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Kaj je mediacija? 
Mediacija ali posredovanje je oblika alternativnega reševanja sporov, kar pomeni, da gre za 

nesodno obliko reševanja sporov, v katerem stranke prostovoljno s pomočjo nevtralne tretje 

osebe (mediatorja) skušajo doseči mirno rešitev spora in priti do kompromisne rešitve, ki je 

zadovoljiva za obe strani v sporu. Cilj mediacije je torej vzajemno zadovoljiv sporazum, s 

katerim udeleženca celovito rešita spor in pri tem v čim večji meri zadovoljita interese obeh 

strani. Mediator jima pomaga izpostaviti ključne točke spora in skupaj z njima doseči vzajemno 

zadovoljiv sporazum, ki ga doživita kot svoje lastno delo in dosežek.  
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Načela mediacije so prostovoljnost, enakopravnost, hitrost, neformalnost, avtonomija strank, 

nepristranskost ter kompetentnost mediatorja in zaupnost (Böhm, 2009; Dobelšek, 2013; 

Korošec, 2010).  

Mediacija je v svetu eden zelo uveljavljenih načinov mirnega reševanja konfliktov ali sporov, 

ki želi vzpostaviti novo kulturo reševanja sporov, ki temelji na konstruktivni komunikaciji, 

medsebojnem poslušanju, upoštevanju želja, potreb ter iskanju skupne rešitve (Rožman, 2010) 

Kako poteka mediacija? 
Najbolje je, če mediacijo uporabimo v začetnih fazah konflikta. Za uspešen način uporabe 

mediacije je nujna sprotna evalvacija njenih učinkov, tako z vidika organizacije kot prizadetih 

udeležencev, predpogoj za uspeh pa je, da se tako zaposleni kot nadrejeni zavedajo, da je to le 

ena izmed ponujenih možnosti reševanja sporov (Böhm, 2009). 

V mediacijo se lahko vključimo na dva načina (Zavod Rakmo, b.d.): 

1. z osebo, s katero smo v sporu oziroma imamo nerešeno vprašanje, se skupaj odločimo 

za mediacijo, izberemo mediatorja in z njim navežemo stik (se dogovorimo za srečanje). 

 

2. Sami vzpostavimo stik z mediatorjem, predstavimo problem in posredujemo podatke 

osebe, za katero želimo, da jo k mediaciji povabi mediator. 

Celoten proces mediacije lahko razdelimo v tri faze: fazo priprave, mediacijo in fazo po 

mediaciji (Böhm, 2009): 

 

1. Priprava mediacije: v tej fazi se poda začetno pritožbo ali predlog za mediacijo, izbere 

mediatorja, udeleženca seznani s postopkom ter dogovori za termin mediacije.  

 

2. Mediacija: v fazi mediacije ima mediator uvodna ločena srečanja z obema 

udeležencema, na katerih vsak udeleženec predstavi svojo zgodbo in pove, kaj od 

mediacije pričakuje. Sledi srečanje z obema udeležencema, kjer mediator v 

strukturiranem postopku vodi obe stranki k podpisu oblikovanega sporazuma. Srečanje 

z obema udeležencema je razdeljeno na štiri faze (Dobelšek 2013; Črnčec, 2010):  

 

Namen začetne faze je predstavitev namena mediacije in določitev osnovnih pravil. V tej fazi 

stranke in mediator podpišejo pogodbo – sporazum o mediaciji. Mediator strankam, v uvodnem 
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nagovoru, pojasni kaj je mediacija, izpostavijo se načela mediacijskega postopka, razloži se 

bistvo vloge mediatorja, pojasnijo se pravila postopka. Pred pričetkom naslednje faze mediator 

vpraša stranke, ali so še pripravljeni sodelovati (obnovitev soglasij).  

 

V raziskovalni fazi udeleženca opišeta problem, vsak iz svoje perspektive, mediator pa 

povzema bistvo. V tej fazi se predstavijo stališča strank in njihove zgodbe. V začetku so pri 

sprtih strankah lahko prisotna močna čustva in prizadetosti strank. V tej fazi se opredeli bistvo 

spora in diskutira o njem. Mediator spodbuja medsebojno razumevanje udeležencev, 

obvladovanje, ubesedenje čustev in vzpostavi med njima direktno komunikacijo (primarna 

naloga mediatorja je vzpostavljanje komunikacije med udeleženci). Mediator po potrebi zbira 

še dodatne informacije o konfliktu. 

 

V fazi pogajanj se išče nabor koristnih idej in predlogov za sporazum; poiščejo se možne 

rešitve spora, ki se zapišejo v obliki seznama. Med udeležencema nato nastane pogajanje, ki 

jima pomaga priti do alternativne rešitve. 

 

Zaključna faza je faza v kateri se pripravi osnutek dogovora ali sporazuma, ki ga stranki 

podpišeta, v kolikor je prišlo do sporazuma. Sporazum je lahko usten ali pisen. Gre za 

neformalen dokument, katerega podpis je mišljen bolj kot simbolno dejanje. Če do sporazuma 

ni prišlo, se lahko udeleženca odločita za drug način reševanja spora, vseeno pa tudi ko do 

sporazuma ne pride, lahko zadostuje že to, da sta udeleženca skozi mediacijo spoznala interese 

drug drugega in imata zaradi tega manj konfliktne odnose v prihodnosti 

 

Opisane faze predstavljajo samo okvir, ki je fleksibilen in spremenljiv, mediator mora slediti 

potrebam procesa iskanja rešitve, ki poteka med udeleženci mediacije. 

3. Faza po mediaciji: po mediaciji se morata udeleženca držati določil sporazuma, do 

katerega sta prišla z mediacijo. Če nastanejo novi problemi, se lahko ponovno odločita 

za mediacijo (Böhm, 2009).  

Uporaba 
Mediacija je tudi miren način reševanja spora med delavcem in delodajalcem. Sodna praksa 

Vrhovnega sodišča RS je sprejela stališče, da lahko delavec vloži tožbo pri delovnem sodišču 

šele, če delodajalec v osmih dneh ne ugodi njegovi zahtevi (po vročeni pisni zahtevi delavca ne 

izpolni svoje obveznosti iz delovnega razmerja oz ne odpravi kršitve). Delavec in delodajalec 
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morata tako spor najprej poskusiti rešiti na miren način. To ne velja za spore zaradi nezakonskih 

odpovedi, pogodbe o zaposlitvi in disciplinske odgovornosti ter za spore glede delavčevih 

denarnih terjatev, velja pa za spore glede delavčevih pravic (brez denarnih terjatev), na primer 

glede dopusta, razporeditve delovnega časa, pravice do izobraževanja, napredovanja, varovanja 

zasebnosti, osebnosti in dostojanstva, vključno s pravico do enakega obravnavanja (Böhm, 

2009). Mediacija je oblika sodelovalnega reševanja sporov, saj udeleženca poiščeta rešitev, ki 

je sprejemljiva za oba, zato je to ena najučinkovitejših metod reševanja sporov (Dobelšek, 

2013).  

Mediacija je primerna za reševanje sporov med sodelavci na isti hierarhični ravni ali pa med 

zaposlenimi in nadrejenim ter med delovnimi skupinami. Mediacijo lahko uporabimo v 

katerikoli fazi spora, priporočljivo pa je, preden se spor zaostri. Mediacija lahko spor tudi 

prepreči. Po zaključku formalnega postopka razreševanja sporov jo lahko uporabimo za 

(ponovno) vzpostavitev medosebnih odnosov (Cerar, 2010). Uporabna je tudi kot del 

disciplinskih in pritožbenih postopkov ter ko je intervencija nadrejenega/menedžerja lahko 

pristranska (Böhm, 2009).   

Mediacija je uporabna pri porušenih medosebnih odnosih, napačnih interpretacijah verbalnih 

ali vedenjskih sporočil, komunikacijskih problemih, nadlegovanju … Primerna je tudi, kadar 

so določena vedenja zaznana kot neprimerna, čeprav niso bila namenoma taka. Mediacija 

namreč pomaga vpletenim, da spoznajo, kako njihovo vedenje vidijo druge osebe (Böhm, 

2009).   

Mediacije ni primerno uporabiti, kadar prizadeta oseba (npr. zaradi diskriminacije ali 

nadlegovanja) zahteva poglobljeno raziskavo ali sodno obravnavo primera, kadar želimo hitro 

rešiti probleme spolne diskriminacije ali kadar bi z mediacijo želeli skleniti »prostovoljne« 

sporazume med delavcem in delodajalcem o odrekanju pravic – v slednjem primeru bi šlo za 

zlorabo mediacije (Böhm, 2009). 

Slovenska raziskava (Projekt PROGRESS, 2009, v: Böhm, 2009) je pokazala, da je večina 

vprašanih (zaposleni, predstavniki sindikatov in vodstva) seznanjena z mediacijo ter do nje 

izražajo pozitiven odnos. Leta 2009 je bil sprejet Zakon o alternativnem reševanju sodnih 

sporov, ki strankam, ki so v sodnem postopku, ponudi možnost reševanja spora z mediacijo. Na 

Okrožnem sodišču mediacije izvajajo že od leta 2001 naprej, tamkajšnji podatki pa kažejo tudi, 

da število mediacij raste ter da gre za vse bolj priljubljeno metodo reševanja sporov (Dobelšek, 

2013). 
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Mediator 
Mediator pomeni vsako tretjo osebo, ki je zaprošena, da vodi mediacijo. Obstaja več različnih 

izobraževanj za mediatorje. Mediator je oseba, ki s svojim znanjem in posebnimi tehnikami 

pomaga vpletenim do razumevanja problematike spora, sodeluje pri iskanju rešitev, vzpostavlja 

komunikacijo med udeleženci in pomaga najti rešitve (Rožman, 2010). Mediator ni sodnik, ki 

bo na koncu povedal, kdo ima prav in kdo ne. Mora imeti dobre komunikacijske spretnosti, biti 

empatičen, znati poslušati, razumeti in povzemati misli drugih. Biti mora nevtralen (ne izraža 

svojega mnenja o vsebini), nepristranski (ne razsoja, kdo ima prav) (Böhm, 2010). Mediator 

pomaga izpostaviti ključne točke spora in doseči vzajemno zadovoljiv sporazum (Rožman, 

2010). Mediator je odgovoren predvsem za usmerjanje procesa mediacije, krepitev sposobnosti 

za dialog in sodelovanje. Mediator posluša in skuša razumeti (povzema, parafrazira, preverja 

razumevanje), skrbi za spoštljivost in dostojanstvo (prekine interakcijo, če so kršena temeljna 

pravila), usmerja k iskanju skupnih točk in možnih rešitev. Skrbi za to, da proces poteka 

konstruktivno. Pripomore k uspešnemu poteku mediacije. Vsaki stranki omogoči, da pove svoj 

del zgodbe in izrazi svoje želje. Mediator sme dajati predloge in priporočila za rešitev spora. 

Uporablja različne tehnike (aktivno poslušanje, postavljanje vprašanj, ločeni sestanki, 

zagotavljanje ravnovesja moči), katerih namen je, da začneta stranki med seboj sodelovati, 

komunicirati in se osredotočiti na interese in ne na stališča. Mora biti strokoven in zavzet, ne 

sme pa pritiskati na stranke. Udeležencem mora dati občutek, da mu lahko zaupajo, biti mora 

prijazen in dobronameren. Ohranjati mora optimistično vzdušje in stranke pohvaliti za korake, 

ki so jih naredili v pravi smeri (ne sme izražati nezadovoljstva in slabe volje) (Böhm, 2009). 

Prednosti mediacije 
Prednosti mediacije so, da probleme rešuje hitro (v primerjavi z dolgimi sodnimi postopki), saj 

je razrešitev spora z mediacijo možna že na prvem mediacijskem srečanju. Mediacija je 

učinkovita in poteka brez zavlačevanja, prav tako je ekonomična, saj je cenejši postopek od 

vseh drugih načinov reševanja spora, ki ima nizke stroške (Dobelšek, 2013). Gre za metodo, ki 

celostno ureja sporna razmerja, saj se lahko razrešijo vsi spori, ne samo tisti, ki naj bi se prvotno 

reševal, s čimer pridemo do trajnejše rešitve. Postopek je zaupen in izključuje javnost. Je 

neformalen, a strukturiran postopek, ki omogoča fleksibilnost, zato lahko mediator postopek 

prilagodi željam in potrebam strank mediacije. Mediacija ima pozitivni izid po načelu »dobim 

– dobiš«, saj skrbi za to, da je vsaka od sprtih strank zmagovalka. Izboljša komunikacijo in 

kulturo dialoga med strankama ter ohranja ali celo vzpostavlja boljše medosebne odnose – 
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posledično pride do večje motiviranosti in učinkovitosti v podjetju. Omogoča tudi ozaveščanje 

o problemih, ki so spor povzročili, saj od udeležencev zahteva, da sama aktivno iščeta rešitev 

spora. Mediacija pomaga osebam, da spoznajo, kako njihovo vedenje dojemajo druge osebe in 

kako njihovo vedenje vpliva na (ali prizadene) sodelavca. Pri ljudeh vzbuja spoznanje, da so 

sami sposobni urejati svoja razmerja z drugimi (uspešen zaključek s sporazumom doživita 

udeleženca mediacije kot lastno delo in dosežek) (Böhm, 2009). 

Vloga psihologa 
Psiholog v organizaciji lahko pomembno prispeva k reševanju konfliktov, ki se pojavljajo v 

organizaciji. K njihovemu reševanju lahko pristopi tudi kot mediator v postopkih mediacije, saj 

ima veliko znanj, ki so pomembna za dobrega mediatorja; zna aktivno poslušati, parafrazirati, 

postavljati vprašanja, pojasnjevati ter iz problema izločiti bistvo, zna spodbujati komunikacijo, 

biti empatičen, nepristranski, sodelovalen in razumevajoč. Psiholog je pri svojem delu 

strokoven in kompetenten ter se ravna po etičnih načelih, ki so v postopku mediacije zelo 

pomembna. V organizaciji lahko sodeluje pri informiranju zaposlenih o možnosti reševanja 

konfliktov z mediacijo, saj je poznavanje postopka prvi korak k uporabi le-tega. Pomembno je 

tudi motiviranje za sodelovanje, ki ga lahko doseže skozi informiranje o tem, zakaj je za 

podjetje pomembno, da rešuje konflikte. Psiholog lahko pri tem deluje tudi preventivno; z 

učenjem o komunikaciji in učinkovitem reševanju konfliktov, še preden se pojavijo v večji 

meri. Čeprav je mediacija na sodiščih že uveljavljena praksa, menim, da bo v prihodnosti 

pomembno in zaželeno, da bi bilo med mediatorji več psihologov, saj se z mediacijo problemi 

rešujejo bolj celostno kot pri sodnih postopkih, v procesu mediacije pa lahko na dan privrejo 

raznovrstni vzroki, čustva in vsebine, ki jih psihologi znajo mnogo bolje nasloviti kot pravniki, 

ki trenutno prevladujejo med mediatorji. Tudi za psihologe v organizacijah menim, da bi bilo 

dobro, če bi se pri svojem delu posluževali mediacije, saj bi s tem pomembno prispevali k 

dobrobiti organizacije in zaposlenih.  

Področja mediacije v podjetjih in gospodarskih sporih 
Mediacijo lahko uporabljamo za način reševanja sporov med zaposlenimi na različnih ravneh 

znotraj organizacije ali pa med organizacijami samimi. Za mediacijo so primerni tako 

individualni kot kolektivni delovni spori (Cerar, 2010). Z mirnim načinom reševanja konfliktov 

med zaposlenimi v podjetju skrbimo za dobre odnose in prispevamo k večji motiviranosti in 
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učinkovitosti zaposlenih, mirno reševanje konfliktov med poslovnimi partnerji pa je pomembno 

za ohranjanje pozitivnega odnosa in dobrih poslovnih odnosov (Prosenc, 2009). 

Področja mediacije v podjetjih (Prosenc, 2009; Zavod Rakmo, b.d.) 

Mediacija je še zlasti primerna metoda za reševanje sporov v podjetju, saj je pomembno, da 

sodelavca učinkovito sodelujeta, saj delata v istem delovnem okolju, zato je rešitev koristna 

tako za njiju kot za podjetje.  

V podjetjih prihaja do različnih vrst sporov z različnimi udeleženci: 

Spori med zaposlenimi: Do sporov med zaposlenimi pride, ker imamo ljudje različna 

pričakovanja, vrednote, delovne navade ... Da bi vplivali na ugodno delovno klimo, je 

pomembno, da spore v kolektivu učinkovito rešujemo ter skrbimo za dobre medosebne odnose. 

Do sporov lahko pride iz različnih razlogov, na primer zaradi netolerantnosti, vzkipljivosti, 

neenakomerno razporejenega skupinskega dela, neučinkovitega usklajevanja rokov, osebnih 

zamer, nezaupanja ipd.  

Spori v kolektivu: Spori lahko zajemajo tudi več oseb. Lahko se npr. začnejo med dvema 

zaposlenima, nato pa se razširijo še na ostale, pri čemer se nekateri postavijo na eno, drugi pa 

bolj na drugo stran, s čimer prav tako prispevajo, da se spor poglablja in se ne rešuje. V takih 

primerih je priporočljivo najeti zunanjega mediatorja, saj je lahko bolj nevtralen, ker ni tako 

vpet v delovne odnose v kolektivu.  

Spori med podrejenim in nadrejenim: Tovrstni spori so zaradi različnega razmerja moči in 

konflikta interesov zelo občutljivo področje. Do sporov lahko pride zaradi neizpolnjevanja 

obveznosti podrejenega, npr. nekvalitetno delo, neupoštevanje navodil nadrejenega, 

neprimerno vedenje, nesodelovanje s kolektivom, ipd. ali nadrejenega, npr. neprimeren odnos, 

neplačevanje, izvajanja pritiska na podrejenega, slaba navodila za delo, nespodbuden odnos, 

nejasna komunikacija … 

Spori med oddelki: Do sporov lahko pride tudi med oddelki, na katere so podjetja razdeljena 

zaradi specializacije in večje strokovnosti. Za dobro delo podjetja je pomembno, da oddelki 

uspešno sodelujejo, to pa lahko izzove tudi spore, npr. v situacijah, ko ni povsem jasno, kateri 

oddelek je pristojen za prevzem določenega dela ali kadar so določeni oddelki preobremenjeni, 

kadar prihaja do konfliktov znotraj določenega oddelka, nesodelovanja ali tekmovalnosti med 

oddelki ipd. S pomočjo mediacije se lahko spori med oddelki razrešijo in se spet vzpostavi 

dobro vzdušje ter sodelovalna naravnanost znotraj podjetja. 
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Spori v vodstvu podjetja: Vodje v podjetjih lahko spore do neke mere prenašajo tudi na 

podrejene in s tem negativno vplivajo na delovanje podjetja in klimo. Do sporov v vodstvu 

pride zaradi različnih vizij, strategij, financ in nezmožnosti usklajenega sprejemanja 

odločitev.  

Spori med lastniki in vodstvom podjetja: Tudi spori med lastniki in vodstvom podjetja 

lahko vplivajo na delovanje podjetja, zato je pomembno, da uskladijo interese, pri čemer se 

lahko poslužujejo tudi mediacije.  

Spori med lastniki podjetja: Lastniki podjetja se zaradi velike odgovornosti in različnih želja 

lahko znajdejo v spornih situacijah, ki so posledica neuspešnega delovanja podjetja, različnih 

predstav o prihodnosti in razvoju podjetja, različnih pogledov na finančna vprašanja, 

nerazrešenih vprašanj o dobičku, različnih pogledov na zasluge glede uspehov ali krivde glede 

neuspeha, različnih vizij glede prestrukturiranja podjetja, postopkov reševanja krize podjetja, 

zamujenih investicijskih priložnosti, zaposlovanja določenih skupin delavcev, oglaševalskih 

kampanj, preselitve proizvodnje v tujino, izbiranje poslovnih partnerjev itd. S pomočjo 

mediacije lahko lastniki rešujejo spore ter tudi bolj optimalno uskladijo različne interese, zaradi 

česar v prihodnosti delujejo bolj učinkovito.  

Mediacija v gospodarskih sporih (Prosenc, 2009; Zavod Rakmo, b.d.) 

Gospodarska mediacija pomeni mediacijo med gospodarskimi subjekti (podjetja, s.p.-ji …), 

vključuje pa tudi mediacijo med podjetji in drugimi subjekti (državni organi, druge 

organizacije,...). Seveda pa imajo različna področja gospodarske mediacije določene 

posebnosti, saj je mediacija med malimi podjetji drugačna kot med velikimi gospodarskimi 

družbami.  

Obstaja več vrst gospodarske mediacije: 

 

Spori med malimi podjetji: Mala podjetja na določenem trgu so običajno medsebojno 

povezana in so za doseganje dobrih poslovnih rezultatov primorana sodelovati. Spori lahko 

nastajajo v zvezi z opravljanjem storitev enega podjetja za drugega npr. gradnja, računovodske  

in druge storitve, dobava materialov in surovin, itd.. Za mala podjetja je reševanje sporov s 

pomočjo mediacije smiselno, ker je lahko škoda nerešenega konflikta za malo podjetje hitro 

zelo velika ali celo usodna.  
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Spori med malimi in velikimi podjetji: Pri sporih med malimi in velikimi podjetji se hitro 

zgodi, da se majhna podjetja znajdejo v podrejenem položaju, še posebej če gre za razne 

prevzeme ali združevanja podjetij. Iz tega lahko npr. izvirajo spori za lastnih blagovnih znamk 

ali produktov, spori zaradi ukinitev prejšnjih delovnih mest, spori zaradi zapiranja obratov itd. 

Spori med velikimi podjetji: Spori med večjimi podjetji lahko hitro vplivajo na slabši ugled 

posameznega podjetja. Spori lahko izhajajo iz prevladujočega položaja določenega podjetja 

na trgu, iz omejevanja konkurence, izpolnjevanja pogojev distribucijskih pogodb itd.  Spori so 

lahko tudi podobni kot pri majhnih podjetjih, a vplivajo na večje število ljudi, npr, zaposlenih 

in tudi ostalih: npr. izguba strank, padec vrednosti delnic. Mediacija lahko v takih primerih 

prihrani veliko neželenih stroškov.  

Spori med podjetjem in državnimi organi: Podjetja morajo upoštevati zelo veliko število 

predpisov, zato je potreben nadzor s strani državnih organov, kar seveda izzove nekatere 

spore, ki lahko izhajajo iz nerazumevanja predpisov ali nestrinjanja z odločitvami državnih 

organov v konkretnih postopkih. Gre npr. za spore s področja ustanavljanja gospodarskih 

družb, spore nastale zaradi neupoštevanja ali različnega razumevanja davčnih predpisov ali 

navodil, predpisov o delovanju trga, delovnih predpisov itd. 

 

Spori med podjetjem in drugimi institucijami: Podjetja prihajajo v stik tudi z drugimi 

institucijami, na primer društvi, nevladnimi organizacijami, zbornicami in zasebnimi zavodi. 

Do sporov lahko prihaja, ko podjetja poslujejo v nasprotju s stališči, ki jih zagovarja katera 

druga institucija, npr. glede nespoštovanja človekovih pravic, pravic invalidov, zaščite živali 

in okolja … 

Primeri iz prakse 
Primer 1: Dober primer uspešnega reševanja spora z uporabo mediacije je spor med družbama 

Tropicana Orange Juices in Wilkin & Sons. Podjetji sta zaradi tehnične napake kupili celoten 

pridelek pomaranč nekega kmetijskega podjetja. Ko so predstavniki obeh podjetij želeli 

prevzeti tovor, so ugotovili, da so kupili isti tovor in dolgo časa niso vedeli, kako ukrepati, saj 

sta obe podjetji želeli celoten tovor. Poklicali so odvetnike in grozili s tožbami, nato pa so se 

odločili za reševanje spora z mediacijo. Obe podjetji sta predstavili svojo zgodbo in ugotovili 

so, da Tropicana za izdelavo svojega pomarančnega soka pomaranče potrebuje prva, Wilkin & 

Sons pa potrebuje lupine in preostalo meso za izdelavo marmelade. Rešitev je bila, da 
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pomaranče najprej uporabi Tropicana, nato pa jih predajo podjetju Wilkin & Sons. Hkrati sta 

se podjetji dogovorili tudi, da vsako plača le polovico tovora (Mažgon, 2010).  

Primer 2: Evropska letalska družba se je s podjetjem, ki proizvaja programsko opremo 

dogovorila, da zanje naredijo platformo, preko katere bodo prodajali letalske karte. V 

programsko opremo so vložili več milijonov evrov. V pogodbi je bilo zapisano, da bo podjetje, 

ki proizvaja programsko opremo, skrbelo tudi za nadaljnji razvoj platforme. Ko je letalska 

družba želela prekiniti pogodbo, je podjetje zahtevalo, da prenehajo z uporabo njihove 

programske opreme. Letalska družba je predlagala mediacijo in podjetji sta se uspeli dogovoriti 

o novi pogodbi, ki ustreza obema (WIPO, b.d.). 

Primer 3: Maja 2012 sta se mediacije udeležila tudi CEO-ja Appla in Samsunga, pri čemer je 

bilo obema v interesu, da spora ne bi reševali po sodni poti. Apple je želel doseči, da bi Samsung 

iz prodaje umaknil svojo tablico Galaxy Tab 10.1, saj naj bi bila zrcalna podoba Applovega 

iPada druge generacije. Dvodnevna mediacija ni obrodila sadov in spor so kasneje dvakrat 

reševali na sodišču, Apple pa je dobil več kot 400 milijonov dolarjev (PON Harvard, 2016).  

Primer 4: Ana in Dominik sta bila sodelavca. Ana je delala na rentgenu, Dominik pa je bil njen 

nadrejeni. V splošnem sta se dobro razumela, nato pa se je Ani začelo zdeti, da drugi sodelavci 

dobivajo lažje izmene in da Dominik pri izboru novih delavcev ni ravnal etično. Ana in 

Dominik sta se odločila za mediacijo in drug drugemu sta razložila svoj vidik situacije. Ana se 

je Dominiku opravičila, ker ga je po krivem obtožila pristranskega izbora delavcev, Dominik 

pa je iz njene pripovedi videl nekaj stvari, ki jih pri svojem vodenju lahko izboljša (HSM, b.d.). 
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