
 

Zaključki in povzetki plenarnega dela in sekcij 
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Poročilo plenarnega dela
 

 

 
V uvodnih govorih četrtkovega plenarnega zasedanja 
Sloveniji ter zgodovino organiziranja dnevov mediacije. 
reševanje sporov) je poudarila, da naj bodo dnevi mediacij 
sodelovanja in dobrih odnosov med deležniki na mediacijskem področju. 
 
Mirjana Kranjčevič (predsednica Društva mediatorjev Slovenije 
organizatorji dosegli dogovor o sodelovanju pri organizaciji dnevov ter izpostavila pomen sodelovanja 
v prihodnosti. Menila je, da je prihodnost reševanja sporov v Sloveniji zagotovo v mediaciji ter 
poudarila poseben pomen Društva mediatorjev Slovenije kot največjega stanovskega društva na tem 
področju. 
 
Primož Šporar (Družba za mediacijo in reševanje sporov)
pokrovitelju konference 5. Dnevi mediacij 2013 predsednik
Ob 19 letnici prvih pilotskih projektov (g. Franc Udovič na CSD Maribor v letu 1994), 15 letnici prvih 
usposabljanj (PIC v letu 1998) ter peti obletnici dnevov mediacij je izrazil zadovoljstvo ob organizaciji 
dogodka.  
 
Izpostavil je pomen širokega par
številne organizacije - WorldWideNegotiation Network, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje 
zdravstvenih zavodov Slovenije, Skupnost centrov za socialno delo, Društvo mediatorjev Slov
Združenje mediacijskih organizacij Slovenije, Inmedio, Evropski center za reševanje sporo
Mediacijsko središče Kranj, Zavod Rakmo ter Inštitut za mediacijo Concordia.
 
Kot uvodna predavateljica je nastopila 
svoji predstavitvi je orisala različne faze razvoja mediacije v slovenskem prostoru. V »romantični« 
fazi, ki se je začela leta 2000 s prvimi shemami sodišču pridruženih mediacij
primerom Tenetiše ter kasneje prešla v fazo razcveta na podlagi sprejete evropske ter domače 
zakonodaje, preko 2.000 uspešno rešenih primerov na sodišču pridruženih mediacijah, merljivim 
pozitivnim učinkom mediacijske dejavnosti ter 
zaznamuje prepoznavnost slovenske šole mediacije v tujini. Zadnje obdobje 
prinaša pomanjkanje in zmanjševanje sredstev za izvajanje mediacij in skrb kako se bo mediacija 
razvijala v prihodnosti, če zaradi krize zastane. Poudarila je, da je mediacija način dela in ne iskanje 
zaslužka ter izpostavila nujnost ostati zvest ideji mediacije in jo izvajati kakovostno. Obenem pa je 
potrebno na centre moči vplivati in doseči podporo za nadaljnji raz
 
Aleš Zalar (Evropski center za reševanje sporov 
v slovenskem in mednarodnem prostoru.
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Poročilo plenarnega dela 

četrtkovega plenarnega zasedanja so govorniki kratko orisali razvoj mediacije v 
Sloveniji ter zgodovino organiziranja dnevov mediacije. Anka Stojan (Družba za mediacijo in 

je poudarila, da naj bodo dnevi mediacij prostor za krepitev medsebojnega 
osov med deležniki na mediacijskem področju.  

Mirjana Kranjčevič (predsednica Društva mediatorjev Slovenije – DMS) je izrazila zadovoljstvo, da s
organizatorji dosegli dogovor o sodelovanju pri organizaciji dnevov ter izpostavila pomen sodelovanja 

, da je prihodnost reševanja sporov v Sloveniji zagotovo v mediaciji ter 
poudarila poseben pomen Društva mediatorjev Slovenije kot največjega stanovskega društva na tem 

Primož Šporar (Družba za mediacijo in reševanje sporov) se je uvodoma 
konference 5. Dnevi mediacij 2013 predsedniku Republike Slovenije g. Borut

Ob 19 letnici prvih pilotskih projektov (g. Franc Udovič na CSD Maribor v letu 1994), 15 letnici prvih 
usposabljanj (PIC v letu 1998) ter peti obletnici dnevov mediacij je izrazil zadovoljstvo ob organizaciji 

Izpostavil je pomen širokega partnerstva pri organizaciji dnevov, saj so pri organizaciji sodelovale 
WorldWideNegotiation Network, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje 

zdravstvenih zavodov Slovenije, Skupnost centrov za socialno delo, Društvo mediatorjev Slov
Združenje mediacijskih organizacij Slovenije, Inmedio, Evropski center za reševanje sporo
Mediacijsko središče Kranj, Zavod Rakmo ter Inštitut za mediacijo Concordia. 

Kot uvodna predavateljica je nastopila Gordana Ristin (Društvo mediatorjev Slov
svoji predstavitvi je orisala različne faze razvoja mediacije v slovenskem prostoru. V »romantični« 
fazi, ki se je začela leta 2000 s prvimi shemami sodišču pridruženih mediacij, rešenim pomembnim 
primerom Tenetiše ter kasneje prešla v fazo razcveta na podlagi sprejete evropske ter domače 
zakonodaje, preko 2.000 uspešno rešenih primerov na sodišču pridruženih mediacijah, merljivim 

učinkom mediacijske dejavnosti ter ustanavljanjem mediacijskih centrov. Uspeh obdobja 
zaznamuje prepoznavnost slovenske šole mediacije v tujini. Zadnje obdobje –
prinaša pomanjkanje in zmanjševanje sredstev za izvajanje mediacij in skrb kako se bo mediacija 

če zaradi krize zastane. Poudarila je, da je mediacija način dela in ne iskanje 
zaslužka ter izpostavila nujnost ostati zvest ideji mediacije in jo izvajati kakovostno. Obenem pa je 
potrebno na centre moči vplivati in doseči podporo za nadaljnji razvoj mediacije. 

Evropski center za reševanje sporov – ECDR) je izrazil optimizem za prihodnost mediacije 
v slovenskem in mednarodnem prostoru. Tudi zaradi finančne in gospodarske krize bo uporaba 
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i in povzetki plenarnega dela in sekcij  

 

so govorniki kratko orisali razvoj mediacije v 
Anka Stojan (Družba za mediacijo in 

prostor za krepitev medsebojnega 

je izrazila zadovoljstvo, da so 
organizatorji dosegli dogovor o sodelovanju pri organizaciji dnevov ter izpostavila pomen sodelovanja 

, da je prihodnost reševanja sporov v Sloveniji zagotovo v mediaciji ter 
poudarila poseben pomen Društva mediatorjev Slovenije kot največjega stanovskega društva na tem 

uvodoma zahvalil častnemu 
Republike Slovenije g. Borutu Pahorju. 

Ob 19 letnici prvih pilotskih projektov (g. Franc Udovič na CSD Maribor v letu 1994), 15 letnici prvih 
usposabljanj (PIC v letu 1998) ter peti obletnici dnevov mediacij je izrazil zadovoljstvo ob organizaciji 

so pri organizaciji sodelovale 
WorldWideNegotiation Network, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje 

zdravstvenih zavodov Slovenije, Skupnost centrov za socialno delo, Društvo mediatorjev Slovenije, 
Združenje mediacijskih organizacij Slovenije, Inmedio, Evropski center za reševanje sporov, 

mediatorjev Slovenije – DMS). V 
svoji predstavitvi je orisala različne faze razvoja mediacije v slovenskem prostoru. V »romantični« 

, rešenim pomembnim 
primerom Tenetiše ter kasneje prešla v fazo razcveta na podlagi sprejete evropske ter domače 
zakonodaje, preko 2.000 uspešno rešenih primerov na sodišču pridruženih mediacijah, merljivim 

navljanjem mediacijskih centrov. Uspeh obdobja 
– obdobje krize – pa 

prinaša pomanjkanje in zmanjševanje sredstev za izvajanje mediacij in skrb kako se bo mediacija 
če zaradi krize zastane. Poudarila je, da je mediacija način dela in ne iskanje 

zaslužka ter izpostavila nujnost ostati zvest ideji mediacije in jo izvajati kakovostno. Obenem pa je 
 

je izrazil optimizem za prihodnost mediacije 
Tudi zaradi finančne in gospodarske krize bo uporaba 



mediacije, zaradi vprašanja zniževanja stroškov,
različne smeri in prakse, poudarek bo tudi na uporabah informacijsko tehnoloških rešitev in orodij, 
npr. v potrošniških sporih. Posebno zanimivo bo kombiniranje mediacije z drugimi postopki v t.i. 
hibridnih postopkih. Pri tem je pomembno zagotoviti, da pravo in regulacija ne bo pretirano 
omejevala razvoja.  V Sloveniji je veliko mediatorjev iz vrst odvetnikov, sodnikov in to daje dobre 
razvojne možnosti za izvajanje postopkov, kjer je potreben tudi razsojevaln
 
Mojca Lobnik (predsednica Sveta za alternativno  
je predstavila vlogo in pomen sveta
pridruženih mediacijah (preko 350 mediatorjev in mediatork, preko 2.000 uspešno rešenih sporov). 
Izpostavila je zavezo države, da zagotavlja finančne in druge pogoje za razvoj mediacije, obenem pa 
tudi željo sveta, da je v postopkih oblikovanja politik vključen v proces z namen
umeščanja mediacije na različna področja družbenega življenja. Poudarek na delu v sveta v bližnji 
prihodnosti bo, zaradi aktualnosti urejanja na evropskem področju,  na potrošniških sporih. Obenem 
je izrazila prepričanje, da je sodišču pridruže
potrebno nadaljevati.  
 
Razvoj mediacije v zdravstvu je predstavil 
Slovenije). Kot prebojni moment je izpostavil reševanje primera Nekrep z mediacijo
tudi miselni premik glede reševanja sporov na področju zdravstva
poudaril sodelovanje Univerzitetnega kliničnega centra Maribor ter Zdravstvenega doma Maribor pri 
ustanavljanju mediacijskega središča.
delovanje centra, stalnih supervizij in nadzora bo odločilno prispeval k kakovostnemu izvajanju 
mediacij na področju zdravstva. 
 
Trende razvoja transformativne mediacije je predstavil
prepričanje, da je »mediacija tako čudovita, da bi se ljudje ustavili, če bi jo poznali«. Obenem pa gre 
razumeti zadržanost ljudi, saj je mediacija povezana s konflikti in zato so ljudje pri njeni uporabi 
zadržani. Potencial in naloga je z
transformativne mediacije, ki razume konflikt kot nefunkcionalnost v komunikaciji. Zato je namen 
mediacijskega postopka preiti iz »začaranega« v »čarobni« krog, ko ljudje postanemo bolj člove
sovražniki postanejo ljudje. Izpostavil je pomen sodelovanja in preseganja razlik med mediatorji in 
možnosti, ki jih Slovenija s takšnim pristopom ima, predstavil pa tudi novoustanovljeno Evropsko 
združenje za transformativno mediacijo s sedežem v S
 
Na koncu plenarnega dela je pogled na razvoj mediacije v evropskem prostoru predstavil še 
Wilfried Kerntke (podpredsednik 
Inmedio inštituta iz Berlina. Dr. Kerntke je izrazil nak
Sloveniji, ki ima možnost učiti se iz lastnih izkušenj kot tudi tujih praks. V Nemčiji je razvoj zadnja leta 
prešel iz »learning by teaching« v fazo »learning by practising«, saj je vedno več primerov. 
vztrajno narašča tudi število mediatorjev, ki jih je verjetno okrog 15.000, od tega tretjina vključenih v 
mediacijske organizacije. Nemčija je v letu 2012 sprejela zakonodajo na področju mediacije, ki ne bo 
omejevala razvoja ter se s tem izognila sla
izvajanje mediacije na sodiščih, kjer izvajajo samo še poravnalne postopke. Preko 80% mediacijskih 
primerov namreč sploh ni povezanih s pravom. Izpostavil je pomen kakovostnega dela in znanja, 
zaradi katerega so tudi v Nemčiji mediatorji končno dosegli priznanje ostalih družbenih deležnikov, 
vključno s politiko in splošnimi javnostmi.
 
Drugi del četrtkovega planarnega zasedanja je bil namenjen 
mediacijskih centrih. 
 

 

 

mediacije, zaradi vprašanja zniževanja stroškov, vedno bolj zanimiva. Trendi razvoja bodo šli v 
različne smeri in prakse, poudarek bo tudi na uporabah informacijsko tehnoloških rešitev in orodij, 
npr. v potrošniških sporih. Posebno zanimivo bo kombiniranje mediacije z drugimi postopki v t.i. 

ostopkih. Pri tem je pomembno zagotoviti, da pravo in regulacija ne bo pretirano 
omejevala razvoja.  V Sloveniji je veliko mediatorjev iz vrst odvetnikov, sodnikov in to daje dobre 
razvojne možnosti za izvajanje postopkov, kjer je potreben tudi razsojevalni element.

predsednica Sveta za alternativno  reševanje sporov pri Ministrstvu za pravosodje
je predstavila vlogo in pomen sveta ter nekatere statistične podatke o izvajanju mediacij na sodišču 

(preko 350 mediatorjev in mediatork, preko 2.000 uspešno rešenih sporov). 
Izpostavila je zavezo države, da zagotavlja finančne in druge pogoje za razvoj mediacije, obenem pa 
tudi željo sveta, da je v postopkih oblikovanja politik vključen v proces z namen
umeščanja mediacije na različna področja družbenega življenja. Poudarek na delu v sveta v bližnji 
prihodnosti bo, zaradi aktualnosti urejanja na evropskem področju,  na potrošniških sporih. Obenem 
je izrazila prepričanje, da je sodišču pridružena mediacija v Sloveniji zgodba o uspehu, ki jo je 

Razvoj mediacije v zdravstvu je predstavil prim. mag. Jernej Završnik (Zdravniška zbornica
Kot prebojni moment je izpostavil reševanje primera Nekrep z mediacijo

tudi miselni premik glede reševanja sporov na področju zdravstva. Kot primer dobre prakse je 
poudaril sodelovanje Univerzitetnega kliničnega centra Maribor ter Zdravstvenega doma Maribor pri 
ustanavljanju mediacijskega središča. Sistematičen razvoj preko usposabljanj, zagotovitve pogojev za 
delovanje centra, stalnih supervizij in nadzora bo odločilno prispeval k kakovostnemu izvajanju 

 

zvoja transformativne mediacije je predstavil Marko Iršič (Zavod Rakmo
prepričanje, da je »mediacija tako čudovita, da bi se ljudje ustavili, če bi jo poznali«. Obenem pa gre 
razumeti zadržanost ljudi, saj je mediacija povezana s konflikti in zato so ljudje pri njeni uporabi 
zadržani. Potencial in naloga je zato mediacijo približati ljudem. Pri tem je predstavil izhodišča 
transformativne mediacije, ki razume konflikt kot nefunkcionalnost v komunikaciji. Zato je namen 
mediacijskega postopka preiti iz »začaranega« v »čarobni« krog, ko ljudje postanemo bolj člove
sovražniki postanejo ljudje. Izpostavil je pomen sodelovanja in preseganja razlik med mediatorji in 
možnosti, ki jih Slovenija s takšnim pristopom ima, predstavil pa tudi novoustanovljeno Evropsko 
združenje za transformativno mediacijo s sedežem v Sloveniji.  

Na koncu plenarnega dela je pogled na razvoj mediacije v evropskem prostoru predstavil še 
podpredsednik  WorldWideNegotiationNetwork) s sedežem v Parizu ter direktor 

Dr. Kerntke je izrazil naklonjenost prizadevanjem za razvoj mediacije v 
Sloveniji, ki ima možnost učiti se iz lastnih izkušenj kot tudi tujih praks. V Nemčiji je razvoj zadnja leta 

learning by teaching« v fazo »learning by practising«, saj je vedno več primerov. 
vztrajno narašča tudi število mediatorjev, ki jih je verjetno okrog 15.000, od tega tretjina vključenih v 
mediacijske organizacije. Nemčija je v letu 2012 sprejela zakonodajo na področju mediacije, ki ne bo 
omejevala razvoja ter se s tem izognila slabim izkušnjam iz Italije in Avstrije. Obenem je ukinila 
izvajanje mediacije na sodiščih, kjer izvajajo samo še poravnalne postopke. Preko 80% mediacijskih 
primerov namreč sploh ni povezanih s pravom. Izpostavil je pomen kakovostnega dela in znanja, 

katerega so tudi v Nemčiji mediatorji končno dosegli priznanje ostalih družbenih deležnikov, 
vključno s politiko in splošnimi javnostmi. 

planarnega zasedanja je bil namenjen predstavitvi praks v posameznih 
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vedno bolj zanimiva. Trendi razvoja bodo šli v 
različne smeri in prakse, poudarek bo tudi na uporabah informacijsko tehnoloških rešitev in orodij, 
npr. v potrošniških sporih. Posebno zanimivo bo kombiniranje mediacije z drugimi postopki v t.i. 

ostopkih. Pri tem je pomembno zagotoviti, da pravo in regulacija ne bo pretirano 
omejevala razvoja.  V Sloveniji je veliko mediatorjev iz vrst odvetnikov, sodnikov in to daje dobre 

i element. 

reševanje sporov pri Ministrstvu za pravosodje) 
ter nekatere statistične podatke o izvajanju mediacij na sodišču 

(preko 350 mediatorjev in mediatork, preko 2.000 uspešno rešenih sporov). 
Izpostavila je zavezo države, da zagotavlja finančne in druge pogoje za razvoj mediacije, obenem pa 
tudi željo sveta, da je v postopkih oblikovanja politik vključen v proces z namenom celostne 
umeščanja mediacije na različna področja družbenega življenja. Poudarek na delu v sveta v bližnji 
prihodnosti bo, zaradi aktualnosti urejanja na evropskem področju,  na potrošniških sporih. Obenem 

na mediacija v Sloveniji zgodba o uspehu, ki jo je 

(Zdravniška zbornica 
Kot prebojni moment je izpostavil reševanje primera Nekrep z mediacijo, ki je pomenil 

. Kot primer dobre prakse je 
poudaril sodelovanje Univerzitetnega kliničnega centra Maribor ter Zdravstvenega doma Maribor pri 

preko usposabljanj, zagotovitve pogojev za 
delovanje centra, stalnih supervizij in nadzora bo odločilno prispeval k kakovostnemu izvajanju 

Zavod Rakmo). Izrazil je trdno 
prepričanje, da je »mediacija tako čudovita, da bi se ljudje ustavili, če bi jo poznali«. Obenem pa gre 
razumeti zadržanost ljudi, saj je mediacija povezana s konflikti in zato so ljudje pri njeni uporabi 

ato mediacijo približati ljudem. Pri tem je predstavil izhodišča 
transformativne mediacije, ki razume konflikt kot nefunkcionalnost v komunikaciji. Zato je namen 
mediacijskega postopka preiti iz »začaranega« v »čarobni« krog, ko ljudje postanemo bolj človeški in 
sovražniki postanejo ljudje. Izpostavil je pomen sodelovanja in preseganja razlik med mediatorji in 
možnosti, ki jih Slovenija s takšnim pristopom ima, predstavil pa tudi novoustanovljeno Evropsko 

Na koncu plenarnega dela je pogled na razvoj mediacije v evropskem prostoru predstavil še dr. 
s sedežem v Parizu ter direktor 

lonjenost prizadevanjem za razvoj mediacije v 
Sloveniji, ki ima možnost učiti se iz lastnih izkušenj kot tudi tujih praks. V Nemčiji je razvoj zadnja leta 

learning by teaching« v fazo »learning by practising«, saj je vedno več primerov. Obenem 
vztrajno narašča tudi število mediatorjev, ki jih je verjetno okrog 15.000, od tega tretjina vključenih v 
mediacijske organizacije. Nemčija je v letu 2012 sprejela zakonodajo na področju mediacije, ki ne bo 

bim izkušnjam iz Italije in Avstrije. Obenem je ukinila 
izvajanje mediacije na sodiščih, kjer izvajajo samo še poravnalne postopke. Preko 80% mediacijskih 
primerov namreč sploh ni povezanih s pravom. Izpostavil je pomen kakovostnega dela in znanja, 

katerega so tudi v Nemčiji mediatorji končno dosegli priznanje ostalih družbenih deležnikov, 

predstavitvi praks v posameznih 



1. Sekcija 
 

Koristne mediacijske veščine in znanja 

 
� Delavnica o vključitvi deležnikov v reševanje sporov znotraj organizacij

(dr. Wilfried Kerntke, Inmedio, Nemčija)
 

Matevž Smole (ELSA Ljubljana, študent

 
Opomba: Delavnica oziroma predavanje je bilo izvedeno v angleškem jeziku. Da ne bi bil pomen 

določenih pojmov izgubljen v prevodu, so bistvenim besedam v oklepaju dodani njihovi angleški 

izvirniki. 
 

Konflikti v organizacijah (pojem zajema raznovrstne podjeme), predvsem med vodilnimi kadri, so še 
kako opazni v celotnem kolektivu, čeprav se sami udeleženci tega morda niti ne zavedajo. V okviru 
organizacije je tako mogoče opredeliti 3 kategorije oziroma (pod)množice ljudi, ki so na r
načine povezani s konfliktom: (1) 
v spor in predstavljajo najožjo skupino; (2) 
spora pomembne učinke, čeprav vanj niso nep
zajemajo vse osebe, ki se spora zavedajo in tako predstavljajo najširšo skupino oziroma množico.
 
Tendenca pri tej shemi gre v smeri prehajanja iz zunanjega kroga opazovalcev proti središču, kar vodi 
v čedalje večje število oseb, ki postanejo neposredno udeleženi v konfliktu. Da bi se temu izognili, je 
potrebno že v zgodnji fazi v proces reševanja spora vključiti vse potencialne udeležence, predvsem 
deležnike. S tem se ustvarja tudi oblika socialnega pritiska 
zavedati razsežnosti spora in njegovega vpliva na delo v organizaciji. Razlog za vključitev torej ni zgolj 
etična dolžnost (ethical requirement

povečanje števila oseb, udeleženih v spor, ogroža učinkovitost same organizacije.
 
Zgoraj opisani pristop organizacijske mediacije
teoriji deležnikov (Stakeholder theory

theory), in lahko pomeni ključ za učinkovito reševanje sporov znotraj kompleksnih organizacij. Eden 
od pomembnejših rezultatov te teorije je tudi izdelava lestvice različnih stopenj vpliva deležnikov na 
odločanje v organizaciji (Degrees of Stak

kontrolo nad odločitvami na eni strani, ali pa se jih v celoti ignorira in zanemari njihov vpliv na drugi 
strani. Dr. Kerntke zagovarja pristop, ki spada v sredino omenjene lestvice in po katerem 
omogoči posvetovanje (consultation

vodstvu. 
 
Ker so tovrstni pristopi redko predstavljeni mediatorjem, dr. Kerntke priporoča branje temeljne 
literature o teoriji deležnikov 
predstavitve, ki se nahaja med gradivi, objavljenimi na spletni strani 
 
 

� Delavnica  o oblikovanju sistemov za obvladovanje konfliktov znotraj 
organizacij (dr. Wilfried Kerntke, Inmedio, Nemčija)
 

 

 

Poročila sekcij 

Koristne mediacijske veščine in znanja – izkušnje iz tujine 

Delavnica o vključitvi deležnikov v reševanje sporov znotraj organizacij
(dr. Wilfried Kerntke, Inmedio, Nemčija) 

študent PF Univerza v Ljubljani) 

Opomba: Delavnica oziroma predavanje je bilo izvedeno v angleškem jeziku. Da ne bi bil pomen 

določenih pojmov izgubljen v prevodu, so bistvenim besedam v oklepaju dodani njihovi angleški 

em zajema raznovrstne podjeme), predvsem med vodilnimi kadri, so še 
kako opazni v celotnem kolektivu, čeprav se sami udeleženci tega morda niti ne zavedajo. V okviru 
organizacije je tako mogoče opredeliti 3 kategorije oziroma (pod)množice ljudi, ki so na r
načine povezani s konfliktom: (1) protagonisti (protagonists of the conflict) so neposredno udeleženi 
v spor in predstavljajo najožjo skupino; (2) deležniki (stakeholders), na katere ima spor oziroma izid 
spora pomembne učinke, čeprav vanj niso neposredno vpleteni; (3) opazovalci 
zajemajo vse osebe, ki se spora zavedajo in tako predstavljajo najširšo skupino oziroma množico.

Tendenca pri tej shemi gre v smeri prehajanja iz zunanjega kroga opazovalcev proti središču, kar vodi 
e večje število oseb, ki postanejo neposredno udeleženi v konfliktu. Da bi se temu izognili, je 

potrebno že v zgodnji fazi v proces reševanja spora vključiti vse potencialne udeležence, predvsem 
deležnike. S tem se ustvarja tudi oblika socialnega pritiska na protagoniste, ki se tako začnejo 
zavedati razsežnosti spora in njegovega vpliva na delo v organizaciji. Razlog za vključitev torej ni zgolj 

ethical requirement), temveč tudi pragmatična nujnost (pragmatic necessity

la oseb, udeleženih v spor, ogroža učinkovitost same organizacije.

organizacijske mediacije (Approach of Organizational Mediation

Stakeholder theory), ki je postala pomemben del teorije organizacij (
), in lahko pomeni ključ za učinkovito reševanje sporov znotraj kompleksnih organizacij. Eden 

od pomembnejših rezultatov te teorije je tudi izdelava lestvice različnih stopenj vpliva deležnikov na 
Degrees of Stakeholder Influence), pri čemer se jim lahko zagotovi popolno 

kontrolo nad odločitvami na eni strani, ali pa se jih v celoti ignorira in zanemari njihov vpliv na drugi 
strani. Dr. Kerntke zagovarja pristop, ki spada v sredino omenjene lestvice in po katerem 

consultation) z vsemi deležniki, odločitev pa je še vedno v celoti prepuščena 

Ker so tovrstni pristopi redko predstavljeni mediatorjem, dr. Kerntke priporoča branje temeljne 
literature o teoriji deležnikov – najpomembnejši naslovi so navedeni na zadnji strani njegove 

gradivi, objavljenimi na spletni strani www.mediacija.si

Delavnica  o oblikovanju sistemov za obvladovanje konfliktov znotraj 
(dr. Wilfried Kerntke, Inmedio, Nemčija) 
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Delavnica o vključitvi deležnikov v reševanje sporov znotraj organizacij  

Opomba: Delavnica oziroma predavanje je bilo izvedeno v angleškem jeziku. Da ne bi bil pomen 

določenih pojmov izgubljen v prevodu, so bistvenim besedam v oklepaju dodani njihovi angleški 

em zajema raznovrstne podjeme), predvsem med vodilnimi kadri, so še 
kako opazni v celotnem kolektivu, čeprav se sami udeleženci tega morda niti ne zavedajo. V okviru 
organizacije je tako mogoče opredeliti 3 kategorije oziroma (pod)množice ljudi, ki so na različne 

) so neposredno udeleženi 
), na katere ima spor oziroma izid 

opazovalci (onlookers) pa 
zajemajo vse osebe, ki se spora zavedajo in tako predstavljajo najširšo skupino oziroma množico. 

Tendenca pri tej shemi gre v smeri prehajanja iz zunanjega kroga opazovalcev proti središču, kar vodi 
e večje število oseb, ki postanejo neposredno udeleženi v konfliktu. Da bi se temu izognili, je 

potrebno že v zgodnji fazi v proces reševanja spora vključiti vse potencialne udeležence, predvsem 
na protagoniste, ki se tako začnejo 

zavedati razsežnosti spora in njegovega vpliva na delo v organizaciji. Razlog za vključitev torej ni zgolj 
pragmatic necessity), saj 

la oseb, udeleženih v spor, ogroža učinkovitost same organizacije. 

Approach of Organizational Mediation) temelji na 
), ki je postala pomemben del teorije organizacij (Organisation 

), in lahko pomeni ključ za učinkovito reševanje sporov znotraj kompleksnih organizacij. Eden 
od pomembnejših rezultatov te teorije je tudi izdelava lestvice različnih stopenj vpliva deležnikov na 

), pri čemer se jim lahko zagotovi popolno 
kontrolo nad odločitvami na eni strani, ali pa se jih v celoti ignorira in zanemari njihov vpliv na drugi 
strani. Dr. Kerntke zagovarja pristop, ki spada v sredino omenjene lestvice in po katerem naj se 

) z vsemi deležniki, odločitev pa je še vedno v celoti prepuščena 

Ker so tovrstni pristopi redko predstavljeni mediatorjem, dr. Kerntke priporoča branje temeljne 
nejši naslovi so navedeni na zadnji strani njegove 

www.mediacija.si. 

Delavnica  o oblikovanju sistemov za obvladovanje konfliktov znotraj 



Žiga Perović (ELSA Ljubljana, študent 

 
G. Kerntke je na začetku predavanja opozoril, da gre za izredno 

razreševanja konfliktov. To področje je kompleksno in združuje več različnih znanstvenih panog in 

zahteva izkušnje in nemalo sistematike in organizacije.

 

-Večina konfliktov se ne dotika pravnih vprašanj, zato je treba n
vsako organizacijo posebej 
-Mediacija in razreševanje sporov v podjetjih/organizacijah je postala specialna veja mediacije, ki 
poleg strank, ki so neposredno v sporu, vključuje tudi vse ostale, ki so na katerikoli nači
sporom 
-Tovrsten pristop poskuša preoblikovati organizacijo, da se bo zmožna soočati s konflikti in problemi s 
katerimi se prej ni bila zmožna 
-Oblikuje se »koalicija strokovnjakov« za oblikovanje sistema razreševanja konfliktov. Mediatorji ni
dovolj, zato se jim pridružijo ostali strokovnjaki: organizatorji, managerji, kadroviki 
-Paziti je treba, da na novo uvedeni procesi ne zameglijo dejanskih problemov v organizaciji, analiza 
mora biti natančna, ugotoviti se mora tudi kakšne stroške prin
-V zakup je potrebno vzeti tudi pritožbe vpletenih, ki dajejo povratno informacijo o vpeljevanju in 
izvajanju sistema razreševanja konfliktov. Ob misli na te povratne informacije je potrebno oblikovati 
tudi sistem razreševanja konfliktov
 
Praktično delo v organizaciji: 
 

1. Okrepiti že obstoječo podporo reševanju sporov (vsaka organizacija na nek način poskuša 
razreševati konflikte - bolj ali manj uspešno in sistematično). Sodelovati je potrebno z 
obstoječo strukturo in predvsem ljud
obstoječe standarde. 
 

2. Ob celotni sliki obstoječega sistema se nato osredotočimo na trenja v odnosih in zberemo 
povratne informacije ter spodbujamo samorefleksijo. Ob tem pazimo na tri bistvene 
kvalitete: 

 
• Osredotočenost na razvoj
• Previdno spreminjanje strukture odgovornosti v organizaciji
• Realističen pogled in sodelovanje vseh vpletenih

 
 
2. Sekcija 

 

Mediacija v delovnopravnih sporih

 
Maša Mihelj (ELSA Ljubljana, študentka PF Univerza v Ljubljani)

 

Govorci sodelujoči pri sekciji »Mediacija v delovnih sporih« so predstavili izzive in dileme s katerimi se 

vsakodnevno srečujejo pri svojem delu.

 

Metka Penko Natlačen, univ. dipl. pravnica, svetovalka pri Gospodarski zbornici Slovenije in vodja 
Mediacijske delovnopravne skupine je uvodoma izpostavila, da se pri delovnopravni mediaciji ne 
moremo omejiti striktno samo na delovnopravne spore v strogem pravno tehničnem smislu ampak, 
da gre za širšo problematiko, ki zajema celovito razmerje med delavcem in delod

 

 

študent PF Univerza v Ljubljani) 

G. Kerntke je na začetku predavanja opozoril, da gre za izredno strnjen pregled oblikovanja sistema 

razreševanja konfliktov. To področje je kompleksno in združuje več različnih znanstvenih panog in 

zahteva izkušnje in nemalo sistematike in organizacije. 

Večina konfliktov se ne dotika pravnih vprašanj, zato je treba najti metodologijo reševanja le

Mediacija in razreševanje sporov v podjetjih/organizacijah je postala specialna veja mediacije, ki 
poleg strank, ki so neposredno v sporu, vključuje tudi vse ostale, ki so na katerikoli nači

Tovrsten pristop poskuša preoblikovati organizacijo, da se bo zmožna soočati s konflikti in problemi s 

Oblikuje se »koalicija strokovnjakov« za oblikovanje sistema razreševanja konfliktov. Mediatorji ni
dovolj, zato se jim pridružijo ostali strokovnjaki: organizatorji, managerji, kadroviki 
Paziti je treba, da na novo uvedeni procesi ne zameglijo dejanskih problemov v organizaciji, analiza 

mora biti natančna, ugotoviti se mora tudi kakšne stroške prinašajo nastajajoči konflikti
V zakup je potrebno vzeti tudi pritožbe vpletenih, ki dajejo povratno informacijo o vpeljevanju in 

izvajanju sistema razreševanja konfliktov. Ob misli na te povratne informacije je potrebno oblikovati 
onfliktov 

Okrepiti že obstoječo podporo reševanju sporov (vsaka organizacija na nek način poskuša 
bolj ali manj uspešno in sistematično). Sodelovati je potrebno z 

obstoječo strukturo in predvsem ljudmi v organizaciji in na podlagi tega nadgraditi že 

Ob celotni sliki obstoječega sistema se nato osredotočimo na trenja v odnosih in zberemo 
povratne informacije ter spodbujamo samorefleksijo. Ob tem pazimo na tri bistvene 

Osredotočenost na razvoj 
Previdno spreminjanje strukture odgovornosti v organizaciji 
Realističen pogled in sodelovanje vseh vpletenih 

Mediacija v delovnopravnih sporih 

(ELSA Ljubljana, študentka PF Univerza v Ljubljani) 

sodelujoči pri sekciji »Mediacija v delovnih sporih« so predstavili izzive in dileme s katerimi se 

vsakodnevno srečujejo pri svojem delu. 

univ. dipl. pravnica, svetovalka pri Gospodarski zbornici Slovenije in vodja 
delovnopravne skupine je uvodoma izpostavila, da se pri delovnopravni mediaciji ne 

moremo omejiti striktno samo na delovnopravne spore v strogem pravno tehničnem smislu ampak, 
da gre za širšo problematiko, ki zajema celovito razmerje med delavcem in delod
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strnjen pregled oblikovanja sistema 

razreševanja konfliktov. To področje je kompleksno in združuje več različnih znanstvenih panog in 

ajti metodologijo reševanja le-teh za 

Mediacija in razreševanje sporov v podjetjih/organizacijah je postala specialna veja mediacije, ki 
poleg strank, ki so neposredno v sporu, vključuje tudi vse ostale, ki so na katerikoli način povezani s 

Tovrsten pristop poskuša preoblikovati organizacijo, da se bo zmožna soočati s konflikti in problemi s 

Oblikuje se »koalicija strokovnjakov« za oblikovanje sistema razreševanja konfliktov. Mediatorji niso 
dovolj, zato se jim pridružijo ostali strokovnjaki: organizatorji, managerji, kadroviki  
Paziti je treba, da na novo uvedeni procesi ne zameglijo dejanskih problemov v organizaciji, analiza 

ašajo nastajajoči konflikti 
V zakup je potrebno vzeti tudi pritožbe vpletenih, ki dajejo povratno informacijo o vpeljevanju in 

izvajanju sistema razreševanja konfliktov. Ob misli na te povratne informacije je potrebno oblikovati 

Okrepiti že obstoječo podporo reševanju sporov (vsaka organizacija na nek način poskuša 
bolj ali manj uspešno in sistematično). Sodelovati je potrebno z 

mi v organizaciji in na podlagi tega nadgraditi že 

Ob celotni sliki obstoječega sistema se nato osredotočimo na trenja v odnosih in zberemo 
povratne informacije ter spodbujamo samorefleksijo. Ob tem pazimo na tri bistvene 

sodelujoči pri sekciji »Mediacija v delovnih sporih« so predstavili izzive in dileme s katerimi se 

univ. dipl. pravnica, svetovalka pri Gospodarski zbornici Slovenije in vodja 
delovnopravne skupine je uvodoma izpostavila, da se pri delovnopravni mediaciji ne 

moremo omejiti striktno samo na delovnopravne spore v strogem pravno tehničnem smislu ampak, 
da gre za širšo problematiko, ki zajema celovito razmerje med delavcem in delodajalcem.  



 
Vedrana Kosec, svetovalka za kadre in mediatorka je predstavila področja, kjer je mediacija lahko 
koristna in uporabna pri reševanju delovnopravnih sporov. Izpostavila je področje mobbinga na 
delovnem mestu in rešitev nastalega položaja s pomočj
lahko pomaga žrtvi, vendar načeloma nastalega problema ne reši«. 
 
Odvetnica in mediatorka Vida Mali Lamut
odvetnik razmišljanja/pristopi k mediaciji. Meni, 
svetuje in usmerja delovanje svoje stranke. 
 
Sodni izvedenec, mediator Srečko Lavrenčič
rešitve spora z mediacijo, merdiatorjevo
 
Sodelujoči so se strinjali, da je mediacijski način reševanja sporov prepoznan s strani delavcev in 
delodajalcev, kot njim prijazen, vendar ko pride do spora, se načeloma ne odločijo za reševanje
tega s pomočjo mediacije. Zakaj ne? Delodajalci načeloma zanjo ne pokažejo zadostnega interesa 
oziroma nimajo zadostnega znanja o mediaciji. Pri delavcih, pa je prepogosto prisoten strah pred 
delodajalcem, strah pred izgubo zaposlitve.
 
Sekcijo o mediaciji v delovnopravnih sporih je zaključila Meta Penko Natlačen z mislijo: 
je vsak čas pravi in primeren, če sta zanjo

 

 
3. Sekcija 

Družinska mediacija 

Živa Šušmelj (ELSA Nova Gorica, 

V sekciji družinska mediacija smo pridobili dragocene izkušnje na zanimiv način. 

ga. Sendi Murgel iz Skupnosti centov za socialno delo.

Irena Tomažin in Neja Samar Brenčič
lutkovnimi igricami, slikanicami in izredno zanimivim filmčkom, kjer je kmet mediator razrešil z 
mediacijskimi tehnikami konflikt med zelenjavo in sadjem, je dosežen drugačen pristop ne le do
otrokov in pedagogov v vrtcu, ampak hkrati tudi posredno učinek na starše in stare starše.

Tanja Pia Metelko se je podrobneje dotaknila skupnega skrbništva. Izpostavila bi 1
zakaj-ev, ki si jih otrok postavlja, ko sta se starše že ločila
pri ločitvi staršev, o različnih občutkih, ki ga spremljajo ob obiskih enega starša ter o njuni vse večji 
oddaljenosti med njima. To, da se starši zavedajo za stisko otrok, je pokazala raziskava, ki nam jo je 
prijazno predstavila Tanja. Del raziskave je vseboval tudi področje skupnega skrbništva, ki smo se ga 
podrobneje dotaknili. Med najpogostejša razloga ZA odločitev o skupnem skrbništvu štejemo ta, da si 
želijo imeti aktivno vlogo pri vzgoji otroka ter hkrati 
roditeljsko pravico. Pogledali smo si bistvo skupnega skrbništva in kako ljudje gledajo nanj. Veliko je 
pomislekov ter zgrešenih predstav, vendar hkrati tudi pozitivnih pogledov staršev, ki so se zavestno 
odločili za skupno skrbništvo. 

Marko Iršič nam je predstavil delo in komunikacijo s strankami z agresivnim vedenjem. Srečali smo se 
z vprašanjema kaj je agresivna stranka in posledično kaj je agresivno vedenje. Pogledali smo si, da je v 
ozadju agresije nemoč, stika, strah ter pretirana osredotočenost nase. Protistrup za stranko z 
agresivnim vedenjem ni neko poizkušanje pomiritve, vendar to stranko slišati in ji omogočiti da je 

 

 

, svetovalka za kadre in mediatorka je predstavila področja, kjer je mediacija lahko 
koristna in uporabna pri reševanju delovnopravnih sporov. Izpostavila je področje mobbinga na 
delovnem mestu in rešitev nastalega položaja s pomočjo mediacije. Poudarila je: »svetovalec res 
lahko pomaga žrtvi, vendar načeloma nastalega problema ne reši«.  

Vida Mali Lamut, univ. dipl. pravnica, je odgovorila na vprašanje, kako 
odvetnik razmišljanja/pristopi k mediaciji. Meni, da je odnos odvetnika do mediacije ključen, saj ta 
svetuje in usmerja delovanje svoje stranke.  

Srečko Lavrenčič,  univ. dipl. ekonomist, je poudaril da je bistvo uspeha 
rešitve spora z mediacijo, merdiatorjevo dobro poznavanje pravil, ki so bila med strankama kršena. 

Sodelujoči so se strinjali, da je mediacijski način reševanja sporov prepoznan s strani delavcev in 
delodajalcev, kot njim prijazen, vendar ko pride do spora, se načeloma ne odločijo za reševanje
tega s pomočjo mediacije. Zakaj ne? Delodajalci načeloma zanjo ne pokažejo zadostnega interesa 
oziroma nimajo zadostnega znanja o mediaciji. Pri delavcih, pa je prepogosto prisoten strah pred 
delodajalcem, strah pred izgubo zaposlitve. 

mediaciji v delovnopravnih sporih je zaključila Meta Penko Natlačen z mislijo: 
je vsak čas pravi in primeren, če sta zanjo pravi in sprejemljivi stranki.« 

(ELSA Nova Gorica, študentka PF Univerza v Novi Gorici) 

V sekciji družinska mediacija smo pridobili dragocene izkušnje na zanimiv način. Sekcijo 

ga. Sendi Murgel iz Skupnosti centov za socialno delo. 

Neja Samar Brenčič sta nam predstavili načine, kako približati mediacijo otokom. Z 
lutkovnimi igricami, slikanicami in izredno zanimivim filmčkom, kjer je kmet mediator razrešil z 
mediacijskimi tehnikami konflikt med zelenjavo in sadjem, je dosežen drugačen pristop ne le do
otrokov in pedagogov v vrtcu, ampak hkrati tudi posredno učinek na starše in stare starše.

se je podrobneje dotaknila skupnega skrbništva. Izpostavila bi 1
ev, ki si jih otrok postavlja, ko sta se starše že ločila. Otrok se sprašuje o morebitni svoji krivdi 

pri ločitvi staršev, o različnih občutkih, ki ga spremljajo ob obiskih enega starša ter o njuni vse večji 
oddaljenosti med njima. To, da se starši zavedajo za stisko otrok, je pokazala raziskava, ki nam jo je 

ijazno predstavila Tanja. Del raziskave je vseboval tudi področje skupnega skrbništva, ki smo se ga 
podrobneje dotaknili. Med najpogostejša razloga ZA odločitev o skupnem skrbništvu štejemo ta, da si 
želijo imeti aktivno vlogo pri vzgoji otroka ter hkrati so starši mnenja, da bodo s tem bolje izvajali 
roditeljsko pravico. Pogledali smo si bistvo skupnega skrbništva in kako ljudje gledajo nanj. Veliko je 
pomislekov ter zgrešenih predstav, vendar hkrati tudi pozitivnih pogledov staršev, ki so se zavestno 

nam je predstavil delo in komunikacijo s strankami z agresivnim vedenjem. Srečali smo se 
z vprašanjema kaj je agresivna stranka in posledično kaj je agresivno vedenje. Pogledali smo si, da je v 

stika, strah ter pretirana osredotočenost nase. Protistrup za stranko z 
agresivnim vedenjem ni neko poizkušanje pomiritve, vendar to stranko slišati in ji omogočiti da je 
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, svetovalka za kadre in mediatorka je predstavila področja, kjer je mediacija lahko 
koristna in uporabna pri reševanju delovnopravnih sporov. Izpostavila je področje mobbinga na 

o mediacije. Poudarila je: »svetovalec res 

, univ. dipl. pravnica, je odgovorila na vprašanje, kako 
da je odnos odvetnika do mediacije ključen, saj ta 

ekonomist, je poudaril da je bistvo uspeha 
dobro poznavanje pravil, ki so bila med strankama kršena.  

Sodelujoči so se strinjali, da je mediacijski način reševanja sporov prepoznan s strani delavcev in 
delodajalcev, kot njim prijazen, vendar ko pride do spora, se načeloma ne odločijo za reševanje le 
tega s pomočjo mediacije. Zakaj ne? Delodajalci načeloma zanjo ne pokažejo zadostnega interesa 
oziroma nimajo zadostnega znanja o mediaciji. Pri delavcih, pa je prepogosto prisoten strah pred 

mediaciji v delovnopravnih sporih je zaključila Meta Penko Natlačen z mislijo: »Za mediacijo 

Sekcijo je povezovala 

sta nam predstavili načine, kako približati mediacijo otokom. Z 
lutkovnimi igricami, slikanicami in izredno zanimivim filmčkom, kjer je kmet mediator razrešil z 
mediacijskimi tehnikami konflikt med zelenjavo in sadjem, je dosežen drugačen pristop ne le do 
otrokov in pedagogov v vrtcu, ampak hkrati tudi posredno učinek na starše in stare starše. 

se je podrobneje dotaknila skupnega skrbništva. Izpostavila bi 1.000 vznemirljivih 
. Otrok se sprašuje o morebitni svoji krivdi 

pri ločitvi staršev, o različnih občutkih, ki ga spremljajo ob obiskih enega starša ter o njuni vse večji 
oddaljenosti med njima. To, da se starši zavedajo za stisko otrok, je pokazala raziskava, ki nam jo je 

ijazno predstavila Tanja. Del raziskave je vseboval tudi področje skupnega skrbništva, ki smo se ga 
podrobneje dotaknili. Med najpogostejša razloga ZA odločitev o skupnem skrbništvu štejemo ta, da si 

so starši mnenja, da bodo s tem bolje izvajali 
roditeljsko pravico. Pogledali smo si bistvo skupnega skrbništva in kako ljudje gledajo nanj. Veliko je 
pomislekov ter zgrešenih predstav, vendar hkrati tudi pozitivnih pogledov staršev, ki so se zavestno 

nam je predstavil delo in komunikacijo s strankami z agresivnim vedenjem. Srečali smo se 
z vprašanjema kaj je agresivna stranka in posledično kaj je agresivno vedenje. Pogledali smo si, da je v 

stika, strah ter pretirana osredotočenost nase. Protistrup za stranko z 
agresivnim vedenjem ni neko poizkušanje pomiritve, vendar to stranko slišati in ji omogočiti da je 



slišana. Mediatorji morajo v primeru stranke z agresivnim vedenjem ostati mirni, kar 
lažje, saj niso sami žrtve napada.

Irena Kosovel nam je podrobneje razložila pravne okvirje tako na evropski, kot tudi na slovenski ravni 
o družinski mediaciji. Vsekakor ne smemo izpustiti Družinskega zakonika, ki kljub dobrim normam na 
žalost ni bil sprejet. Pobližje smo se spoznali z definicijo družinske mediacije pridružene sodišču. 
Zanimivo je tudi dejstvo, da zakon sam pove katere so prednosti družinske mediacije. Gospa Kosovel 
je izpostavila problematiko, da na sodišču še vedno ne nared
posredovano v postopek mediacije. Pogledali smo si osnutek poravnave pred sodiščem, ki je le ena 
izmed treh možnosti, da je sporazum kot zaključek družinske mediacije izvršljiv.

Za zaključek, bi povzela v parih stavkih c

� Lepa naloga mediatorjev je ta, da razširjajo zavest o mediaciji, kot drugačnem načinu 
reševanja konfliktov. V ta namen je pomembno povezovanje vseh generacij.

� Ni nujno, da si vedno želimo, da nam v konfliktu dajo pra
zato je komunikacija z aktivnim poslušanjem ključnega pomena.

� Vodilno načelo v družinski mediaciji so največje koristi otroka, posledično si tudi starši 
prizadevajo za zaščito otrok.

 

4. sekcija 

Mediacija v zdravstvu 

Maja Orlić (ELSA Ljubljana, študentka PF Univerza v Ljubljani)

Zdravstvo je zelo specifično področje, saj so tu ogrožene oziroma prizade najbolj temeljne človekove 

dobrine (življenje in zdravje). Zaradi občutljivosti razmerij, ki se tu ustvarj

ustrezen pristop k reševanju morebitnih konfliktov. To je tudi eden od razlogov, da se v zadnjih nekaj 

letih tako doma kot v tujini na področju zdravstva spodbuja uporaba postopka mediacije. Ta namreč 

temelji na vzajemnem sodelovanju in konstruktivnem dialogu in s tem vodi v kreativne rešitve, ki jih 

ne bi mogli doseči v drugih postopkih še posebno pa ne pri postopkih na sodišču

Maja Zdolšek iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije je najprej pojasnila, da je v Sloveniji 
mediacija v zdravstvu kot primarna metoda reševanja sporov še ze
intenzivno se je začela uporabljati šele v zadnjih nekaj letih. Spodbudno pa je dejstvo, da se 
zdravstvene ustanove vse bolj poslužujejo te metode reševanja konflikt
kot v sporih z zaposlenimi ter med zapo
seveda posledica vseh prednosti, ki jih ponuja postopek mediacije. Rezultati, ki jih je prinesla dobra 
praksa se kažejo tudi v težnji da se veščine in načela mediacije širijo tudi na področje ust
pritožbenih poti.  Glede slednjih namreč vlada vsesplošno nezadovoljstvo (kar se posledično kaže tudi 
v velikem porastu odškodninskih zahtevkov), zato dopolnitev le teh z načeli mediacije pozdravlja tudi 
tudi gospa Ernestina Kos Grabnar
mediacijskih veščin znotraj ustaljenih pritožbenih poti se je v UKC Ljubljana izkazala za učinkovito 
sredstvo pri reševanju sporov in pritožb pacientov ter zaposlenih. Rezultat tega se kaže v tem, da  
uspejo spore rešiti kar neposredno na mestu
vodstvu UKC Ljubljana in preko pooblaščenke za nasilje.   

Roman Košir iz UKC Maribor je v svojem prispevku osvetlil pomen mediacijskih načel na ravni sistema 
vodenja. Zagovarja stališča, da so mediacijske veščine, ki temeljijo na ustrezni komunikaciji in dobrih 
odnosih tudi veščine kakovostnega vodenja. Slednje stališče je podkrepila tudi 
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca. Poudarila je, da je

 

 

slišana. Mediatorji morajo v primeru stranke z agresivnim vedenjem ostati mirni, kar 
lažje, saj niso sami žrtve napada. 

nam je podrobneje razložila pravne okvirje tako na evropski, kot tudi na slovenski ravni 
o družinski mediaciji. Vsekakor ne smemo izpustiti Družinskega zakonika, ki kljub dobrim normam na 

st ni bil sprejet. Pobližje smo se spoznali z definicijo družinske mediacije pridružene sodišču. 
Zanimivo je tudi dejstvo, da zakon sam pove katere so prednosti družinske mediacije. Gospa Kosovel 
je izpostavila problematiko, da na sodišču še vedno ne naredijo dovolj, da bi bilo več primerov 
posredovano v postopek mediacije. Pogledali smo si osnutek poravnave pred sodiščem, ki je le ena 
izmed treh možnosti, da je sporazum kot zaključek družinske mediacije izvršljiv. 

Za zaključek, bi povzela v parih stavkih celotno sekcijo z mislimi predavateljev: 

Lepa naloga mediatorjev je ta, da razširjajo zavest o mediaciji, kot drugačnem načinu 
reševanja konfliktov. V ta namen je pomembno povezovanje vseh generacij.
Ni nujno, da si vedno želimo, da nam v konfliktu dajo prav. Velikokrat si želimo biti le slišani, 
zato je komunikacija z aktivnim poslušanjem ključnega pomena. 
Vodilno načelo v družinski mediaciji so največje koristi otroka, posledično si tudi starši 
prizadevajo za zaščito otrok. 

 

(ELSA Ljubljana, študentka PF Univerza v Ljubljani) 

Zdravstvo je zelo specifično področje, saj so tu ogrožene oziroma prizade najbolj temeljne človekove 

dobrine (življenje in zdravje). Zaradi občutljivosti razmerij, ki se tu ustvarjajo je zato zelo pomemben 

ustrezen pristop k reševanju morebitnih konfliktov. To je tudi eden od razlogov, da se v zadnjih nekaj 

na področju zdravstva spodbuja uporaba postopka mediacije. Ta namreč 

nju in konstruktivnem dialogu in s tem vodi v kreativne rešitve, ki jih 

ne bi mogli doseči v drugih postopkih še posebno pa ne pri postopkih na sodišču.  

iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije je najprej pojasnila, da je v Sloveniji 
rna metoda reševanja sporov še zelo mlada in še ni

intenzivno se je začela uporabljati šele v zadnjih nekaj letih. Spodbudno pa je dejstvo, da se 
zdravstvene ustanove vse bolj poslužujejo te metode reševanja konfliktov, tako v sporih s pacienti, 
kot v sporih z zaposlenimi ter med zaposlenimi in njihovimi delodajalci (zdravstveni zavodi). To je 
seveda posledica vseh prednosti, ki jih ponuja postopek mediacije. Rezultati, ki jih je prinesla dobra 
praksa se kažejo tudi v težnji da se veščine in načela mediacije širijo tudi na področje ust
pritožbenih poti.  Glede slednjih namreč vlada vsesplošno nezadovoljstvo (kar se posledično kaže tudi 
v velikem porastu odškodninskih zahtevkov), zato dopolnitev le teh z načeli mediacije pozdravlja tudi 

Ernestina Kos Grabnar, ki je predstavila razvoj mediacije v UKC Ljubljana. Uporaba 
mediacijskih veščin znotraj ustaljenih pritožbenih poti se je v UKC Ljubljana izkazala za učinkovito 
sredstvo pri reševanju sporov in pritožb pacientov ter zaposlenih. Rezultat tega se kaže v tem, da  

e rešiti kar neposredno na mestu nastanka, preko Urada za pritožbe, s pogovorom pri 
vodstvu UKC Ljubljana in preko pooblaščenke za nasilje.    

iz UKC Maribor je v svojem prispevku osvetlil pomen mediacijskih načel na ravni sistema 
. Zagovarja stališča, da so mediacijske veščine, ki temeljijo na ustrezni komunikaciji in dobrih 

odnosih tudi veščine kakovostnega vodenja. Slednje stališče je podkrepila tudi Vesna Rečnik
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca. Poudarila je, da je za zagotavljanje kakovostnih storitev in 
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slišana. Mediatorji morajo v primeru stranke z agresivnim vedenjem ostati mirni, kar pa so bistveno 

nam je podrobneje razložila pravne okvirje tako na evropski, kot tudi na slovenski ravni 
o družinski mediaciji. Vsekakor ne smemo izpustiti Družinskega zakonika, ki kljub dobrim normam na 

st ni bil sprejet. Pobližje smo se spoznali z definicijo družinske mediacije pridružene sodišču. 
Zanimivo je tudi dejstvo, da zakon sam pove katere so prednosti družinske mediacije. Gospa Kosovel 

ijo dovolj, da bi bilo več primerov 
posredovano v postopek mediacije. Pogledali smo si osnutek poravnave pred sodiščem, ki je le ena 

 

Lepa naloga mediatorjev je ta, da razširjajo zavest o mediaciji, kot drugačnem načinu 
reševanja konfliktov. V ta namen je pomembno povezovanje vseh generacij. 

v. Velikokrat si želimo biti le slišani, 

Vodilno načelo v družinski mediaciji so največje koristi otroka, posledično si tudi starši 

Zdravstvo je zelo specifično področje, saj so tu ogrožene oziroma prizade najbolj temeljne človekove 

ajo je zato zelo pomemben 

ustrezen pristop k reševanju morebitnih konfliktov. To je tudi eden od razlogov, da se v zadnjih nekaj 

na področju zdravstva spodbuja uporaba postopka mediacije. Ta namreč 

nju in konstruktivnem dialogu in s tem vodi v kreativne rešitve, ki jih 

 

iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije je najprej pojasnila, da je v Sloveniji 
še ni dovolj razvita. Bolj 

intenzivno se je začela uporabljati šele v zadnjih nekaj letih. Spodbudno pa je dejstvo, da se 
, tako v sporih s pacienti, 

slenimi in njihovimi delodajalci (zdravstveni zavodi). To je 
seveda posledica vseh prednosti, ki jih ponuja postopek mediacije. Rezultati, ki jih je prinesla dobra 
praksa se kažejo tudi v težnji da se veščine in načela mediacije širijo tudi na področje ustaljenih 
pritožbenih poti.  Glede slednjih namreč vlada vsesplošno nezadovoljstvo (kar se posledično kaže tudi 
v velikem porastu odškodninskih zahtevkov), zato dopolnitev le teh z načeli mediacije pozdravlja tudi 

stavila razvoj mediacije v UKC Ljubljana. Uporaba 
mediacijskih veščin znotraj ustaljenih pritožbenih poti se je v UKC Ljubljana izkazala za učinkovito 
sredstvo pri reševanju sporov in pritožb pacientov ter zaposlenih. Rezultat tega se kaže v tem, da  

nastanka, preko Urada za pritožbe, s pogovorom pri 

iz UKC Maribor je v svojem prispevku osvetlil pomen mediacijskih načel na ravni sistema 
. Zagovarja stališča, da so mediacijske veščine, ki temeljijo na ustrezni komunikaciji in dobrih 

Vesna Rečnik-Šiško iz  
za zagotavljanje kakovostnih storitev in 



podporo zaposlenih ključna skrb za dobre odnose. Zato je bistvenega pomena izo
zdravstvenih delavcev v duhu mediacijskih veščin. To pripomore tako k ustreznemu internemu 
komuniciranji in komuniciranju s p
preprečevanju izgorelosti. Takšen pristop pa med drugim vodi v zmanjšanje pritožb, povečanje 
pohval in med drugim tudi do zmanjšanje števila dni bolniške odsotnosti zaposlenih. 

Zastopnik pacientovih pravic, Viktor Pilinger
mediacije in  njegovo ureditev v obstoječi zakonodaji. Vse prednosti, ki jih postopek ponuja, kažejo 
namreč na smisel ponuditi mediacijo še pred t.i. drugo obravnavo kršitve p
predvideva ZPacP. S tem bi preprečili, da bi spor prerastel v »medsebojni dvoboj«, ki lahko nato vodi 
do javnega linča in dolgih sodnih postopkov. Meni, da bi bilo mogoče mediacijo ponuditi že v okviru 
t.i. prve ustne obravnave domne
pacient lahko namesto zahteve za drugo obravnavo vložil z izvajalcem zdravstvene storitve sklenjen 
dogovor o mediaciji. Reševanju konfliktov na ta način pa bi bile namenjene t.i. »mediacijske 
po večjih zdravstvenih zavodih. V spodbudo k resničnem udejanjanju tega koncepta je z
ustanovitev  Skupne mediacijske pisarne za UKC Maribor in Zdravstveni dom  dr. Adolfa Drolca 
Maribor, ki je predvidena za 1. oktober 2013.  

Sekcijo, ki je ponudila veliko zanimivih pogledov na področje mediacije v zdravstvu je zaokrožila 
Strojan z Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Dosedanje delo mediatorjev na tem področju je 
prineslo že kopico primerov dobre prakse, zato je vse zbrane nagovorila,
in oblikujejo pomen in moč mediacije v zdravstvu. 
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podporo zaposlenih ključna skrb za dobre odnose. Zato je bistvenega pomena izo
v duhu mediacijskih veščin. To pripomore tako k ustreznemu internemu 

komuniciranji in komuniciranju s pacienti kot tudi k obvladovanju stresa, reševanju konfliktov in 
preprečevanju izgorelosti. Takšen pristop pa med drugim vodi v zmanjšanje pritožb, povečanje 
pohval in med drugim tudi do zmanjšanje števila dni bolniške odsotnosti zaposlenih. 

Viktor Pilinger se je v nadaljevanju osredotočil na sam postopek 
mediacije in  njegovo ureditev v obstoječi zakonodaji. Vse prednosti, ki jih postopek ponuja, kažejo 
namreč na smisel ponuditi mediacijo še pred t.i. drugo obravnavo kršitve pacientovih pravic, kot 
predvideva ZPacP. S tem bi preprečili, da bi spor prerastel v »medsebojni dvoboj«, ki lahko nato vodi 
do javnega linča in dolgih sodnih postopkov. Meni, da bi bilo mogoče mediacijo ponuditi že v okviru 
t.i. prve ustne obravnave domnevne kršitve pacientovih pravic. To bi praktično pomenilo, da
pacient lahko namesto zahteve za drugo obravnavo vložil z izvajalcem zdravstvene storitve sklenjen 
dogovor o mediaciji. Reševanju konfliktov na ta način pa bi bile namenjene t.i. »mediacijske 
po večjih zdravstvenih zavodih. V spodbudo k resničnem udejanjanju tega koncepta je z

ke pisarne za UKC Maribor in Zdravstveni dom  dr. Adolfa Drolca 
Maribor, ki je predvidena za 1. oktober 2013.   

nudila veliko zanimivih pogledov na področje mediacije v zdravstvu je zaokrožila 
z Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Dosedanje delo mediatorjev na tem področju je 

prineslo že kopico primerov dobre prakse, zato je vse zbrane nagovorila, da še naprej skupaj gradijo 
in oblikujejo pomen in moč mediacije v zdravstvu.  

(ELSA Ljubljana, študent PF Univerza v Ljubljani) 
(ELSA Ljubljana, študent PF Univerza v Ljubljani) 
(ELSA Ljubljana, študentka PF Univerza v Ljubljani) 

(ELSA Ljubljana, študentka PF Univerza v Ljubljani) 

(Družba za mediacijo in reševanje sporov, Kranj) 

"A just world in which there is respect for 

human dignity and cultural diversity." 
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podporo zaposlenih ključna skrb za dobre odnose. Zato je bistvenega pomena izobraževanje 
v duhu mediacijskih veščin. To pripomore tako k ustreznemu internemu 

acienti kot tudi k obvladovanju stresa, reševanju konfliktov in 
preprečevanju izgorelosti. Takšen pristop pa med drugim vodi v zmanjšanje pritožb, povečanje 
pohval in med drugim tudi do zmanjšanje števila dni bolniške odsotnosti zaposlenih.  

se je v nadaljevanju osredotočil na sam postopek 
mediacije in  njegovo ureditev v obstoječi zakonodaji. Vse prednosti, ki jih postopek ponuja, kažejo 

acientovih pravic, kot 
predvideva ZPacP. S tem bi preprečili, da bi spor prerastel v »medsebojni dvoboj«, ki lahko nato vodi 
do javnega linča in dolgih sodnih postopkov. Meni, da bi bilo mogoče mediacijo ponuditi že v okviru 

vne kršitve pacientovih pravic. To bi praktično pomenilo, da bi 
pacient lahko namesto zahteve za drugo obravnavo vložil z izvajalcem zdravstvene storitve sklenjen 
dogovor o mediaciji. Reševanju konfliktov na ta način pa bi bile namenjene t.i. »mediacijske pisarne« 
po večjih zdravstvenih zavodih. V spodbudo k resničnem udejanjanju tega koncepta je zato 

ke pisarne za UKC Maribor in Zdravstveni dom  dr. Adolfa Drolca 

nudila veliko zanimivih pogledov na področje mediacije v zdravstvu je zaokrožila Anka 
z Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Dosedanje delo mediatorjev na tem področju je 

da še naprej skupaj gradijo 


