spora in oblikujejo realen in izvršljiv sporazum. Mediator 

je s strokovnim znanjem le v pomoč in ne more izdelati zavezujoče odločbe. 
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 Sodelujoče in konstruktivno. Odnos med strankami namreč ni tekmovalen tako kot na sodišču, 

temveč mediator skrbi za to, da je razmerje moči uravnoteženo. Stremi se k iskanju rešitev in 

ne k mučnemu podoživljanju preteklosti. V nasprotju s postopkom na sodišču, kjer običajno 

zmaga le ena od strank, je cilj mediacije sporazum, ki ustreza obema strankama v procesu. 

 Uspešno, učinkovito in trajno. v večini sporov, ki se rešujejo z mediacijo pride do rešitve 

oziroma do končnega dogovora v zvezi s spornim vprašanjem. Tudi pri tistih sporih, pri katerih 

ne pride do dogovora oziroma pride le do delne rešitve problema, je večina udeležencev 

zadovoljna s procesom mediacije. Ker se stranke same sporazumno odločijo kakšen dogovor 

jim najbolj ustreza, se ga tudi držijo. 

 Celostno. Za razliko od sodnega postopka, mediacija omogoča da globlje osvetlimo ozadje 

konflikta in lahko postanejo predmet reševanja ter mediacijskega dogovora tudi drugi nerešeni 

spori med strankami. 

 Hitro. Prav zaradi neformalnosti in prilagodljivosti, je mediacijski postopek tudi relativno hiter 

način reševanja sporov. Po navadi je potrebno od tri do šest srečanj v časovnem obdobju treh 

mesecev, kar je neprimerno hitreje kot reševanje na sodiščih. 

 Cenovno ugodno. mediacijska srečanja so v primerjavi z ostalimi oblikami razreševanja sporov 

(na primer sodišče, arbitraža ali nereševanje) cenovno ugodna in za nekatera področja celo 

brezplačna. Dodatna prednost je še v tem, da za rešitev spora za mediacijo običajno 

potrebujemo malo srečanj oziroma časa, s čimer se lahko prihranijo stroški, ki bi izvirali iz 

zaostrovanja ali dolgotrajnega reševanja zadevne problematike.. 

 Zaupno. Srečanja so popolnoma zaupna, zato ni negativnih tveganj. Kljub temu, da mediacija 

ni zavezujoča in se lahko katera koli stran kadar koli odloči, da reševanje spora nadaljuje na 

sodišču, informacij, ki so bile razkrite na teh srečanjih, kasneje ni mogoče uporabiti na sodišču 

ali v drugem pravnem postopku.  (Vir: http://www.mediacijsko-okno.si/o-mediaciji/prednosti-

mediacije ) 

 

Na ta način mediacija prispeva k razvijanju učinkovitejših oblik preprečevanja in razreševanja težav in 

nesoglasij, izboljševanju odnosa in sodelovanja med (prej) sprtima stranema, zmanjševanju možnosti 

zaostrovanja sporov v prihodnje. 
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Mediacija v gospodarskem okolju 

 

V Sloveniji se tako zaposleni, kot tudi zastopniki in organi gospodarskih subjektov premalo zavedajo 

pozitivnih strani in učinkov mirnega reševanja sporov.  

Delovno okolje se tesno povezuje z gospodarskimi subjekti in drugimi organizacijami, v katerih delavci 

delujejo in stopajo v različnima medsebojna razmerja iz katerih lahko nastanejo različni konflikti.  

 

Mediacijo kot miren način reševanja konfliktov je treba obravnavati v širšem gospodarskem kontekstu 

kar pomeni kot način reševanja konfliktov med zaposlenimi na različnih ravneh organizacije pa tudi 

med organizacijami samimi. 

S takšnim načinom reševanja konfliktov tako ohranjamo pozitivne odnose med zaposlenimi, ter s tem 

prispevamo k večji motiviranosti in učinkovitosti. V razmerju do poslovnih partnerjev pa ohranjamo 

pozitiven odnos in dobre poslovne vezi med organizacijami.  

Prav zato je potrebno večje spodbujanje in umeščanje mediacije v delovno in gospodarsko okolje, pa 

tudi širše razumevanje mediacije kot take: 

- kot miren način reševanja sporov, pri čemer je sodna pot zadnja možnost,  

- kot orodje, mehka veščina vodenja, ter 

- kot odnos, kot novo kulturo upravljanja in reševanja  konfliktnih situacij ko se v njih znajdemo. 

(Povzeto po: Friškovec, 2008) 

 

 K razumevanju širše uporabnosti mediacije in njeni učinkoviti uporabi lahko prispevamo z umeščanjem 

mediacije  v sistem poslovne odličnosti, saj le izdelan sistem upravljanja in reševanja konfliktov, ki 

nastanejo v delovnem okolju lahko prispeva k učinkovitosti in pozitivnim rezultatom organizacije.  

Z umestitvijo mediacijskih klavzul v različne pogodbe lahko prav tako prispevamo k večji uporabi 

mediacije pri reševanju sporov ter urejevanju zavesti o sodni poti kot skrajni možnosti pri reševanju 

spora. 

 

Velik pomen imajo tudi razna združenja, zbornice ter druge organizacije , ki lahko s z informiranjem o 

možnostih upravljanja s konfliktnimi situacijami ter reševanja sporov z mediacijo bistveno prispevajo k 

dvigu ozaveščenosti zaposlenih, ter zastopnikov in organov gospodarskih subjektov o pomenu in 

pozitivnih učinkih mediacije. Ne nazadnje pa je potrebno izpostaviti tudi vlogo države in njenih 

institucij, ki lahko skozi zakonsko spodbujanje mediacije ter spodbujanjem umeščanje le te v sistem 

poslovne odličnosti gospodarskih subjektov prispeva k njenemu  razmahu in  dejanski uporabi v 

poslovnem življenju.  
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Mediacija v organizaciji  

Crawley in Graham (2002) menita, da je za spore na delovnem mestu najprimernejša interaktivna 

mediacija.  

 

Vpeljava mediacije v organizacijo 

Postopki obravnave konflikta se razlikujejo v odvisnosti od zmožnosti oseb v konfliktu za reševanje 

konflikta in od zaostrenosti situacije. Ljudem najprej predlagamo, da sami rešijo konflikt, v kolikor so 

se sami zmožni neposredno pogajati drug z drugim. Če tega ne zmorejo, mora nekdo drug, pogosto je 

to njihov menedžer, stopiti med njiju in jima pomagati, da najdeta prijateljsko rešitev, z drugimi 

besedami gre za mediacijo. Če tudi to ni učinkovit pristop ali če je situacija preveč  zaostrena za takšen 

pristop, bodo izvedene določene oblike preiskovanja in sestavljeno bo poročilo, ki bo vsebovalo vso 

problematiko in podporne informacije ter ugotovitve. Razsodniki utegnejo iskati nek sporazum, kot 

arbitraža ali pa izrečejo sodbo: »kriv« ali »oproščen«.  

Vsak korak ima svoje prednosti in lahko pod pravilnimi okoliščinami dobro deluje. Potrebno je 

spodbujati ustrezno reševanje konfliktov, kjer se vsako situacijo obravnava z vidika njenih prednosti 

ter se uporabi postopek, za katerega je najbolj verjetno, da bo v pomoč. Nato so potrebne smernice za 

ohranitev pravic ljudi in spodbujanje konstruktivnih možnosti. 

 

Mediacija je najbolj učinkovita, če se uvede že na začetku, kot del neformalnih in formalnih postopkov. 

Lahko se uporabi tudi po preiskovanju, za pomoč pri obravnavi odnosov ter pri ponovni vzpostavitvi 

bolj učinkovitih vzorcev komunikacije. 

 

V različnih državah so se organizacije odločile za različne načine dostopanja do prednosti mediacije. 

Idealna rešitev ne obstaja, ker mora vsaka organizacija upoštevati različne dejavnike zaradi katerih so 

nekateri modeli bolj primerni kot drugi. Ti dejavniki vključujejo: 

- Velikost: Latreille, Buscha in Conte (2012) v raziskavi v Veliki Britaniji ugotavljajo, da je 

ključnega pomena za uvedbo mediacije v organizaciji njena velikost. Večje organizacije bodo 

lahko potrebovale bolj strukturirano, bolj formalno notranjo pomoč mediacije, ker imajo 

dovolj zaposlenih, kar jim omogoča, da delajo na drugih področjih, kjer je njihova 

nepristranskost ali samostojnost bolj vidna zaposlenim, ki so v sporu. Večje organizacije bodo 

prav tako imele več zaposlenih, ki jih bodo lahko zaprosili, da so mediatorji, tako da njihovo 

število primerov ne bo preveliko in zato ne bo vplivalo na ostale obveznosti. Prav tako pa se 

bodo nagibali k večjemu številu sporov med zaposlenimi, ki bodo potrebovali mediacijo in 

bodo tako upravičili stroške vzpostavitve takega postopka. Manjše organizacije bodo mogoče 
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ugotovile, da je za mediacijo boljše usposobiti enega ali dva zaposlena, ki sta vključena in ki 

bosta lahko zagotavljala trden notranji vir.  

- Menjavanje zaposlitve: organizacije z visoko stopnjo menjavanja zaposlitev bodo morda raje 

širše investirale v usposabljanje manjše število ljudi, saj bodo na ta način spretnosti ostale v 

organizaciji dalj časa. spretnosti obvladovanja konfliktov za menedžerje, vključno z elementom 

mediacije, je lahko boljša pot za spremembo splošne kulture organizacije.  

- Kultura organizacije: v organizacijah, ki že imajo notranjo podporo zaposlenih, na primer 

socialne delavce, pooblaščence za enake možnosti, pooblaščence za mobing in nadlegovanje, 

zastopnike delavcev ipd., se oblikovanje skupine koordinatorjv za mediacijo po naravi lahko 

bolj ujema z njihovim pristopom k spodbujanju svojih zaposlenih. V bolj hierarhičnih 

organizacijah lahko višji uslužbenci, usposobljeni za mediiranje, bolj ustrezajo pričakovanjem 

zaposlenih in menedžerjev. 

- Geografski razpon: problem podjetja z zaposlenimi na nacionalni ali mednarodni ravni je, kako 

lahko mediatorji na splošno delujejo na različnih koncih podjetja in kako upravljati z zadevami 

kot so podpora, standardi, kakovost in nadzorovanje, le obstajajo skupine mediatorjev na 

različnih koncih države. 

 

Tri glavne poti za vnos mediacije v organizacijo (Crawley in Graham , 2002) so: 

- Usposabljanje zaposlenih v mediacijskih spretnostih, 

- Vzpostavitev celotnega sistema »notranje« mediacije, 

- Povečanje kapacitet obstoječega strokovnega osebja. 

 

Nekatere organizacije dajejo prednost najemanju zunanjih neodvisnih izkušenih mediatorjev, in sicer 

preko pogodbe (določeno število primerov na leto ali določeno število dni na leto, kar pogosto pomeni 

zmanjšanje stroškov za mediacijo) ali po primerih. Prednosti, ki jih taka odločitev ponuja, so: 

- Dostop do izkušenih, dobro usposobljenih mediatorjev z visoko stopnjo uspešnosti, 

- Vidna neodvisnost in nepristranskost, 

- Hitro posredovanje, 

- Uporabno za spore na ravni višjih vodstvenih uslužbencev, kjer menedžerji in direktorji ne bi 

mogli uporabiti zaposlenih, ki delujejo kot mediatorji, in so po hierarhiji nižje od njih, 

- Strokovno znanje na zahtevnih področjih, na primer spori v skupini ali pritožbe glede 

nadlegovanja, pri katerih notranjim menedžerjem lahko primanjkuje zaupanja in izkušenj, da 

bi tak primer prevzeli. 
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Združevanje notranjih in zunanjih mediatorjev 

Včasih je  lahko združevanje notranjih in zunanjih mediatorjev uspešno, pod predpostavko, da delujejo 

po podobnih  pravilih prakse. To je lahko zelo uporabno pri zagotavljanju mentorjev za novo 

usposobljene mediatorje, v primerih, kjer so ljudje v organizaciji preveč znani ali na samem vrh 

organizacije, da bi bil notranji mediator uspešen, ali za tiste še posebej zapletene in občutljive primere, 

kjer bi prisotnost od zunaj lahko imela učinek. 

Iskanje in vodenje mediatorjev 

Pri izbiranju mediatorjev je najbolje delovati postopno in se posluževati dosegljivih metod izbiranja, na 

primer organizacija informativnih srečanj, kar omogoča samoselekcijo pri tistih, ki so napačno razumeli 

mediacijo. Zaposlenim, ki bolj neodločno pristopajo k prostovoljnim dejavnostim to nudi priložnost, da 

nalogo najprej preizkusijo, preden se zavežejo. Potrebno je opredeliti ključne lastnosti in spretnosti 

mediatorja. Izbrane kandidate je potrebno visoko strokovno usposobiti prek pooblaščenega ponudnika 

usposabljanja za mediatorje. Tudi v praksi mediacije pa mora organizacija zagotoviti stalno podporo in 

nadzor v namen zagotavljanja ustreznih vrednot in dobre prakse. Pri iskanju mediatorjev je tudi 

pomembno, da prihajajo iz širokega spektra delovne sile, poleg tega je pomembno vprašanje, kateri 

mediatorji naj prevzamejo kateri primer. Na primer, v primeru spolnega nadlegovanja je morda 

najboljša opcija mediiranja moškega in ženske v paru, saj navzven daje sporočilo nevtralnosti in 

enakopravnosti.  

 

Neodvisnost in nepristranskost 

Eden od glavnih izzivov, s katerimi se sooča notranja mediacija je prav gotovo postavitev jasnih 

omejitev glede njene neodvisnosti. Sistem organizacije mora razmejevati odnos med mediacijo in 

formalnimi metodami ter smernice glede zaupnosti, zasnovan mora biti tako, da v primerih, kjer 

neodvisnost predstavlja težavo, ponuja »off-patch« mediacijo, kjer mediatorji delujejo na drugem 

organizacijskem področju, ki ga stranke ne poznajo, za mediacijo morajo biti izbrane nevtralne in 

zaposlenim dostopne lokacije. 

Mediatorji  

Posebno pozornost je treba nameniti usposabljanju / izobraževanju mediatorjev. Kot je znano 

uspešnost posredovanja v sporu ni odvisna samo od  strokovnih veščin posrednika / miritelja (v pravu 

poznavanja zakonodaje, teorije, predvsem pa sodne prakse), temveč tudi od številnih drugih 

dejavnikov, ki se nanašajo na socialna, sociološka, ekonomska in druga področja.  Pomembna je tudi 

osebna prepričljivost, moralna verodostojnost, pravičnost in poštenost posrednika oziroma miritelja. 
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Uspeh je verjetno odvisen tudi od lastnosti / sposobnosti mediatorja: poslušati – razumeti – jasno 

obrazložiti – logično sklepati. Potrebno izobraževanje je torej zelo široko.  (Novak, 2008) 

 

Interaktivna mediacija zahteva, da mediatorji (običajno so to menedžerji) razvijejo vrsto spretnosti in 

določen pristope do konflikta, kar se nekaterim zdi lažje, kot drugim. Uspešnega mediatorja 

zaznamujejo sledeče lastnosti (Doherty in Guyler, 2008): 

- Aktivno poslušanje in pozornost: zagotovitev prostora in občutka varnosti, da lahko osebe 

povedo, kar imajo povedati,  pripravljen biti potrpežljiv, skrben in razumevajoč pri tem, kar 

govorijo drugi ljudje. Usmerja pozornost na stranke in je zmožen utišati notranji monolog. 

Obema stranema postavlja kvalitetna, spodbudna in pravična vprašanja. 

- Povzema: zmožen si je zapomniti in povzeti bistvena dejstva na neobsojajoč način in brez 

namigovanj. 

- Gradi raport: ustvarja okolje, kjer se klienta počutita varna in lahko zaupata, pomaga 

strankama, da se zavesta pomena svojih misli in občutij, daje možnost za ustvarjanje strankam 

lastnih odločitev in daje občutek angažiranosti v premagovanju razlik, ki obstajajo med 

klientoma. 

- Facilitacija: pomaga strankam pri komunikaciji/izražanju in poslušanju druge strani, omogoča 

neškodljivo izražanje čustev, vzdržuje pozornost na glavni problem in usmerja mediacijo. 

- Reševanje problemov: pomaga strankama določiti ključne probleme mediacije in spodbuja k 

raziskovanju in strinjanju na način zmagaš/zmagam rešitev, sprememb vedenja. 

- Obvladovanje konfliktov: ostane miren in asertiven, spodbuja komunikacijo tudi v zelo 

čustvenih  situacijah. Zavira jezo in negativna čustva, namesto tega spodbuja konstruktivnejše 

načine reševanja situacije. 

 

Crawley in Graham (2002) dodajata še:  

- Neobsojajoč in odprt za nove ideje: da se ne bi vpletel v konflikt, ne izraža svojega mnenja in 

ne kritizira, tudi ko morda misli ali se vede zelo drugače od ljudi, s katerimi dela. Zmožen živeti 

s »sivimi področji«, ne da pritegne iskanje edine resnične različice. Sprejema razlike ljudi. 

Zmožen konstruktivnega odziva na različne ljudi, različne ideje in različne načine mišljenja. 

- Zmožen ostati miren: pozitivno in pošteno se odziva na neprimerno vedenje, ostane 

osredotočen, miren konstruktivno razmišlja pod pritiskom. 

- Pozitiven pod pritiskom in dober v tem, da izvabi le najboljše iz ljudi: zmožen obvladati 

frustracije drugih ljudi  in agresijo na konstruktiven način, ne jemlje stvari osebno, ostane 

konstruktivno nepopustljiv in realistično optimističen, je dober sogovornik, je zmožen 

spodbujati, je hiter in vztrajen, ko je to potrebno. 
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- Zaveda se problematike, povezane z enakostjo: pokaže razumevanje pri predsodkih in 

diskriminaciji, nadlegovanju in nasilništvu, nazorno prikaže spoštovanje in sprejemanje 

drugačnosti. 

- Zmožen ohranjanja zaupnosti: je pripravljen delati, de da bi razkrili podrobnosti sporov, 

problemov ali vedenj pred, med ali po kontakt s strankami. Je zmožen upreti se pritisku 

neprimernega razkritja posameznikov ali skupin v organizaciji, spoštuje ostala ključna načela 

zaupnosti. 

- Organiziran: zmožen delati na strukturiran način, obveščati ljudi, rezervirati prostor, voditi 

dokumentacijo. 

 

Kdaj je mediacija primerna?  

Mediacija ni primerna za vse primere, težave ali vrste vedenj. Najbolje deluje takrat, ko je izbrana 

prostovoljno. Odločitve morajo biti sprejete za vsak primer posebej, glede na njegovo vsebino. 

Potrebno je upoštevati naslednje dejavnike (Crawley in Graham, 2002): 

- Zgodovina in dinamika konflikta: zgodaj v konfliktu je bolje kot kasneje; 

- Možnost fizične grožnje: potrebno se je dogovoriti, da nasilje ni dovoljeno; 

- Naravo odnosa med sprtima stranema: mediacija je najboljša za obstoječe odnose na 

delovnem mestu, brez nepremagljivih razlik v položaju; 

- Intenzivnost čustev: če je antipatija ekstremna, mediacija morda ne bo uspešna; 

- Pripravljenost na udeležbo pri rešitvi: vsakdo mora biti sposoben prispevati nekaj; 

- Sposobnost sprtih strank, da rešijo težave v sporu: ekstremne stopnje stresa lahko povzročijo, 

da so ljudje nezmožni razmišljati jasno ali povedati, kar želijo povedati.  

 

Primeri, ki najbolj ustrezajo mediaciji: 

- Nizka stopnja jeze in fizične ali verbalne grožnje. 

- Manjše kršitve smernic na delovnem mestu. 

- Brez formalnih ali drugih dejanj, ki bi nasprotovala mediacijskemu postopku.  

- Pritožba in odgovor na pritožbo. 

- Pomanjkanje dokazov za druga sredstva. 

- Dejstva, ki niso dokazana. 

- Sprte stranke, ki so pripravljene prispevati k rešitvi. 

- Možnost za napredovanje v odnosih.  

- Sprte stranke, ki na začetku niso pripravljene na osebni kontakt s svojim nasprotnikom, vendar 

bodo z zunanjo pomočjo pripravljene. 
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Mediacija ni primerna, če: 

- Med strankama obstaja ekstremno neravnovesje moči, ki se ga ne da preseči; 

- Stranki se vedeta druga do druge tako, da se ena ali obe ne počutita varno za pogajanja; 

- Potrebno je uporabiti zunanja pravila, če je na primer prišlo do kriminalne dejavnosti; 

- Ena, druga ali obse strani nista pripravljeni ali nista zmožni za mediiranje; 

- Pritožba vključuje vedenje, ki zahteva formalni postopek zoper storilca, kot v primerih resno 

neprimernega vedenja, zelo slabo opravljenega dela, ipd. 

 

Postopek interaktivne mediacije 

Formalna mediacija ima tri ravni (Crawley in Graham, 2002):  

1. Ločen in zaupen pogovor z vsako stranko v sporu posebej. 

2. Razmislek o tem, ali je situacija primerna za mediacijo ter ali so vključeni ljudje primerni za mediacijo. 

3. Skupno srečanje z vsemi strankami. 

 

Ljudje pogosto zmotno mislijo, da gre za postopek mediacije le na zadnji ravni. Dejansko pa se prične 

s prvim kontaktom s strankami. Že na tej prvi stopnji se trdno začrta pot k rešitvi spora. Pogovor z 

mediatorjem in poslušanje mediatorjevega povzemanja njihove zgodbe, večino ljudi spodbudita, da 

opredelijo svoje interese in prevzamejo odločitve glede nastale situacije. Posledica je lahko tudi 

neposreden pogovor z drugo stranko ali spoznanje, da je mogoče določene zadeve rešiti na drugačen 

način. 

 

1. raven: ločena srečanja 

1. faza: prvi stik s prvo stranko 

2.faza: prvi stik z drugo stranko 

Med prvo in drugo fazo so namen, spretnosti in pristop mediatorja identični. Bistvo je zagotoviti varno, 

zaupno okolje za stranki, da vsaka posebej in zaupno odgovorita na osnovna vprašanja: 

- kaj se je zgodilo 

- kako se počutita? 

Kako se premakniti naprej? 

Lahko mediacija in zmagam/zmagaš pristop pomaga? 

 

2. raven: ocena 

3. faza: ocena in organiziranje skupnega srečanja 

Tretja faza omogoča več časa za 
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-  organizacijo skupnega srečanja ob času in v prostoru, primernem za obe stranki, pod 

predpostavko, da sta se obe stranki strinjali z mediacijo,  

- nadaljnje preverjanje in ocenjevanje situacije in posvetovanje s strankami ali drugimi, ki jih 

problem zadeva, 

- krepitev predanosti za nadaljevanje postopka, če so stranke in/ali mediator  negotove glede 

nadaljevanja, 

- pomoč strankam, da razmislijo o alternativah, če stranke in/ali mediator ne vidijo koristi v 

nadaljevanju, 

- sporočilo strankam o razlogu za prenehanje postopka, če se je za to odločil mediator.  

Med skupnimi srečanji v nevtralnem prostoru sprte strani spodbujamo, da nekoliko dalj časa 

razmišljajo o situaciji. 

 

3. raven: skupno srečanje 

4. faza: priprava prostora in spoznavanje s problematiko 

Stranke mediator prosi, da vsaka na svoj način pojasni: kaj se je zgodilo, kako se počutijo, njihove 

ključne skrbi in probleme, kako se premakniti naprej. 

 

5. faza: raziskovanje in razjasnjevanje problema: v tej fazi se pomaknemo v že bolj interaktivno fazo. 

Do zdaj je komunikacija v veliki meri potekala zgolj z mediatorjem, sedaj pa so stranke povabljene, da 

izmenjajo ideje, čustva, informacije, razumevanje.  

 

6. faza: ustvarjanje sporazumov in odnosov: ta faza je prva resnično napredujoča faza. Strankam se 

pomaga, da so med seboj odkrite, odprte, poštene in da druga od druge ne pričakujejo ničesar. 

Predhodni koraki so namenjeni pripravljanju strank na takšno interakcijo. Prosimo jih, da izmenjajo: 

ideje, čustva, informacije, razumevanje, načine za napredovanje. 

 

7. faza: zaključek 

Sedma faza žanje, kar je bilo posejano. Spodbuja stranke, da se premaknejo naprej.  

- Načrtovanje obojestransko sprejemljivih izidov. 

- Graditev sporazumov, ki naj bodo obširni, popolnoma razumljeno in se jih lahko uresniči. 

- Če se sporazuma ne da doseči, razmislek o tem, kako nadaljevati. 

- Teme, interakcija in postopek naj se zaključi čim bolj konstruktivno. 
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Prednosti mediacije na delovnem mestu  

 

V procesu mediacije lahko pridobimo dragoceno izkušnjo konstruktivne komunikacije oziroma 

spoštljivega in učinkovitega reševanja spornih vprašanj, kljub različnih stališčem sprtih oseb. Te 

izkušnje nam v prihodnje lahko pomagajo že pri preprečevanju sporov, pa tudi pri hitrejšem in 

učinkovitejšem reševanju že nastalih spornih vprašanj. Spoštljivost in učinkovito reševanje sporov 

lahko prispeva tudi k izboljšanju odnosa ali sodelovanja . 

 

Crawley in Graham (2002) navajata sledeče prednosti mediacije v organizaciji: 

- Zmanjšanje cene konfliktov: stres, bolezen in izguba kadra, ki jo povzroča konflikt, pogosto 

vplivajo na končni izid. Menedžerji, ki prevzamejo vlogo mediatorja, bodo zmanjšali stres, 

ponovno privabili zaposlene na delo in ohranili njihovo sodelovanje ne glede na to, ali so si 

naklonjeni ali ne. 

- Usmerjanje konfliktov stran od drugih postopkov, kjer so si sodelavci nasprotniki: kjer imajo na 

razpolago mediacijo, se v primeru pritožbe zoper sodelavca več ljudi odloči, da ne bodo 

nadaljevali postopka po formalni poti, ki vključuje preiskovanje in razsojanje.  

- Ponovna vzpostavitev odnosov na delovnem mestu: z uporabo mediacijskih spretnosti se lahko 

oblikuje učinkovite, praktične rešitve tudi glede zapletenih zadev, gradi razumevanje in odnose 

ter preusmeri ljudi k njihovim ključnim nalogam. 

- Izboljševanje komunikacije: razreševanje konfliktov z mediacijo pomaga ljudem razumeti drug 

drugega, razumeti, kaj se od njih zahteva in zakaj so se v preteklosti dogajale slabe stvari. 

- Stimuliranje zdrave spremembe in izogibanje stagnaciji: do konfliktov pogosto prihaja zaradi 

različnih odzivov na spremembe. Nekateri ljudje se želijo oklepati preteklosti, ostali ne dajejo 

nobenega pomena preteklosti in sedanjosti, pač pa hitijo v prihodnost. Mediacija pomaga 

ljudem izraziti svoje strahove in skrbi ter se osredotočiti na tisto, kar imajo skupnega. S 

spodbujanjem odprte komunikacije in povratnih informacij lahko mediacija zmanjša strah pred 

novostmi. Kadar se ljudje počutijo dovolj varne, da spregovorijo in izrazijo svoje stališče, kadar 

slišijo kako in zakaj se zgodi sprememba, postanejo manj občutljivi, posledično pa so se zmožni 

s spremembami tudi spopasti. 

- Spodbujanje dostojanstva na delovnem mestu: vprašanje enakih možnosti pogosto sproži 

veliko negativnih čustev, hkrati pa je tovrstne konflikte težko obravnavati. Posredovanje v 

smislu mediacije se je na tem področju izkazalo za učinkovito še posebej pri ločevanju ljudi od 

konfliktov, pri ugotavljanju, kaj se je pravzaprav dogajalo ter kaj želijo ljudje spremeniti. 

Mediacija se osredotoča na določeno vedenje, povezano s predsodki, diskriminacijo in 
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zatiranjem, ter ustvarja varno okolje, v katerem so ljudje zmožni rešiti tovrstne zadeve s 

pogovorom. 

- Povečevanje razumevanja o tem, kako preprečiti druge spore: pomembno je izpostaviti, da je 

postopek reševanja sporov s pomočjo mediacije prav tako učinkovit pri reševanju bodisi 

organizacijskih težav, kadar opredelitve vlog niso dovolj jasne ali pa kadar rezultati ne ustrezajo 

pričakovanim. 

- Izboljšanje načina razreševanja konfliktov pri zaposlenih: stik z metodami reševanja konfliktov, 

ki v manjši meri spodbujajo nasprotovanje med zaposlenimi, bo izboljšal način, ki ga imajo le-

ti pri reševanju konfliktov. Osebam, ki se srečajo s postopkom mediacije, je ponujen drugačen 

način  reševanja nesoglasij: na vsaki stopnji postopka vadijo in razvijajo potrebne spretnosti za 

uspešno rešitev konflikta. V postopku mediacije je potrebno poslušati. 

Prednosti za menedžerje 

Menedžerji, ki se naučijo, kako mediirati, bodo lahko obvladali različne zahteve, osebnosti in vedenja 

ter s tem postavili pozitiven zgled. Ko se bodo pojavili konflikti, bodo lahko zgodaj posredovali, 

preprečili stopnjevanje konfliktov v svoji ekipi, jih v celoti razrešili in popravili skrhane odnose. 

Sodelavci bodo bolj razumevajoči, drug drugemu bodo znali pomagati z nasveti, kako se konstruktivno 

ne strinjati, zaupanje med sodelavci bo naraslo.  

Ljudje, ki uporabljajo takšen pristop, so zelo dragoceni tako za sodelavce, kot na zasebni ravni. Le-to 

predstavlja tudi dobro poslovno potezo. Številne organizacije po vsem svetu so že usposobile 

menedžerje in v nekaterih primerih tudi skupine »vrstniških mediatorjev«, ki nudijo pomoč zaposlenim 

na vseh stopnjah njihovega delovnega procesa. 

Ne bodo vsi menedžerji postali mediatorji, zagotovo pa bodo mediacijske spretnosti vsem pomagale, 

da postanejo še boljši. Posebna prednost mediacije pa je, da je potreben skupen pristop in ne 

individualističen. (Povzeto po Crawley in Graham, 2002) 
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Sklep: Vloga psihologa 

 

V literaturi je težko zaslediti, da bi se eksplicitno omenjali prispevki psihologov na področju mediacije. 

Vzrok temu je morda dejstvo, da začetki procesa mediacije segajo pred začetke znanstvene psihologije, 

predvsem pa se psihologi niso ukvarjali s tovrstnim področjem, saj se je postopek pravzaprav dokončno 

razvil v okviru sodnega sistema in se zato morda zdi, da ima več skupnega s področjem prava.  

Po drugi strani pa sama menim in tudi namen seminarske naloge je bil, da jo oblikujem na način, ki 

razkriva skupne točke postopka mediacije in veščin ter znanja psihologije. Naj v zaključnem delu še 

eksplicitno opišem področja, kjer imajo psihologi po mojem mnenju prednost pred ostalimi strokami. 

 

Psiholog kot mediator 

Že narava izbranega poklica psihologa zahteva določene osebnostne lastnosti in kljub različnim 

interesom, zaradi katerih se osebe odločajo za psihološki poklic, menim da bi moralo biti ključno gonilo 

pomoč in dobrobit človeka na tak ali drugačen način. Zatorej tudi predvidevam, da imajo psihologi 

določene osebnostne lastnosti, ki pripomorejo k učinkovitejšemu delu v postopku same mediacije. 

Med drugim menim, da so bolj odprti in sprejemljivi za različne poglede, zaželeno je tudi, da so 

čustveno stabilni (ali vsaj delajo na uravnavanju svojega vedenja, saj se tekom izobraževanja spoznajo 

z različnimi tehnikami dela na sebi). 

 

Sam postopek mediacije močno spominja na svetovalni razgovor. Menim, da neodvisno od področja 

(svetovanje v okviru klinične psihologije, šolske psihologije ali katerega drugega področja, v tem 

primeru spori, ki se spogledujejo s pravnim področjem), je konkurenčna prednost psihologov ravno v 

tem, da se že tekom splošnega izobraževanja in pripravljanja na svoj poklic urijo v tehnikah gradnje 

raporta, aktivnega poslušanja in pozornosti, gradnje zaupanja, asertivnega odzivanja, neobsojanja 

ljudi, ne glede na njihov pogled in brezpogojnega sprejemanja vsakega posameznika, tehnikah 

povzemanja in parafraziranja, usmerjanja razgovora v smeri reševanja problemov in ne izogibanja 

perečim problematikam… 

 

Psiholog kot zunanji sodelavec 

Psiholog lahko organizaciji pomaga kot zunanji sodelavec, tudi kot mediator, v kolikor pa se organizacija 

odloči za vzpostavitev notranjega sistema mediatorstva in zatorej želi za to vlogo usposobiti poseben 

kader, ki bo sestavljen iz delavcev, ki so v podjetju prvotno zaposleni tudi že na različnih področjih, 

potem je po mojem mnenju psiholog tisti, ki naj bi najbolje znal pomagati pri selekciji tega kadra. 
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Njegova prednost je seznanjenost s postopki selekcije kadra prav tako pa tudi poznavanje različnih 

psiholoških testov (za nekatere izmed njih imajo možnost uporabe le psihologi). Tako je med vsemi 

poklici ravno psihološki najbolj ustrezen za izpeljavo celotnega postopka izbire kadra notranjih 

mediatorjev: od faze informativnega srečanja, kjer pripravi analizo delovnega mesta in opis glavnih 

osebnostnih lastnosti mediatorja) kot tudi izvedbe selekcijskega postopka (od pregleda prijav in 

prošenj, do izvedbe psiholoških testov do končnih selekcijskih intervjujev).  

 

Menim pa tudi, da, ne glede na to, ali je psiholog v podjetju vključen kot zunanji ali notranji sodelavec, 

lahko z analiziranjem dinamike v podjetju (motivacija na delovnem mestu, odnos do vodstva, odnos 

do sodelavcev), tudi že preventivno ukrepa in poda predloge, kako konflikte preprečiti oziroma 

zreducirati na minimalen nivo (včasih so konflikti lahko zelo produktivni v smislu osebnostne rasti 

posameznika in razvoja podjetja). 
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