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1. Uvodna predstavitev metode 

Mediacijo lahko opredelimo kot eno izmed alternativnih metod za reševanje sporov. Je alternativa 

reševanju sporov s sodnimi postopki na sodiščih, izvajamo pa jo lahko na mnogih področjih, npr. v 

družini, šoli, lokalni skupnosti, prav tako tudi v delovnih organizacijah (Zavod RAKMO, b. d.), kar bom 

tudi podrobneje opisala.  

Groba definicija mediacije bi bila, da je to metoda, kjer neka tretja, nepristranska oseba (mediator), 

pomaga sprtima stranema priti do sporazumne rešitve konflikta (Brubaker, idr., 2014). Pomembno je 

poudariti, da je to postopek, v katerega morajo biti osebe vključene prostovoljno, prav tako je postopek 

zaupen oziroma tajen. Od v mediacijo vključenih strank je odvisno, ali bo vsebina dogovora prišla do 

direktorja, vodje ali drugih zaposlenih. Prav tako končno odločitev ali sporazum sprejmejo stranke same, 

brez posredovanja vodij, direktorjev ali posredovanja kakšne druge osebe (Saundry idr., 2018). Omeniti 

velja tudi to, da je mediacija bolj kot na preteklost osredotočena na sedanjost, še bolj pa na prihodnost 

(Bennet, 2014).  

 

Paziti moramo tudi na to, da mediacije ne zamenjamo za arbitracijo. Tako kot pri mediaciji so tudi pri 

arbitraciji vključene sprte stranke in tretja, nepristranska oseba, vendar pa je, za razliko od mediacije, ta 

tretja oseba tista, ki sprejme končno odločitev (Liebmann, 2000). 

 

2. Zgodovinski pregled razvoja metode 

Začetki mediacije kot oblike reševanja sporov segajo v ZDA, v začetek 20. stoletja, ko so začela združenja 

delavcev od svojih organizacij zahtevati višja plačila in boljše pogoje za delo, ob tem pa je prihajalo tudi 

do uporov. Leta 1946 je bila ustanovljena skupina, ki je zaposlovala mediatorje, ki so se ukvarjali s 

pogajanji med delavci in organizacijami. Drugi velik vzpon je mediacija v ZDA doživela v 60. letih 20. 

stoletja, ko so se v ZDA začeli upori zaradi diskriminacije na podlagi rase ali etnične pripadnosti. V tem 

času so bila ustanovljene tudi mnoge organizacije, ki so se ukvarjale z mediacijo ali drugimi alternativnimi 

oblikami reševanja sporov, na primer Nacionalni center za reševanje sporov ali pa Inštitut za mediacijo 

in reševanje konfliktov (Saul, 2012). Mediacija se je potem počasi širila po drugih delih sveta, v zadnjih 

letih se uveljavlja tudi v Veliki Britaniji, Franciji, Italiji in na Nizozemskem (Bollen in Euwema, 2013). 

 

V Sloveniji je bil leta 2003 ustanovljen Zavod RAKMO, ki je center za mediacijo in obvladovanje 

konfliktov, in ponuja mediacijo tako za pravne kot fizične osebe, prav tako pa nudi usposabljanja za 

mediatorje. Je ustanovni član Evropske mediacijske zveze, Združenja mediacijskih organizacij Slovenije 

– Medios, Evropskega združenja za transformativno mediacijo, hkrati pa tudi član Svetovne zveze 

odvetnikov (Zavod RAKMO, b. d.) 
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3. Uporabnost metode skozi znanstvene raziskave 

Saundry in sodelavci (2018) so v svoji raziskavi preučevali učinkovitost, slišanost in pravičnost mediacije. 

Intervjuvali so 25 udeležencev, ki so bili deležni mediacije v delovnem okolju v Veliki Britaniji. 

Intervjuvanci so bili zaposleni v različno velikih organizacijah, največ od teh organizacij je bilo v javnem 

sektorju. 18 od 25 intervjuvanih zaposlenih se je mediacije udeležilo zaradi nesporazuma z svojim vodjo 

oziroma zaradi vedenj vodje, ostalih 7 pa je imelo konflikt s svojim sodelavcem. Z udeleženci je bil 

izveden polstrukturiran intervju, kjer so jih spraševali predvsem o poteku spora, njihovi izkušnji z 

mediacijo in o njenem izidu.  

Rezultati so pokazali, da so mediacijo v večini primerov predlagale vodje ali kadrovske službe, glavni 

razlog je bila želja po čim manjših stroških reševanja spora in želja po tem, da bi sprte stranke lahko čim 

prej ponovno sodelovale skupaj. Glavni cilj je bil tako bolj kratkoročen (razrešitev spora in čim manjši 

negativen vpliv na organizacijo), ne pa dolgoročen, tj. trajna sprememba vedenja strank. 

Vsi udeleženci so se radi udeležili mediacije; imeli so občutek, da so v procesu slišani, bili so tudi mnenja, 

da je bil mediator nepristranski. Udeleženci so izpostavili, da jim je mediacija, sploh v primerih spora s 

svojim nadrejenim, predstavljala nek varen prostor, kjer so lahko izrazili svoje mnenje, brez da bi bili 

zaradi tega na kakršen koli način oškodovani, sankcionirani. Vseeno pa so udeleženci izpostavili tudi 

dejstvo, da jim mediacija vseeno ni bila čisto pravična, saj so bili mnenja, da se nasprotna stran v 

prihodnje niti ne bo držala dogovora, saj so bili v mediacijo »prisiljeni« s strani vodstva ali kadrovske 

službe. Ta pomislek so izrazili predvsem udeleženci, ki so bili v procesu mediacije zaradi spora s svojim 

nadrejenim. 

 

4. Natančna predstavitev metode 

Namen uporabe mediacije v delovnih organizacijah 

Mediacija se v delovnih organizacijah uporablja predvsem za razreševanje medosebnih konfliktov, 

nesporazumov glede financ, zaposlovanja ali strategij delovanja (Brubaker idr., 2014), prav tako pa tudi 

v primerih nasilja na delovnem mestu, spolnega nadlegovanja ali diskriminacije (Bollen in Euwema, 

2013). 

Glavni razlog za uporabo mediacije namesto sodnih postopkov je predvsem prihranjen čas in denar, prav 

tako pa krepitev boljših odnosov med zaposlenimi (Bennet, 2014), ter ustvarjanje take kulture 

organizacije, kjer lahko zaposleni sami rešujejo spore in imajo občutek, da lahko sami prispevajo k pravici 

in resnici (Bollen in Euwema, 2013). 

 

Potek izvedbe 

Mediator se najprej sreča z vsako stranko posebej. Namen tega je, da spozna subjektivno doživljanje 

spora vsake stranke, prav tako tudi okoliščine konflikta. Mediator strankam tudi pojasni postopek in 

pridobi njihovo sodelovanje. Temu nato sledi srečanje, kjer so prisotni mediator in obe sprti strani 

(Bennet, 2014). Sam proces poteka po tradicionalnem modelu po naslednjih korakih: 

1. stranki predstavita druga drugi svoje videnje konflikta ter svoje občutke in misli ob tem 

2. preusmeritev fokusa iz preteklosti na sedanjost 

3. razčiščevanje nejasnosti 

4. oblikovanje možnih rešitev 

5. izbiranje najboljše od teh rešitev 
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6. oblikovanje načrta za vpeljavo rešitve v odnos med strankama (Pruitt, 2006). 

Naloga mediatorja je le ta, da usmerja pogovor na način, da bi stranki prišli do sporazuma oziroma 

končne odločitve glede konflikta ali težave, s katero sta se soočili. Mediator ne sme podajati svojih idej 

ali predlogov, niti vplivati na katero od vključenih strank (Bennet, 2014). Mediacija pa se lahko izvede 

tudi tako, da se najprej mediator sreča z vsako stranko posebej, potem pa pride do mediacije, vendar 

stranki med postopkom nista v istem prostoru, pač pa v ločenih. Mediatorjeva naloga je tako prenašanje 

sporočil ene stranke do druge. Ko pride postopek do točke, ko bi že lahko bil sklenjen nek dogovor, se 

stranki zopet srečata v istem prostoru in se dogovorita o sporazumu (Liebmann, 2000). 

Udeleženci so v procesu aktivni, kadar menijo, da so slišani in takrat, kadar menijo, da je postopek 

pravičen in nepristranski (Bollen in Euwema, 2013). V mediaciji ne sodelujejo radi tisti, ki niso dovolj 

seznanjeni s postopkom mediacije ali tisti, ki se pretvarjajo, da problema ni ter tako tudi menijo, da ni 

potrebe po nobenem reševanju (Brubaker idr., 2014). 

 

Dejavniki, ki vplivajo na potek in razplet 

M. Herrman idr. (2006) so oblikovali model dejavnikov, ki naj bi vplivali na potek mediacije in na njen 

razplet. Dejavnike so razdelili na tiste pred in med mediacijo in na tiste po mediaciji. Dejavniki pred 

mediacijo so tisti, ki vplivajo na mediacijo še preden se ta prične. Ti dejavniki so osebnostne lastnosti 

tako mediatorja kot udeležencev mediacije, želja sprtih strank po sodelovanju, njihova prostovoljna 

udeležba, njihova čustva, ki jih doživljajo v povezavi s sporom in tudi njihova motivacija za reševanje 

spora. Med dejavnike pred mediacijo sodijo tudi same lastnosti konflikta in institucionalni kontekst. 

Dejavniki med mediacijo so tisti, ki delujejo med samim potekom postopka. Sem uvrščamo vse 

dejavnike, ki vplivajo na pripravljenost strank za sodelovanje (empatija mediatorja, občutek slišanosti in 

razumevanja, jasnost, zaznana samoučinkovitost, (ne)sovražnost okolja), dejavnike, ki vplivajo na proces 

(nepristranskost mediatorja, pravičnost, aktivna udeležba strank) in dejavnike, ki se tičejo oblikovanja 

rešitev in zaključka mediacije (aktivno pogajanje, sprejetje rešitev s strani strank, zaključevanje 

mediacije). Dejavnike po mediaciji lahko poimenujemo tudi izidi mediacije. Te so avtorji modela razdelili 

na kratko- in dolgoročne. Med kratkoročne izide uvrščamo prepričanja in vedenja sprtih strank 

(zadovoljstvo s procesom in izidom, boljše delovanje strank, zmanjšan strah po ponovljenem konfliktu), 

razrešitev konflikta in tudi institucionalni kontekst (učinkovitost in stroški). Dolgoročni izidi pa so 

predvsem trajna sprememba vedenja in zmanjšana možnost za ponovni pojav konflikta (zmanjšan 

recidivizem). 

 

 

Konkreten primer 

ACAS (Advisory, Conciliation and Arbitration Service), ki je eden vodilnih ponudnikov storitve mediacije 

v Veliki Britaniji, je za organizacije izdal publikacijo, kjer je predstavil metodo mediacije, njen potek v 

delovnih organizacijah in njene prednosti za implementacijo. V publikaciji je predstavljen tudi primer 

Linde, ki je bila udeležena v mediaciji s svojo sodelavko Jean. Obe sta bili zaposleni v manjši delovni 

organizaciji v javnem sektorju. Obe sta bili na vodilnih položajih, vendar pa je Linda zaradi daljše delovne 

dobe v organizaciji napredovala na višje vodstveno mesto in tako postala nadrejena Jean. Linda se je 

začela pritoževati nad vodstvenimi sposobnostmi Jean in ta jo je obtožila nadlegovanja. Linda je odšla 

do kadrovske službe, kjer so ji predlagali mediacijo kot eno izmed možnih rešitev te situacije. Linda se je 

odločila za vključitev v to metodo predvsem zaradi prisotnosti nepristranske osebe. Postopek mediacije 

je potekal tako, da sta se Linda in Jean z mediatorjem najprej dobili ločeno za približno pol ure, kjer so 

določili nekakšen časovni potek srečanja, prav tako je bil namen tega tudi privolitev v postopek. Sama 
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mediacija je potekala v dveh delih (v istem dnevu), saj sta Linda in Jean vmes potrebovali premor, ker so 

stvari postale preveč napete in čustvene. Najprej je vsaka od njiju povedala drugi, kako se počuti ob 

njenih dejanjih, prav tako sta pojasnili vsaka svoje videnje nastale situacije med njima. Ta del je bil 

osredotočen predvsem na čustva, ki jih doživljata ali sta jih doživljali, drugi del pa je bil namenjen 

predvsem iskanju nekega dogovora oziroma možne rešitve. Pri dogovarjanju za razrešitev je po mnenju 

Linde veliko pripomogla tudi mediatorka, ki je zelo dobro usmerjala pogovor, brez da bi vanj vključevala 

svoje mnenje ali predloge. Razplet mediacije je bil tak, da sta se Linda in Jean dogovorili, kako bosta 

sodelovali druga z drugo v prihodnosti, prav tako pa je Linda izpostavila, da sedaj bolje razume Jean in 

njena dejanja oziroma odločitve (ACAS, 2013). 

 

Omejitve in pomisleki 

Keashly in Nowell (2011, v Bennet, 2014) sta izpostavila nekatere pomanjkljivosti te metode. Prva je ta, 

da se pojavlja vprašanje, ali sta sprti stranki res v popolnoma enakovrednem položaju, oziroma ali se 

lahko pogajata kot enakovredna. Ta dvom se pojavlja sploh v primerih, ko sta v mediacijo vključeni dve 

stranki, ki sta v hierarhičnem odnosu. Drugi pomislek pri uporabi metode je v tem, da se mediacija 

preveč naslanja na prihodnost, zanemarja pa preteklost. Tako lahko nepravilno vedenje, na primer 

nasilje ali spolno nadlegovanje, ostane nekaznovano, s čimer lahko organizacija daje občutek, da se tako 

vedenje tolerira in sprejema. Prav tako pa zna biti po njunem mnenju pomanjkljivost tudi tajnost 

mediacije, saj se lahko po zaključku mediacije zgodi to, da nihče v organizaciji (vodje, kadrovska služba) 

ne ve, ali je bila mediacija uspešna ali ne, in ali je prišlo do sporazuma ali do tega ni prišlo. Tako je otežena 

povratna informacija o uspešnosti te metode in tudi kasnejše odločanje za to metodo. Prav tako ni 

priporočeno, da je mediator oseba zaposlena v organizaciji, kjer se mediacija dogaja, saj se s tem 

zmanjšuje njegova nevpletenost in nepristranskost, oziroma je primernejše, da se interna mediacija 

dogaja predvsem v velikih organizacijah z veliko zaposlenimi (Bennet, 2014). 

 

5. Vloga psihologa 

Psiholog kot mediator 

V literaturi sicer nisem zasledila, kateri profili se najpogosteje odločajo za usposabljanje za mediatorja, 

vendar menim, da so to večinoma pravniki. Vseeno pa v tem vidim tudi psihologe. Sama mediacijo vidim 

kot neke vrste terapijo; pri terapiji mora terapevt nuditi klientu varen prostor za klientove misli, občutke, 

potrebe in želje, hkrati pa ostati nepristranski in ne sme vplivati na klienta, ta mora sam priti do uvida. 

Enako je pri mediaciji; sprti stranki morata sami priti do sporazuma, mediator mora ostati nepristranski. 

Tekom svojega izobraževanja se psihologi pri kliničnih predmetih pogosto preizkusijo v vlogi terapevta 

in s tem pridobijo izkušnje z nepristranskostjo, usmerjanjem pogovora do uvida in s klarifikacijo ter 

specifikacijo situacije, kar bi psihologi lahko uporabili tudi pri samem procesu mediacije. Prav tako imajo 

psihologi znanje s področja čustvovanja, dinamike konfliktov in komunikacije, kar jim vse lahko pomaga 

tako pri usposabljanju za to delo, kot pri delu samem. 
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Psiholog v kadrovski službi 

Psiholog zaposlen v kadrovski službi lahko mediacijo predstavi svojim nadrejenim kot enega izmed 

postopkov reševanja sporov in s tem pripomore k ustvarjanju klime organizacije, kjer se nekatere stvari 

lahko razrešijo med sprtimi strankami samimi. Prav tako je lahko psiholog tista oseba, ki skrbi za 

dolgoročne izide mediacije, torej da skrbi za trajno spreminjanje vedenj zaposlenih in je tudi pozoren na 

možno ponovno pojavljanje enih in istih neustreznih vedenj. 

 

6. Moj pogled na metodo 

Sama menim, da ima metoda kar nekaj pozitivnih vidikov, zaradi katerih bi jo bilo smiselno uporabljati v 

organizacijah v primeru spora med zaposlenimi ali zaposlenim in nadrejenim. Zdi se mi, da lahko s to 

metodo damo zaposlenim občutek, da imajo njihova mnenja in predlogi neko moč oziroma vrednost in 

da lahko prispevajo k razreševanju spora, torej, da so slišani. Verjamem, da se marsikateri zaposlen noče 

pritožiti glede kakšnega spora, saj ga je strah, da bi res prišlo do kakšnih sodnih postopkov in kasnejših 

sankcij, zato so raje tiho. S tem procesom pa bi jim verjetno lahko dali neko varno okolje za razrešitev 

spora, brez vpletanja in posredovanja nepotrebnih drugih. Zagovarjam pa dejstvo, da naj bo mediator 

zaposlen v neki drugi organizaciji, saj bi verjetno v nasprotnem primeru bil manj nepristranski. Če bi bil 

mediator zaposlen v isti organizaciji, kjer se spor rešuje, je tudi sam uglašen v to kulturo organizacije, 

sam ima neka subjektivna prepričanja, mogoče je celo sam bil v konfliktu s kakšno od strank, in vse to 

vodi do zmanjšane nepristranskosti in nevpletenosti. Prav tako bi bilo verjetno dobro po opravljeni 

mediaciji vseeno javiti vodstvu ali kadrovski službi (odvisno kdo je mediacijo predlagal), ali je bila 

mediacija uspešna, saj se s tem ponudi povratna informacija, ki lahko vpliva tudi na prihodnje odločanje 

za tak način reševanja sporov, oziroma se ugotovi, da taka metoda za neko organizacijo ali za specifično 

situacijo ni primerna.  

Vseeno pa menim, da se ta postopek ne bi smel uporabljati oziroma bi se moral uporabljati izredno 

previdno v primerih nasilja, diskriminacije ali spolnega nadlegovanja ali ostalih hujših prekrškov, saj so 

to hudi prekrški oziroma kazniva dejanja, pri katerih je nesprejemljivo, da bi ostala nekaznovana. Pri 

takih primerih bi mediacijo uporabila le kot sredstvo za pobotanje med strankama, vseeno pa bi vršilca 

dejanja na nek način sankcionirala, sankcija bi se lahko določila tudi med samim procesom mediacije in 

bi bila taka, s katero bi se strinjala tako žrtev, kot tudi vršilec. Pri mediaciji takih sporov bi bilo še 

poglavitneje, da bi se osredotočali na dolgoročne izide mediacije, torej na trajno spremembo vedenja in 

na zmanjševanje možnosti za ponovitev takega vedenja. 
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