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Povzetek 

 

Mediacija kot eden od načinov upravljanja konfliktov, glajenja nesoglasij in reševanja sporov 

za človeštvo sicer ne predstavlja izuma današnje, (post)moderne dobe, saj nekateri pravijo, 

da jo poznamo, odkar so bili na zemlji prvi trije ljudje, med katerimi je eden od njih drugima 

dvema pomagal, ko se sama nista uspela dogovoriti, kljub temu pa nam je njena aktualna 

forma poznana šele pol stoletja. Kot oblika komplementarnega načina reševanja sporov, ki bi 

sicer pristali na sodiščih, predstavlja ponekod po svetu bolj, drugje še ne tako zelo uveljavljen 

način pomoči ljudem, ki se znajdejo v njim samim nerešljivi ali težko rešljivi situaciji na 

pravzaprav vseh področjih človekovega delovanja. Družinska mediacija, ki posega vsaj z 

odnosnega in emotivnega, če ne že občečloveškega vidika, v najobčutljivejšo sfero 

človekovega obstoja, je ena od njenih številnih, čeprav za mnoge temeljna, pojavnih oblik. 

 

Družinska mediacija pomeni graditev in upravljanje življenjskega procesa med člani širše ali 

ožje družine v navzočnosti neodvisnega in nepristranskega mediatorja, ki udeležencem v 

mediaciji pomaga, da si prek pogovora, izražanja mnenj in interesov lažje izmenjajo svoje 

potrebe in želje ter predstave o tem, kar se jim zdi pomembno, hkrati pa poskušajo najti 

sporazumno in samoodgovorno rešitev, ki bo odražala zadovoljstvo in blaginjo vseh 

vpletenih. 

 

V Sloveniji se je mediacija v lokalni skupnosti v posameznih organizacijah in z nekajletnim 

zamikom kot oblika sodišču pridružene mediacije začela izvajati pred poldrugim desetletjem. 

Gre torej za zelo mlado, razvijajočo se metodo, ki jo je treba preučiti, analizirati, strukturirati 

ter na podlagi teoretičnega in empiričnega argumentiranja smiselno in celostno vgraditi v 

slovenski prostor, kar predstavlja temeljni namen doktorske disertacije z željo po uporabi 

njenih spoznanj v praksi. V kratkem času izvajanja mediacije v Sloveniji je bilo v strokovnih 

krogih izraženih na eni strani veliko strokovnih dilem, na drugi pa pobud za analizo in 

strukturiranje mediacije, zato se želimo s pričujočo nalogo odzvati na aktualnost 

problematike in prispevati k razvoju mediacije. 

 

Namen raziskave lahko razdelimo v dva sklopa. Prvi, nekoliko širši, je bil zbrati in urediti 

normativne akte družinske mediacije v predpisih Evropske unije in državah članicah na eni 

strani ter raziskati variabilnost pojmovanj in izvajanja družinske mediacije in usposabljanja 

družinskih mediatorjev različnih izvajalcev v slovenskem prostoru na drugi. Drugi, nekoliko 

bolj specifičen sklop pa je imel za cilj prepoznati in analizirati dejavnike, ki vplivajo na 

odločitev strank za družinsko mediacijo; analizirati uspešnost družinske mediacije, 
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zadovoljstvo strank, stroške, trajanje ter njen izid; prepoznati in analizirati povezanost 

uporabe mediacijskih tehnik in stila vodenja mediatorja na potek in izid družinske mediacije 

ter primerjati odnos med strankami pred in po mediaciji. Spoznanja na podlagi izsledkov 

raziskave imajo namen nakazati nekaj smernic za standardizacijo strokovnega usposabljanja 

družinskih mediatorjev in izvajanja družinske mediacije v slovenskem prostoru; nekaj od tega 

predstavljamo tudi znotraj te naloge. 

 

Rezultati so pokazali, da je zakonodaja s področja mediacije v državah članicah Evropske 

unije ponekod zelo podobna, zlasti glede procesa izvajanja, temeljnih postulatov, kot sta 

pojmovanje zaupnosti in nepristranskosti mediatorja, na drugi strani pa lahko najdemo med 

državami razlike, na primer pri vlogi in pristojnosti mediatorja ter načinu njegovega 

imenovanja. Pojmovanje izvajanja družinskih mediacij in izvajanja mediacijskih usposabljanj 

smo ugotavljali prek delno strukturiranega vprašalnika, kjer smo analizirali podatke enajstih 

mediacijskih organizacij in sedmih okrožnih sodišč, ki ponujajo programe sodišču pridružene 

mediacije.  

 

Uspeli smo identificirati nekatere tehnike, ki jih trije mediatorji, katerih mediacije so se 

končale s podpisom mediacijskega dogovora in zaradi tega z nekega merljivega vidika zelo 

uspešno, uporabljajo pogosteje ali celo izključno, nasproti dvema mediatorjema, katerih 

stranke so mediacijo zaključile brez doseženega sporazuma. 

 

Najbogatejšo paleto ugotovitev smo dobili na podlagi raziskave in analize odprtega intervjuja 

z udeleženci družinskih mediacij, ki smo jih obdelali s pomočjo kvalitativne metode in delno 

strukturiranega vprašalnika, namenjenega družinskim mediatorjem, ki je bil obdelan po 

kvantitativni metodi obdelave podatkov. Rezultati predstavljajo srž disertacije, hkrati pa 

podlago za nekatere sugestije praksi, ki bi ji po našem mnenju veljalo nameniti nekaj 

pozornosti. 

 

Delo zaključujemo s prerezom in strnitvijo vseh pomembnih dobljenih rezultatov, zbranih in 

analiziranih na podlagi izpeljave petih samostojnih, a povezanih projektov. 

 

Ključne besede: družinska mediacija, uspešnost, zadovoljstvo strank, mediacijske tehnike in 

veščine, stil vodenja, pravni akti. 
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Abstract 

 

As one of the ways of handling conflicts, smoothing over disagreements and settling 

disputes, mediation doesn’t represent an invention of the present, (post) modern age for 

humanity, for some say it has been around ever since the first three people walked the 

earth, with one of them helping the other two when they couldn’t reach an agreement on 

their own. Nevertheless, its current form has been known for only half a century. As a form 

of a complimentary method of resolving disputes, which would have otherwise been 

brought to court, mediation presents in certain parts of the world more, in others less 

established way of helping people who find themselves in situations they perceive as 

insoluble or difficult to solve in practically all areas of people’s lives. Family mediation, which 

from the relations and emotive aspects if not universally deals with the most sensitive 

sphere of human existence, is one its numerous and for many the most fundamental form. 

 

Family mediation stands for the building and managing of the life process between members 

of an extended or immediate family in the presence of an independent and impartial 

mediator who helps participants in mediation share their needs and desires and conceptions 

of what they find important through conversation and expression of their opinions and 

interests, thus trying to find a consensual and self-responsible settlement which shall reflect 

mutual satisfaction and well-being of everyone involved. 

 

In Slovenia, mediation in several organizations in the local community and with a few years’ 

delay as a form of court-annexed mediation began to be implemented a decade and a half 

ago. So this is a very young, developing method which needs to be studied, analyzed, 

structured and, on the basis of theoretical and empirical arguments, fully implemented into 

the Slovenian region; all of which presents the primary purpose of the doctoral dissertation, 

with the aim of applying its results to practice. During the short time of mediation 

implementation in Slovenia, many dilemmas have arisen within professional circles on the 

one hand, while on the other, numerous initiatives have been introduced for mediation 

analysis and structuring. Therefore, the dissertation attempts to respond to the relevance of 

the issue and contribute to the development of mediation. 

 

The purpose of the research may be divided into two sections. The first, a bit more extensive 

aim was to gather and organize regulatory acts on family mediation in the European Union 

regulations and in member states on the one hand, and to research the variability of 

interpretation and implementation of family mediation and family mediator training 
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provided by various centres in Slovenia on the other. The goal of the other, more specific 

part was to identify and analyse the factors influencing the parties’ decision to opt for family 

mediation; to analyse the effectiveness of family mediation, the satisfaction of parties, 

expenses, duration and the final outcome; to identify and analyse the connection of the 

mediation technique usage and the mediation style of mediators to the process of family 

mediation and its results; and to compare the relationship of the parties prior to and 

following mediation. Findings based on the research results are aimed at indicating some 

guidelines on the standardization of professional training for family mediators and the 

application of family mediation in the Slovenian region; some of which is also presented in 

the dissertation. 

 

The results have shown that legislation on mediation in European Union member states is 

very similar in some parts, especially regarding the implementation process and basic 

principles, such as the conception of confidentiality and impartiality of mediators. On the 

other hand, certain differences between the countries have been observed, for example in 

the role and authority of mediators and in the procedure for appointing mediators. The 

concept of family mediation application and mediator training process have been assessed 

using a semi-structured questionnaire by means of which data of eleven mediation 

organizations and seven district courts offering court-annexed mediation programes has 

been analyzed. 

 

Certain techniques have been identified which three mediators, whose mediations resulted 

in signing the mediated agreement and have thus ended very successfully, use more often or 

even exclusively, as opposed to two mediators whose parties terminated the mediation 

process without reaching an agreement. 

The widest range of findings has been made on the basis of the research and analysis of 

open interviews conducted with participants in family mediation, which have been 

processed by means of a qualitative method and the semi-structured questionnaire designed 

for family mediators, which has been processed by employing a quantitative method of data 

analysis. The results represent the core of the dissertation, and at the same time also a base 

for certain suggestions for practice, which should also be dedicated some attention. 

The conclusion of the dissertation consists of a breakdown and summary of all important 

results, collected and analyzed on the basis of five independent, but related projects. 

 

Key words: family mediation, effectiveness, satisfaction of parties, mediation techniques 

and skills, mediation style, legal acts. 



Tanja Pia Metelko: Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini 

xiii 

KAZALO VSEBINE 
 

KAZALO VSEBINE ...................................................................................................................... xiii 

KAZALO GRAFOV ...................................................................................................................... xvi 

KAZALO SLIK ............................................................................................................................ xvii 

KAZALO TABEL ......................................................................................................................... xvii 

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC.............................................................................................. xix 

1 UVOD ....................................................................................................................................... 1 

1.1 POLJE ŽIVLJENJA, V KATEREGA VSTOPA DRUŽINSKA MEDIACIJA.................................... 3 

1.2 IZHODIŠČE DOKTORSKE NALOGE IN OPREDELITEV PROBLEMA ...................................... 6 

2 TEORETIČNI DEL ....................................................................................................................... 9 

2.1 KONFLIKT IN NJEGOVE PERSPEKTIVE............................................................................. 11 

2.1.1 Narava konflikta in soočanje s konfliktnimi situacijami ........................................ 11 

2.1.2 Perspektiva konflikta v postmoderni ..................................................................... 12 

2.1.3 Konflikt in moralnost ............................................................................................. 13 

2.1.4 Družina in konflikt .................................................................................................. 14 

2.2 KOHLBERGOVA TEORIJA MORALNEGA RAZVOJA OZ. MORALNEGA PRESOJANJA ....... 17 

2.2.1 Stopnje moralnega presojanja po Kohlbergu ........................................................ 17 

2.2.2 Pravičnost – morala - razvoj .................................................................................. 20 

2.2.3 Role-taking in moralni razvoj ................................................................................. 20 

2.2.4 Mediacija – priložnost za moralno rast ................................................................. 22 

2.3 MEDIACIJA ..................................................................................................................... 25 

2.3.1 Temeljno o mediaciji .............................................................................................. 25 

2.3.2 Pravna podlaga urejanja mediacije ........................................................................ 26 

2.4 DRUŽINSKA MEDIACIJA ................................................................................................. 31 

2.4.1 Opredelitve, namen in cilj družinske mediacije ..................................................... 31 

2.4.2 Temeljna načela v družinski mediaciji ................................................................... 33 

2.4.3 Modeli in pristopi družinske mediacije .................................................................. 39 

2.4.4 Prednosti družinske mediacije ............................................................................... 45 

2.4.5 Izvajanje družinske mediacije ................................................................................ 48 

2.4.6 Koncept uspešnosti in zadovoljstva v družinski mediaciji ..................................... 50 

2.4.7 Raziskave na relevantnih področjih družinske mediacije ...................................... 52 

2.4.8 Epilog k opredelitvam, načelom in modelom družinske mediacije ....................... 52 

2.5 EPISTEMOLOŠKA ANALIZA SODNEGA IN MEDIACIJSKEGA POSTOPKA ......................... 59 

2.5.1 Pravičnost in resničnost ter razreševanje spora pred sodiščem in v mediaciji ..... 59 

2.5.1.1 Pojem pravičnosti v pravu ......................................................................................................... 59 

2.5.1.2 Pojmovanje in razumevanje resnice in resničnosti ................................................................... 61 



Tanja Pia Metelko: Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini 

xiv 

2.5.2 Razreševanje spora v sodnem procesu .................................................................. 62 

2.5.3 Zasledovanje pravičnosti preko komunikacije in konverzacije .............................. 65 

2.5.3.1 Komunikacija in konverzacija .................................................................................................... 65 

2.5.3.2 Komunikacija v sodnem in konverzacija v mediacijskem procesu ............................................ 67 

2.5.3.3 Odločanje ali dogovarjanje - kaj je resnično resnično in kaj pravično....................................... 69 

2.5.4 Primerjalna epistemološka analiza sodnega in mediacijskega procesa ................ 72 

2.5.4.1 Epistemološka analiza sodnega procesa ................................................................................... 72 

2.5.4.2 Epistemološka analiza mediacijskega procesa in primerjava obeh analiz ................................ 73 

2.5.4.3 Vse kliče k etiki spoznanja, ki nas zavezuje ............................................................................... 76 

2.5.5 Zaključek ................................................................................................................ 77 

3 EMPIRIČNI DEL ....................................................................................................................... 79 

3.1 PREDSTAVITEV IN NAČRT EMPIRIČNEGA DELA NALOGE .............................................. 81 

3.1.1 Problem in cilji ....................................................................................................... 81 

3.1.2 Raziskovalna vprašanja in metoda ......................................................................... 82 

3.2 PROJEKT 1 - PREGLED IN ANALIZA ZAKONODAJE S PODROČJA MEDIACIJE, KI SO 

JO SPREJELE DRŽAVE ČLANICE IN ORGANI EVROPSKE UNIJE ......................................... 87 

3.2.1 Uvodno ................................................................................................................... 87 

3.2.2 Cilj raziskave in raziskovalna vprašanja ................................................................. 88 

3.2.3 Potek zbiranja pravnih aktov s področja mediacije Evropske unije in držav 

članic ...................................................................................................................... 88 

3.2.4 Način obdelave pravnih aktov ............................................................................... 94 

3.2.5 Prikaz ureditve zakonodaje s področja mediacije ................................................. 98 

3.2.5.1 Ureditev aktov s področja mediacije, ki so jih sprejeli organi Evropske unije .......................... 98 

3.2.5.2 Ureditev aktov s področja mediacije, ki so jih sprejele države članice EU: naziv akta / 

definicija mediacije / vloga in pristojnost mediatorja ......................................................................... 103 

3.2.5.3 Ureditev aktov s področja mediacije, ki so jih sprejele države članice EU: proces mediacije 

/ mediacijski sporazum / plačilo .......................................................................................................... 118 

3.2.6 Analiza in primerjava zakonodajne ureditve s področja družinske mediacije .... 131 

3.2.6.1 Opredelitev mediacije ............................................................................................................. 131 

3.2.6.2 Vloga in pristojnost mediatorja ter pogoji in način njegovega imenovanja ............................ 132 

3.2.6.3 Proces mediacije ..................................................................................................................... 137 

3.2.6.4 Mediacijski sporazum .............................................................................................................. 140 

3.2.6.5 Plačilo mediacijskih storitev .................................................................................................... 142 

3.2.7 Sklepno ................................................................................................................. 142 

3.3 PROJEKT 2 - ANALIZA POJMOVANJA IN IZVAJANJA DRUŽINSKE MEDIACIJE PRI 

MEDIACIJSKIH ORGANIZACIJAH IN SODIŠČIH TER IZVAJANJA MEDIACIJSKIH 

USPOSABLJANJ .............................................................................................................. 147 

3.3.1 Uvod ..................................................................................................................... 147 

3.3.2 Instrumentarij ...................................................................................................... 148 



Tanja Pia Metelko: Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini 

xv 

3.3.3 Cilj in raziskovalna vprašanja ............................................................................... 149 

3.3.4 Spremenljivke ...................................................................................................... 150 

3.3.5 Postopek zbiranja podatkov ................................................................................ 153 

3.3.6 Obdelava podatkov in gradiva ............................................................................. 154 

3.3.7 Analiza rezultatov in njihova predstavitev .......................................................... 161 

3.3.7.1 Splošno .................................................................................................................................... 161 

3.3.7.2 Izvajanje družinske mediacije .................................................................................................. 166 

3.3.7.3 Izvajanje mediacijskih usposabljanj......................................................................................... 177 

3.3.7.4 Razmislek o standardizaciji usposabljanja družinskih mediatorjev in izvajanju družinske 

mediacije ............................................................................................................................................. 179 

3.3.8 Sklepno ................................................................................................................. 182 

3.4 PROJEKT 3 - KVALITATIVNA ANALIZA NA PODLAGI OBDELAVE ZAPISOV 

OBSERVIRANIH PRIMEROV DRUŽINSKE MEDIACIJE ..................................................... 189 

3.4.1 Uvodno ................................................................................................................. 189 

3.4.2 Cilj raziskave, raziskovalno vprašanje in metodologija ........................................ 189 

3.4.3 Potek zbiranja podatkov in način vzorčenja ........................................................ 190 

3.4.4 Obdelava gradiva ................................................................................................. 195 

3.4.4.1 Primer analize enega od primerov zapisa observirane mediacije ........................................... 197 

3.4.4.2 Klasifikacija kod in sestava tabele ........................................................................................... 203 

3.4.5 Analiza rezultatov: povezava med uporabo mediacijskih tehnik oz. veščin in 

stilom vodenja mediatorja z izidom družinske mediacije ................................... 211 

3.5 PROJEKT 4 - KVALITATIVNA ANALIZA IN OBLIKOVANJE POSKUSNE TEORIJE NA 

PODLAGI POGLOBLJENIH INTERVJUJEV Z UDELEŽENCI DRUŽINSKE MEDIACIJE .......... 217 

3.5.1 Uvodno ................................................................................................................. 217 

3.5.2 Cilj raziskave, raziskovalna vprašanja in metodologija ........................................ 217 

3.5.3 Potek zbiranja podatkov in način vzorčenja ........................................................ 218 

3.5.4 Obdelava gradiva ................................................................................................. 223 

3.5.4.1 Primer analize enega primera delno strukturiranega intervjuja z udeleženko mediacije ....... 225 

3.5.4.2 Sestava tabele s kodami in enotami ........................................................................................ 232 

3.5.5 Analiza - oblikovanje poskusne teorije o mnenju in doživljanju strank na 

družinski mediaciji ter njena interpretacija......................................................... 239 

3.5.5.1 Dejavniki odločanja strank za mediacijo ................................................................................. 239 

3.5.5.2 Mnenja o družinski mediaciji .................................................................................................. 240 

3.5.5.3 Mnenja o družinskem mediatorju ........................................................................................... 242 

3.5.5.4 Kriteriji uspešnosti družinske mediacije .................................................................................. 244 

3.5.5.5 Odnos med strankami pred in po mediaciji ............................................................................ 245 

3.6 PROJEKT 5 - KVANTITATIVNA ANALIZA NEKATERIH VIDIKOV POJMOVANJA IN 

IZVAJANJA DRUŽINSKE MEDIACIJE S STRANI MEDIATORJEV........................................ 247 

3.6.1 Uvodno ................................................................................................................. 247 



Tanja Pia Metelko: Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini 

xvi 

3.6.2 Cilji in raziskovalna vprašanja .............................................................................. 248 

3.6.3 Instrumentarij ...................................................................................................... 249 

3.6.4 Postopek zbiranja podatkov ................................................................................ 251 

3.6.5 Analiza rezultatov in njihova predstavitev .......................................................... 255 

3.6.5.1 Splošno .................................................................................................................................... 255 

3.6.5.2 Temeljne spremenljivke .......................................................................................................... 260 

3.6.5.3 Povezave med posameznimi spremenljivkami ....................................................................... 280 

3.6.6 Sklepno ................................................................................................................. 306 

4 ZAKLJUČKI IN UGOTOVITVE ................................................................................................. 309 

5 LITERATURA IN VIRI ............................................................................................................. 317 

5.1 LITERATURA ................................................................................................................. 319 

5.2 SPLETNI PRAVNI VIRI ................................................................................................... 326 

5.3 DRUGI VIRI ................................................................................................................... 335 

6 DODATEK ............................................................................................................................. 337 

6.1 PRILOGA ŠT. 1 - VPRAŠALNIK ZA INSTITUCIJE, KI IZVAJAJO MEDIACIJO IN/ALI 

MEDIACIJSKA USPOSABLJANJA ..................................................................................... 339 

6.2 PRILOGA ŠT. 2 - VPRAŠALNIK O DRUŽINSKI MEDIACIJI ZA MEDIATORJE .................... 350 

 

KAZALO GRAFOV 
 

Graf 1: Delovanje mediacijskih organizacij glede na geografske regije (N = 18) ................... 165 

Graf 2: Delovanje družinskih mediatorjev glede na geografske regije (N = 73) .................... 166 

Graf 3: Izvedeno število družinskih mediacij (N = 16) ............................................................ 166 

Graf 4: Mediacije, ki so se zaključile s podpisom sporazuma (N = 15) .................................. 168 

Graf 5: Povprečno število srečanj za en primer družinske mediacije (N = 17) ...................... 169 

Graf 6: Način izvajanja družinske mediacije – samostojno ali v komediaciji (N = 18) ........... 172 

Graf 7: Prisotnost odvetnikov na družinskih mediacijah (N = 18) .......................................... 176 

Graf 8: Kvaliteta izvajanja družinskih mediacij v slovenskem prostoru (N = 18) ................... 176 

Graf 9: Standardi za izvajanje usposabljanj za družinskega mediatorja (N = 6) .................... 178 

Graf 10: Ocena kvalitete usposabljanj družinskih mediatorjev (N = 8) ................................. 179 

Graf 11: Struktura vzorca družinskih mediatorjev po spolu (N = 73)..................................... 255 

Graf 12: Struktura vzorca družinskih mediatorjev po starosti (N = 65) ................................. 256 

Graf 13: Izobrazbena struktura družinskih mediatorjev (N = 73) .......................................... 256 

Graf 14: Delovanje družinskih mediatorjev glede na geografske regije (N = 73) .................. 257 

Graf 15: Delovanje družinskih mediatorjev glede na število let mediranja (N = 72) ............. 257 

Graf 16: Opravljena usposabljanja za mediatorja (N = 73) .................................................... 258 



Tanja Pia Metelko: Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini 

xvii 

Graf 17: Institucije, kjer so se mediatorji usposabljali (N = 67) ............................................. 258 

Graf 18: Skupno število opravljenih usposabljanj s področja mediacije (N = 71) .................. 259 

Graf 19: Seštevek vseh opravljenih družinskih mediacij (N = 70) .......................................... 259 

Graf 20: Način izvajanja družinskih mediacij – samostojno oz. v paru (N = 70) .................... 260 

Graf 21: Izvajanje evalvacije mediatorja s komediatorjem (N = 61) ...................................... 261 

Graf 22: Dejansko stanje izvajanje komediacije glede na stalnost oz. menjavo komediatorja  

(N = 59) ................................................................................................................................... 261 

Graf 23: Želeno stanje izvajanja komediacije glede na stalnost oz. menjavo komediatorja     

(N = 65) ................................................................................................................................... 262 

Graf 24: Struktura mediacijskega para po spolu – dejansko stanje (N = 61) ......................... 262 

Graf 25: Struktura mediacijskega para po spolu – želeno stanje (N = 65) ............................. 262 

Graf 26: Izvajanje družinske mediacije - sodišču pridružena / izvensodna (N = 73) .............. 264 

Graf 27: Način izvajanja družinskih mediacij oz. stil vodenja (N = 68) ................................... 264 

Graf 28: Dejavniki za doseganje pravičnosti v postopku družinske mediacije (N = 68) ......... 265 

Graf 29: Dejavniki za doseganje zadovoljstva strank v postopku družinske mediacije              

(N = 69) ................................................................................................................................... 266 

Graf 30: Kazatelji rezultatov v postopku družinske mediacije (N = 69) ................................. 267 

Graf 31: Uporaba mediacijskih tehnik  (N je bil pri posameznih vprašanjih med 66 in 69) ... 269 

Graf 32: Temeljni cilji družinske mediacije (N je bil pri posameznih vprašanjih 67 in pri  

drugih 68) ............................................................................................................................... 271 

Graf 33: Kriteriji za dobrega mediatorja (N je bil pri posameznih vprašanjih med 66 in 69) 273 

Graf 34: Kriteriji uspešnosti mediacije (N je bil pri posameznih vprašanjih med 67 in 69) ... 277 

 

KAZALO SLIK 
 

Slika 1: Pravno vrednotenje oz. odločanje ............................................................................... 63 

Slika 2: Pravno odločanje ......................................................................................................... 64 

Slika 3: Komunikacijske poti pri sodnem reševanju spora ....................................................... 67 

Slika 4: Komunikacijske poti pri reševanju spora v mediaciji ................................................... 68 

 

KAZALO TABEL  
 

Tabela 1: Stopnja moralnega presojanja (Arto, 1990; Kohlberg, 1969; Papalia idr.. 2003; 

Enright, Lapsley, Olson, 1996, v Modgil in Modgil, 1998) ........................................................ 19 

Tabela 2: Epistemološka analiza in primerjava razreševanja spora v sodnem procesu in 

v procesu mediacije (o = objektivistično, H = hermenevtično) ................................................ 74 



Tanja Pia Metelko: Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini 

xviii 

Tabela 3: Regulative, priporočila in akti Evropske Unije .......................................................... 90 

Tabela 4: Zakonski in podzakonski akti posameznih držav članic Evropske Unije ................... 90 

Tabela 5: Vsebina aktov s področja mediacije, sprejetih s strani Evropske unije .................... 98 

Tabela 6: Vsebina aktov s področja mediacije, ki so jih sprejele države članice EU – I. del .. 103 

Tabela 7: Vsebina aktov s področja mediacije, ki so jih sprejele države članice EU – II. 

del ........................................................................................................................................... 118 

Tabela 8: Delna preglednica s kodami - Opredelitev in definicija DM ................................... 158 

Tabela 9a: Mediacijske organizacije - celotna preglednica s kodami (I. del) ......................... 159 

Tabela 9b: Mediacijske organizacije – celotna preglednica s kodami (II. del) ....................... 160 

Tabela 10: Razmerje izvensodnih in sodišču pridruženih mediacij ........................................ 162 

Tabela 11: Pogostost izvajanja družinske mediacije .............................................................. 163 

Tabela 12: Izvajanje družinske mediacije v organizacijah in sodiščih glede na število let ..... 164 

Tabela 13: Krajevna zastopanost mediacijske ponudbe (N = 18) .......................................... 164 

Tabela 14: Število izvedenih družinskih mediacij ................................................................... 167 

Tabela 15: Število izvedenih družinskih mediacij in sklenjenih dogovorov na okrožnih 

sodiščih ................................................................................................................................... 168 

Tabela 16: Število izvedenih družinskih mediacij in sklenjenih dogovorov v mediacijskih 

organizacijah .......................................................................................................................... 169 

Tabela 17: Trend rasti oz. upada družinskih mediacij v posameznih organizacijah .............. 170 

Tabela 18: Število aktivnih mediatorjev v sklopu posamezne organizacije ........................... 170 

Tabela 19: Plačljivost družinske mediacije ............................................................................. 173 

Tabela 20: Cena posameznega mediacijskega srečanja ......................................................... 173 

Tabela 21: Zadovoljstvo strank............................................................................................... 175 

Tabela 22: Organizacija dodatnih usposabljanj za izvajalce družinskih mediacij .................. 177 

Tabela 23: Trajanje usposabljanj za družinskega mediatorja ................................................ 177 

Tabela 24: Trenerji usposabljanj ............................................................................................ 178 

Tabela 25: Procentualna uporaba posameznih vsebinskih in procesnih tehnik .................... 204 

Tabela 26: Stil vodenja mediatorja oz. zvrst družinske mediacije ......................................... 207 

Tabela 27: Primerjava uporabe posameznih vsebinskih tehnik glede na dosežen 

sporazum ................................................................................................................................ 208 

Tabela 28: Primerjava uporabe posameznih procesnih tehnik glede na dosežen 

sporazum ................................................................................................................................ 209 

Tabela 29: Primerjava uporabe vsebinskih in procesnih tehnik glede na dosežen 

sporazum ................................................................................................................................ 210 

Tabela 30: Kode in enote besedila intervjujev z medianti ..................................................... 233 



Tanja Pia Metelko: Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini 

xix 

Tabela 31: Predstavitev statistično pomembnih rezultatov vseh štirih lestvic pri 

raziskovanju empatije ............................................................................................................ 280 

Tabela 32: Povezava med empatijo mediatorja in samoocenjeno uporabo mediacijskih  

tehnik ...................................................................................................................................... 281 

Tabela 33: Povezava med empatijo mediatorja in temeljnimi cilji družinske mediacije ....... 284 

Tabela 34: Korelacija med empatijo mediatorja in prepoznavanjem lastnosti dobrega 

mediatorja .............................................................................................................................. 286 

Tabela 35: Povezava med empatijo in uspešnostjo družinske mediacije .............................. 288 

Tabela 36: Povezava med mediatorjevo empatijo in razumevanjem uspešnosti 

mediacije ................................................................................................................................ 290 

Tabela 37: Povezava med tehnikami, cilji in prepričanji o dobrem mediatorju ter 

uspešnostjo mediacije ............................................................................................................ 292 

Tabela 38: Povezava med stilom vodenja mediacije in samooceno doseganja rezultatov 

v mediaciji ............................................................................................................................... 295 

Tabela 39: Povezava med načinom izvajanja družinskih mediacij – oz. stilom vodenja 

ter mediacijskimi tehnikami ................................................................................................... 297 

Tabela 40: Povezava med načinom izvajanja družinskih mediacij - oz. stilom vodenja ter 

temeljnimi cilji družinske mediacije ....................................................................................... 300 

Tabela 41: Povezava med načinom izvajanja družinskih mediacij - oz. stilom vodenja ter 

pojmovanjem uspešnosti družinske mediacije ...................................................................... 302 

Tabela 42: Število ur usposabljanja mediatorjev, ki mediirajo v okviru sodišč / izven 

sodišč ...................................................................................................................................... 304 

Tabela 43: Pomembnost razlik v številu ur usposabljanja med tremi podskupinami 

mediacije glede na institucionalni okvir izvajanja .................................................................. 304 

Tabela 44: Povezava med komediacijo in izvajanjem DM kot sodišču pridružene oz. 

izvensodne .............................................................................................................................. 305 

 
 

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 

ARS  Alternativno reševanje sporov 

DM  Družinska mediacija 

EU  Evropska unija 

IZS  Izvenzakonska skupnost 

MEDIOS Združenje mediacijskih organizacij Slovenije 

ZARSS Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov 



Tanja Pia Metelko: Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini 

xx 

ZKP Zakon o kazenskem postopku 

ZMCGZ Zakon o mediacijah v civilnih in gospodarskih zadevah 

ZPP Zakon o pravdnem postopku 

ZUP Zakon o upravnem postopku 

ZZ Zakonska zveza 

ZZZDR Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tanja Pia Metelko: Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini 

1 

 

 

 

1 UVOD 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tanja Pia Metelko: Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tanja Pia Metelko: Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini 

3 

1.1 POLJE ŽIVLJENJA, V KATEREGA VSTOPA DRUŽINSKA MEDIACIJA 

 

Tisoč vznemirljivih »zakaj-ev« 

 

»Kaj sem imel jaz s tem, da sta šla moja starša narazen?  

Zakaj me moj očka ne more priti iskat v šolo, kadar ima čas?  

Zakaj ne morem iti k njemu delat domače naloge, kadar si to zaželim?  

Zakaj ne more biti oče z mano, kadar je mama prezaposlena?  

Zakaj se stalno prepirata, veliko bolj od tistih, ki so tudi ločeni, pa nimajo otrok?  

Je to torej moja krivda?  

Zakaj sta se preselila daleč narazen, da zgubljam kup nepotrebnega časa, ko se selim od 

enega k drugemu?  

Zakaj v nedeljo zvečer ne morem v ljubem miru gledati filma na televiziji do konca, ampak 

moram brzeti nazaj k mami, kot da bom zamudil zadnji vlak?  

Zakaj ne morem nadaljevati z vsemi skupnimi aktivnostmi, ki sva jih imela z očetom, čeprav 

nisem jaz tisti, ki se je ločil?  

Zakaj ne morem, ko sva z očetom na počitnicah, ostati še en dan, če bi hotel, ne da obstaja 

nevarnost, da pride policija?«  

 

In predvsem, ko preteče nekaj časa:  

»Zakaj so dopustili, da se je vez pretrgala?  

Kako sem si želel, da bi imel kaj povedati svojemu očetu ob tistih žalostnih koncih tedna, po 

letih 'obiskov' na štirinajst dni, ko sva počasi odkrila, da besede ne prihajajo več, da se je 

domačnost izgubila.  

Je res mogoče, da si 'odrasli' niso mogli izmisliti nič boljšega od tega, da se otrok zaupa v 

vzgojo enemu staršu?« 

 

(Marino Maglietta, Mediares, 4/2004) 
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Mediacija je v Sloveniji v zadnjih letih doživljala zanimiv razvoj.1 Od popolne 

neprepoznavnosti, ko je, zdaj že kar malo anekdotično, večina ljudi ob besedi mediacija 

slišala in razumela, da je govora o meditaciji, ta vztrajno prodira v številne pore osebne, 

poslovne in obče družbene vsakdanjosti. Med mnogoterimi področji, na katerih se mediacija 

uporablja kot ena od učinkovitih načinov reševanja sporov, je prav področje družine tisto, ki 

se ljudi najgloblje dotakne. 

 

V družinski mediaciji se po navadi rešujejo konflikti in spori, v katere so vpleteni ljudje, ki so 

sicer v življenju povezani s številnimi, navadno tudi zelo globokimi vezmi. V največ primerih 

gre za zakonca oziroma partnerja, ki sta skupaj sanjala, načrtovala, živela in uresničevala 

neko skupno vizijo življenja, rodila otroke, si prizadevala za njihovo vzgojo, boljšala 

materialno plat svoji družini, skrbela za svoji karieri ter se ob vsem tem podpirala. Po poti 

grede so se jima dogajale tudi stvari, ki so krhale njun odnos do točke, ko se je eden od dveh 

odločil prekiniti partnersko razmerje in zaključiti tako obliko družine. Največ primerov 

družinske mediacije so prav »ločitvene mediacije« in vse tisto, kar te za sabo prinašajo: 

dogovor o starševskem načrtu pri vzgoji in varstvu skupnih otrok, nadaljevanju stikov z njimi, 

ugotavljanju potreb otrok, določitvi primerne preživnine ter dogovor o razdelitvi 

premoženja. 

 

Ključni subjekt družinske mediacije in središče dialoškega prostora so zagotovo otroci. Oni so 

tisti, ki jih razveza staršev najbolj prizadene. Globoko se jih dotakne samo dejstvo, da se 

starša razhajata, prizadene pa jih tudi in zlasti sam način, kako starši speljejo preobrazbo ene 

oblike družine v drugo, novo. Prav pri načinu, kako bivša partnerja izvedeta razhod in se 

dogovorita o tem, na kakšen način bosta v prihodnje živela svojo materinsko oziroma 

očetovsko in skupno starševsko vlogo, je družinska mediacija lahko zelo učinkovita, ker 

omogoča dogovore, ki sledijo resničnim pričakovanjem, potrebam in željam vseh družinskih 

članov, še posebej otrok. Družinski mediator ima zato pomembno vlogo, da v procesu 

mediacije skrbi za korist otrok ter pomaga bivšima zakoncema, da tega v fazi sprejemanja 

dogovorov nikoli ne izgubita izpred oči; še več, da se njuna pogleda srečata pri njunih 

otrocih. Iskanje najboljšega starševskega načrta pri vzpostavljanju novih družinskih odnosov 

daje prostor in zahteva kreativen dialog. Dialog, ki generira novo mrežo in sodelujoč odnos, 

upoštevajoč različnost in specifičnost posameznika. 

 

                                                 
1
 Uvodni deli besedila v poglavju 1.1. so vzeti iz poglavja Knjigi na pot, ki predstavlja uvodno poglavje v 

monografijo Družinska mediacija avtorice Lise Parkinson. Napisano je bilo v soavtorstvu Martina Lisca in 
avtorice te disertacije. Vključeno besedilo predstavlja avtoričin del poglavja. 
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Družinska mediacija torej ne zdravi razpadajočih zakonov. Uči pa strpnosti ter ozavešča o 

pomembni vlogi, ki jo imata oče in mati v življenju otrok; vlogi, ki sta jo imela v času trajanja 

njunega partnerskega odnosa, in vlogi, ki jo bosta imela tudi po prenehanju partnerskega 

razmerja. Nista več partnerja, ostajata pa starša, oče in mama, edinstvena in edina vsak v 

svoji neprecenljivi odgovorni vlogi in nalogi. 

 

Ob zavedanju staršev in družinskega mediatorja, da je ohranjanje in vzdrževanje 

kakovostnega, pogostega, rednega stika in vezi z mamo in očetom potrebno, je velika 

odgovornost in izziv najti tako obliko in način življenja ter izvrševanja stikov, ki bo v največjo 

korist otroka, hkrati pa bo predstavljala dovolj dobro in v vsakdanjosti izvedljivo obliko za 

vsakega od staršev. 

 

Vedno več je primerov, ko si oba starša želita biti dejavno in kakovostno navzoča v 

otrokovem življenju, »biti« z njim, deliti njegove vsakodnevne radosti in skrbi, ga spremljati 

pri vseh drobnih korakih in ne sprejemati samo vloge občasnega obiskovalca. Tudi v Sloveniji 

beležimo povečanje skupnega starševstva, oblike starševske odgovornosti, ki jo mnogi 

pojmujejo kot najboljši približek posnemanju prejšnje, naravne in vajene oblike družine. Kaj 

konkretno pomeni to za vsako družino posebej, je predmet iskanja in dogovarjanja na 

družinski mediaciji; predmet sodelovalne odgovornosti, ki v središčnosti otroka aktivira vire 

in kompetence vsakega od staršev, da ustvarijo skupni načrt in učinkovite rešitve.  
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1.2 IZHODIŠČE DOKTORSKE DISERTACIJE IN OPREDELITEV 
PROBLEMA 

 

Mediacija kot oblika samopomoči ali alternativa formalnega pravnega postopka ni povsem 

nova. Različni načini reševanja konfliktov, kjer tretji pomaga dvema pri razreševanju njunega 

spora, da prideta do sporazumnega dogovora, so se skozi človeško zgodovino pojavljali v 

raznih oblikah znotraj različnih krajevnih okvirjev v skoraj vseh kulturah (Moore, 2003). 

Vendar lahko opazimo po razcvetu alternativnih metod reševanja sporov, ki so se začela 

uveljavljati kot gibanje v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v ZDA in med katere sodi tudi 

oz. zlasti mediacija (Kovach, 2004), v zadnjih dveh desetletjih začetek sistematičnega 

izvajanja mediacije, ki smo mu priča na vseh kontinentih in na najrazličnejših področjih. 

 

Danes je mediacija še vedno najbolj znana kot alternativna oziroma komplementarna 

metoda reševanja tistih sporov, ki bi sicer pristali na sodišču: civilni spori, delovnopravni 

spori, gospodarski spori, družinskopravni spori (ibidem.), vendar se vedno pogosteje 

uporablja kot sredstvo reševanja različnih konfliktnih situacij znotraj družbene skupnosti (Di 

Rosa, 2002). V mnogih delih sveta (Severna in Južna Amerika, Kanada, Avstralija, države 

članice Evropske unije) je v zadnjem času prepoznana kot eden od rednih načinov reševanja 

sporov, ki jih posamezniki ali člani določene skupnosti ne zmorejo samostojno razrešiti. 

 

Mediacija kot oblika pomoči pri reševanju sporov med posamezniki ali skupinami, 

skupnostmi in državami je uporabna prav na vseh področjih. Težko bi našli neko področje 

človekovega življenja ali delovanja, ki bi ga lahko a priori opredelili kot »nemediabilno«, torej 

samo po sebi neprimerno za mediacijo. Niso torej področja tista, ki niso primerna za 

mediacijo, so pa posamezni konkretni primeri, bodisi zaradi zgodovine spora, stopnje 

konfliktnosti, posebnosti odnosa taki, da je v njihovem primeru mediacija v dani situaciji 

manj primerna ali neprimerna. Prav tako je mogoče najti posameznike, ki so iz različnih 

razlogov nenaklonjeni mediaciji in se v splošnem ali v konkretnem primeru za mediacijo ne 

odločajo. 

 

V slovenskem prostoru je mediacija prisotna poldrugo desetletje.2 Sprva so jo začeli izvajati 

znotraj posameznih nevladnih organizacij3, pa tudi vladnih institucij, pri čemer imamo v 

                                                 
2
 Po nekaterih podatkih pa že dve desetletji. 

3
 Na primer Pravni center nevladnih organizacij v Ljubljani (PIC). 
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mislih posamezne Centre za socialno delo4 in z nekajletnim zamikom kot oblika sodišču 

pridružene mediacije. Gre torej za zelo mlado, razvijajočo se metodo, ki jo je treba še 

preučiti, analizirati, pa tudi strukturirati in zakonodajno urediti ter na podlagi teoretičnega in 

empiričnega argumentiranja smiselno in celostno implementirati v slovenski prostor, kar vse 

predstavlja temeljni namen doktorske disertacije z željo po aplikaciji njenih spoznanj v praksi. 

V kratkem času izvajanja mediacije v Sloveniji je bilo v strokovnih krogih izraženih na eni 

strani veliko strokovnih dilem, na drugi pa pobud za analizo in strukturiranje mediacije, zato 

se želimo s pričujočo nalogo odzvati na aktualnost problematike in prispevati k razvoju 

mediacije, še posebej družinske. 

 

Namen in cilj raziskave lahko razdelimo v več sklopov. V teoretičnem delu poskušamo najprej 

pogledati na mediacijo kot metodo, ki vstopa v aktualno polje konflikta, ter jo prikazati v 

njenih različnih načinih razumevanja in delovanja, ki se kažejo skozi različne teoretične 

pristope in izhodišča. Izhajajoč iz dejstva, da avtorica disertacije po osnovni izobrazbi izhaja iz 

pravnega področja, gre pozornost te naloge v nekem delu pravnim podlagam in zakonodajni 

ureditvi področja mediacije in specifično družinske mediacije tako v Sloveniji kot širše, v 

Evropski uniji. Eden od ciljev je zbrati normativne akte družinske mediacije v predpisih 

Evropske unije in v državah članicah, jih preučiti ter urediti v tabeli. Epistemološka analiza 

sodnega in mediacijskega procesa ob koncu teoretičnega dela razloži in primerja oba 

postopka z različnih vidikov, išče ter najde podobnosti in pomembna razlikovanja. 

 

Empirični del predstavlja izsledke več raziskav. Ena od njih analizira variabilnost pojmovanj in 

izvajanja družinske mediacije in usposabljanja družinskih mediatorjev različnih izvajalcev v 

slovenskem prostoru. Drugi, nekoliko bolj specifičen sklop je imel za cilj prepoznati in 

analizirati dejavnike, ki vplivajo na odločitev strank za družinsko mediacijo; analizirati 

uspešnost družinske mediacije, zadovoljstvo strank, stroške, trajanje ter njen izid; prepoznati 

in analizirati vpliv povezanosti uporabe mediacijskih tehnik in stila vodenja mediatorja na 

potek in izid družinske mediacije ter primerjati odnos med strankami pred in po mediaciji.  

 

Končni cilj avtorice izraža globoko željo, pa tudi zavezo, da bi spoznanja na podlagi izsledkov 

raziskave ob nadgradnji nadaljnjih raziskav, polemik in razprav uspela podati nekaj smernic 

za standardizacijo strokovnega usposabljanja družinskih mediatorjev in izvajanja družinske 

mediacije v slovenskem prostoru, zakonsko ureditev področja mediacije v segmentih, kjer 

                                                 
4
 Na primer Center za socialno delo Maribor, kjer je kot pionir mediacije v Sloveniji začel delovati mediator 

Franc Udovič. 
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tega še ni in pomoč pri angažiranju mnogih organizacij in posameznikov pri promociji in 

večanju dostopnosti mediacije. 
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2.1 KONFLIKT IN NJEGOVE PERSPEKTIVE 
 

 

2.1.1 Narava konflikta in soočanje s konfliktnimi situacijami 
 

Konflikti, nesoglasja, nestrinjanja in nasprotovanja so sestavni vidik življenja. Ni nujno, da 

pomeni konflikt že sam po sebi nekaj negativnega, neželenega ali celo nevarnega. Vprašanje 

ni, kako se izogniti konfliktu, ga potlačiti ali zatajiti; takšno početje ima pogosto škodljive in 

pogosto usodne posledice. Zahodna družba ima najvišjemu življenjskemu standardu navkljub 

(ali ravno zaradi njega) najvišji delež nasilja na svetu in najvišji delež zapornih kazni 

(http://members.aol). Posledice se nazorno kažejo v celotni družbi, kjer mnogi njeni člani ne 

čutijo več enake stopnje varnosti, kot so jo nekoč. Na mednacionalni in meddržavni ravni se 

nerešeni konflikti stopnjujejo do strahotnih razsežnosti vojne, terorizma ter kršenja 

najosnovnejših človekovih pravic in njegovega dostojanstva. Zaradi tega je v ospredju 

drugačno vprašanje, namreč kako ustvarjati in spodbujati take pogoje, ki bodo omogočali ter 

promovirali konstruktivno in mirno soočanje s konfliktno situacijo. 

 

Konflikt nosi v sebi individualen in socialen naboj – lahko pomeni spodbudo za 

posameznikovo osebnostno rast, predstavlja pa tudi gonilno silo za socialne spremembe 

(Folberg in Taylor, 1984). Na podlagi teoretičnega in praktičnega preučevanja reševanja 

konfliktnih situacij v prejšnjih desetletjih je prišlo do mnogih idej, kako sistematično 

usposabljati posameznike in skupine ljudi za konstruktivno soočanje s konflikti, kar lahko 

pripomore k blaginji posameznika, različnih skupin, narodov in končno vsega planeta. 

 

Psihologi, sociologi, pravniki, diplomati in socialne službe imajo pri svojem delu redno 

opraviti s konflikti. Ne glede na to, ali gre za konflikt med dvema posameznikoma, skupinami, 

narodi, imajo konflikti neke skupne značilnosti. Na splošno lahko razdelimo konflikte v dve 

kategoriji: znotrajosebne (intrapersonalne) in medosebne (interpersonalne) konflikte, na 

primer med dvema posameznikoma, skupino ali skupinami ali narodi (ibid.). Konflikt je 

nadalje lahko odkrito izražen (različne oblike verbalnega in neverbalnega konfrontiranja, 

lahko tudi fizičnega, tedaj govorimo o sporu) ali pa ostane neizražen (izogibanje ali zanikanje 

konflikta).  

 

Konflikt lahko opredelimo kot konkurenčni položaj, v katerem se vpleteni strani zavedata 

nekompatibilnosti potencialnih prihodnjih možnosti, in kjer vsaka stran želi zavzeti položaj, ki 

ni kompatibilen z željami druge strani (Boulding, 1962, v ibid.). Na konflikt se največkrat 

http://members)/
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gleda kot na krizno situacijo. Udeleženec v konfliktu se pogosto počuti zmeden, nemiren, 

zaskrbljen, prestrašen, negotov ter ranljiv, in kar v določeni fazi nastopi skoraj po definiciji – 

človek čuti, da ne more več obvladati nastale situacije. Tedaj se stranki lahko odločita za 

razrešitev konflikta, v nasprotnem primeru pa se morata zavedati, da bo nerešena situacija 

prej ali slej pripeljala do bolj ali manj obsežnega spora. 

 

 

2.1.2 Perspektiva konflikta v postmoderni 
 

Ko razmišljamo o mediaciji, je pogled treba razširiti na nekatera vprašanja, ki sestavljajo 

postmoderno družbo in celotno kompleksnost fenomena globalizacije (Di Rosa, 2002). 

Globalna kultura ustvarja nove razsežnosti prostora in časa, priča smo razpadu skupnih 

vrednot in vrednostnih sistemov ter hkrati pluralizmu in individualizmu vrednega, dobrega, 

potrebnega. Individualizacija v tem smislu pomeni, da se biografija ljudi osvobodi iz vnaprej 

danih fiksacij, da postane odprta, odvisna od odločitev in je kot naloga položena v roke 

vsakega posameznika (Beck, 2001). Hkrati z razkrojem skupnih vrednot in nastajanjem 

individualnega se povečujejo in kopičijo možnosti, izbire. Ker ni več enotnega, obstaja 

raznolikost interesov, individualnih interpretacij, kar povečuje tveganje in širi možnost 

nastajanja konfliktov. Hkrati se v novi moderni razvijajo nova pojmovanja svobode in 

enakosti, zasebnosti, širi se krog pravic in upravičenj, kar odpira nove vrste konfliktov. 

Kompleksnost organiziranosti sodobne družbe povzroča razlike v interesih, vrednotah in 

ciljih različnih socialnih akterjev in povečuje možnosti sporov, tako na ravni vsakdanjih 

odnosov (v družini, med sosedi, na delovnem mestu, v potrošniški sferi), kot na ravni držav in 

nacij (Di Rosa, 2002).  

 

Mediacija odgovarja na našteta tveganja in nesoglasja, spopade se s konfliktom, z anomijo, 

razdvojenostjo, nasprotovanjem in se poda v odnose znotraj družin, socialnih entitet (na 

primer šole), v medgeneracijske spore, etnične skupine, institucije, med gospodarske 

subjekte in najrazličnejše posameznike. Mediacija lahko odgovori na nekatera odprta 

vprašanja, ki so v samem osrčju postmoderne družbe: kako postaviti konflikt v tako 

perspektivo, ki bo v centru osredotočila subjekt kot nosilca svobode in regulacij; kako 

podpreti posameznika in ga obvarovati pred kaosom, novimi tveganji, neredom, razpadom 

pravil, ob hkratnem namenu postavitve novih, bolj primernih norm za blaginjo posameznika 

in družbe; kako ovrednotiti in izpostaviti strpnosti kulturna, etnična, rasna in druga 

razlikovanja znotraj socialnih skupnosti, ki so vse bolj diferencirane in segmentirane 

(Bramanti, 2005). 
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»Promovirati kulturo mediacije znotraj konflikta je dejanje civiliziranosti« (Martello, 2003). 

 

 

2.1.3 Konflikt in moralnost 
 

V zvezi s konfliktom se najpogosteje govori o »razreševanju konflikta«. Tudi uspeh se 

največkrat ali celo zgolj meri po tem, ali je bil konflikt uspešno rešen in sta stranki tako ali 

drugače prišli do nekega dogovora ali pa je spor ostal nerazrešen in je zadeva označena kot 

neuspešna. Večina teorij govori tako o tehnikah kot metodah alternativnega reševanja 

sporov, ki imajo za cilj pomagati strankama, ki sta v sporu, da prideta do sporazumnega 

dogovora in posledično razrešitve spora. 

 

Šele v zadnjem času je zaslediti novo, kakovostno, drugačno gledanje na vrednotenje 

konflikta in soočanje z njim. Tako nekateri teoretiki ločujejo med »razreševanjem konflikta« 

(Conflict Resolution) in »obvladovanjem konflikta« (Conflict Management) (Folberg in Taylor, 

1984). Pri tem je zanimivo, da je obvladovanje konflikta s strani nekaterih razumljeno le kot 

delno uspešna razrešitev konflikta, pri kateri sicer ne pride do sporazumnega dogovora 

strank in s tem rešitve spora, temveč samo do drugačnega gledanja na nastalo nesoglasje, 

tako da so nasprotja zdaj ublažena in manj škodljiva za obe strani, drugi pa vidijo v 

obvladovanju konflikta priložnost za osebnostno in moralno rast. 

V tem duhu gledata na krizno situacijo Baruch Bush in Folger (v Menkel-Meadow, 2001), ki v 

njej ne vidita problema, temveč priložnost za osebno preobrazbo in moralni razvoj.5 Primarni 

cilj, ki naj bi ga po njunem zasledovali, ko naletimo na konflikt, ni rešitev »problema«, 

temveč preobrazba vpletenih posameznikov v smislu moralne rasti. Tako ločujeta dve 

dimenziji pri soočanju s konfliktom: »dimenzijo razreševanja konflikta« (Problem Solving 

Dimension) in »preobrazbeno dimenzijo« (Transformative Dimension). Produktiven odziv na 

konflikt pomeni uporabiti priložnost, ki jo ponuja konflikt za spremembo subjektov, ki so vanj 

vpleteni, v smeri moralne preobrazbe in rasti v dveh smereh: ojačanja sebstva in izboljšanja 

odnosa do drugih. Konflikt sooči subjekt z izzivom, težavo ali prepreko ter ga spodbudi, da se 

z njo/njim spoprime. Konflikt izzove in spodbudi posameznika, da samemu sebi razjasni svoje 

potrebe, vrednote, želje, da premisli, kaj je zanj resnično pomembno in kaj ne, kaj ga 

osrečuje in kaj ne. Nadalje pa povzroči konflikt soočenje subjekta z drugačnim zornim kotom 

nasprotnega subjekta in terja, da pogleda situacijo tudi z druge/-ačne perspektive. Tako 

spodbuja konfliktna situacija razvijanje in utrjevanje spoštovanja in upoštevanja drugega. 

                                                 
5 Kitajci uporabljajo za označitev krize in priložnosti enak znak (Baruch Bush in Folger, 2001). 
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Avtorja zagovarjata stališče, da daje konflikt morda več priložnosti za osebnostno in moralno 

rast posameznika kot katerakoli druga izkušnja. 

 

 

2.1.4 Družina in konflikt 
 

Preden se posvetimo različnim vidikom konfliktnosti v družini, se je smiselno vprašati: »Kdo 

danes velja za družino?« Opredelitev družine kot biološko sorodne skupine, ki je primarno 

sestavljena iz dveh staršev različnega spola in njunih otrok – tradicionalna nuklearna družina 

–, je v precejšnji meri zastarela. Mnogi ljudje družino razumejo kot vzorec odnosov in ne kot 

biološko skupino. Otroci, ki so jih vprašali o njihovem razumevanju družine, so jo večinoma 

opredelili kot odnose med ljudmi, ki niso nujno v krvnem sorodstvu (Parkinson, 2011).  

 

Danes je potrebno in edino smiselno koncept dužine postaviti široko. Koncept »normalnosti 

v družini«, »funkcioniranja družine«, »zdravih pogledov na družino«, »moč družine«, je 

potrebno razširiti v nove paradigme (Taylor, 2002). Družina je danes kompleksen in 

dinamičen sistem, ki se nenehno spreminja ter ne more in tudi ne sme biti definirana z enim 

samim dejavnikom ali eno nalogo ali eno reakcijo. 

 

Bowen (1982, v Taylor, 2002) izhaja iz predpostavke, da je družina nek lasten organizem, ki je 

drugačen od golega seštevka njenih članov. Še vedno je preveč razširjeno pojmovanje 

družine (Benjamin, v Folberg, Milne, Salem, 2004), da je družina skupnost biološko 

povezanih ljudi, ki določajo medsebojne pravice in obveznosti. Prav tako je pogosto 

razmišljanje, da če družina ne deluje, je to zaradi nestabilnosti enega od družinskih članov in 

njegova odstranitev bo razrešila problem (Benjamin, 2002c, v ibid.). Včasih lahko družina, 

čeprav je sestavljena iz nestabilnih posameznikov, zelo dobro deluje in nasprotno, stabilni 

posamezniki in ki na videz dobro funkcionirajo, lahko tvorijo nestabilno družinsko jedro. 

Vsaka družina predstavlja svoj, enkraten in kompleksen sistem. 

 

»Raziskava, v katero so bili vključeni otroci med osmim in štirinajstim letom starosti, je 

pokazala, da za glavne značilnosti 'družine' štejejo ljubezen, skrb, medsebojna podpora in 

spoštovanje (Morrow 1998, v ibid.). Otroci so imeli enak pogled na 'družino', tudi če so se 

razlikovali v spolu, etnični pripadnosti in kraju bivanja. Starejši otroci so družino manj 

pogosto opredelili kot formalno, dogovorjeno razmerje in so kot njeno bistveno lastnost 

navedli naravo ali kakovost odnosov. 'Družina je skupina ljudi, ki skrbijo drug za drugega. 

Lahko skupaj jočejo, se smejejo, prepirajo in skupaj doživljajo vsa čustva. Nekateri tudi živijo 
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skupaj. Namen družine je medsebojna pomoč na poti skozi življenje' (Tara, 13 let)« 

(Parkinson, 2011, s. 44). 

 

Fogarty (1976, v Taylor 2002, s. 26) prek dvanajstih točk opisuje značilnosti dobro 

prilagojene družine, kar pomeni, da z vidika perspektive sistema družine ta dobro 

funkcionira. 

1. »Čustveno ravnovesje in zmožnost prilagajanja spremembam. 

2. Čustvene težave so razumljene kot sestavni del celotne skupine, to je družine, katerih 

sestavne komponente so v vsakem družinskem članu. 

3. Obstaja povezava med generacijami vseh družinskih članov. 

4. Družinski člani rešujejo težave na način minimalne oddaljitve ali spojitve, to je tako, 

da ne prihaja do prenizkega ali previsokega vpletanja. 

5. Vsaka diada družinskih članov lahko rešuje težave sama, brez vpletanja tretjega. 

6. Razlike so spoštovane in sprejete in včasih tudi spodbujane. 

7. Vsak član družine je v stiku z vsemi ostalimi tako na čustveni kot na razumski ravni. 

8. Vsak družinski član se zaveda, kaj v odnosu z drugim pridobiva, tako da ni večjih 

skrivnosti med njimi. 

9. Vsakemu družinskem članu so dovoljene njegove osebne 'praznine' in ni naloga 

ostalih članov, da bi se reševali pred njimi. 

10. Ohranjanje pozitivne čustvene klime postane bolj pomembno od tega, da delamo 

prave ali popularne stvari. 

11. Vsak družinski član se bo opredelil za to, da je živeti v tej družini kar dobro. 

12. Vsak član se lahko od drugih članov uči in dobiva različne informacije, vendar ti ne 

morejo biti njegova čustvena bergla.« 

 

Tako naj bi delovala zdrava družina. Če temu ni tako, lahko pride do težav, konfliktov 

problemov in sporov v družini. Konflikt v družini ima potencial za konstruktivno ali 

destruktivno reševanje (Taylor, 2002); lahko prinese pozitivno spremembo za posameznika 

in celoten družinski sitem, ali destruktiven rezultat.  

 

Vsaka oseba ima prevladujoč način reagiranja na konflikt, na kakršnega se bo najpogosteje 

odzvala znotraj družinskega sistema (ibid.). Folger, Poole in Stutman (2002, v ibid.) 

prepoznavajo pet temeljnih vrst odzivov na konflikt: 

1. izogibajoči (leteči) način: za osebo je značilno, da se izogiba konfliktu, kar preprečuje 

drugim udeležencem, da bi se direktno soočili z razreševanjem konfliktne situacije; 

izogibajoča se oseba je pogosto označena kot neobčutlijiva za potrebe drugih; 
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2. prilagoditveni (pomirjujoči) način: oseba je zelo sodelujoča, a hkrati ima nizko stopnjo 

asertivnosti; ni sposobna poskrbeti za lastne želje in potrebe, temveč se zlahka 

prilagodi potrebam drugih; 

3. način sklepanja kompromisa (trgovanje): oseba gleda tako na lastne interese kot na 

interese drugih, vendar na način, da pride čim prej do skupne rešitve, kar lahko 

povzroči, da v resnici niso zadovoljene potrebe nobenega od vpletenih; 

4. tekmovalni (dominantni) način: oseba je močno naravnana k temu, da v dani situaciji 

iztrži kar največ in zmaga; način ni sodelovalen, saj posameznik vidi pretežno lastne 

interse, ki jih želi zadovoljiti za vsako ceno; 

5. sodelujoč (integrativni) način reševanja težav: oseba ima visoko stopnjo asertivnosti 

in je hkrati močno sodelujoča; zaveda se, da je smiselno izraziti lastne potrebe in 

hkrati prisluhniti potrebam drugih; skupno ustvarjanje rešitev predstavlja zanjo način 

reševanja konfliktov, ki zadovolji interese vseh vpletenih. 

 

Sodelujoč način reševanja konfliktov je tisti, za katerega se odločijo posamezniki, ki se 

udeležijo družinske mediacije. 
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2.2 KOHLBERGOVA TEORIJA MORALNEGA RAZVOJA OZIROMA 
MORALNEGA PRESOJANJA 
 

 

2.2.1 Stopnje moralnega presojanja po Kohlbergu 
 

Delo ameriškega psihologa Kohlberga lahko uvrstimo v tako imenovano kognitivno-

strukturalno razvojno psihologijo. Njegova teorija temelji na Piagetovih raziskavah in stališčih 

o moralnem razvoju6, ki jih nadgrajuje s svojo teorijo o obdobjih in fazah moralnega razvoja. 

Kohlbergova teorija predstavlja alternativo psihoanalitičnemu in behaviorističnemu 

pojmovanju moralnega vedenja in vpeljuje kognitivni razvoj kot potreben vendar ne 

zadosten pogoj za moralni razvoj posameznika (Arto, 1990). Na podlagi kognitivno 

razvojnega pristopa ugotavlja, da ljudje, ko dosegajo vse višjo raven razmišljanja, postopoma 

oblikujejo lastna moralna načela (Papalia idr., 2003). Tako preide moralni razvoj od zunaj 

postavljenih pravil, ki jim vladajo fizične posledice dejanja, k bolj prilagodljivim notranjim 

sodbam, ki upoštevajo okoliščine; ta razvoj je mogoč zaradi prehoda iz egocentričnosti k 

decentraciji – sposobnosti sočasnega razmišljanja o več vidikih situacije (ibid.). 

 

Kohlberg (tako kot Piaget) ugotavlja, da je način obravnavanja moralnih dilem pokazatelj 

človekovega spoznavnega razvoja (ibid.). Bistvo vsake dileme pa je pojem pravičnosti, ki jo 

Kohlberg za razliko od svojih predhodnikov jasno in oprijemljivo razdela v obliki stopenjskega 

modela, znotraj katerega se moralna sodba posameznika razvija k vedno večji 

diferenciranosti in integriranosti preko šestih univerzalnih in invariantnih stopenj (Šugman, 

1998), ki jim je pozneje dodal še sedmo. Dve stopnji moralnega razvoja tvorita eno od treh 

ravni, ki so predkonvencionalna, konvencionalna in postkonvencionalna raven moralnosti 

(Tabela 1). 

 

Moralni razvoj pri človeku poteka prek stopenj, in sicer tako, da oseba napreduje 

postopoma, vedno le za eno stopnjo v zaporednem vrstnem redu, stopenj pa ne more 

»preskakovati«. To načelo je univerzalno, kar pomeni, da velja za vse, ne glede na socialno ali 

kulturno okolje posameznika. Seveda ni nujno, da posameznik doseže šesto stopnjo 

moralnega razsojanja; ustavi se lahko na katerikoli stopnji in ne napreduje več. Raziskave 

(Kohlberg, 1981, Kohlberg in Ryncarz, 1990, v Papalia idr. 2003) kažejo, da večina 

adolescentov in odraslih posameznikov družbe zaseda konvencionalno raven moralnega 

                                                 
6 Piaget je imel za temelj moralnega – kognicijo; razvoj moralnega presojanja je utemeljil na temeljnih pojmih 
  svoje teorije kognitivnega razvoja – organizacija, adaptacija, ekvilibracija in koncept stopenj (Šugman, 1998). 
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presojanja (3. in 4. stopnja) in na tej tudi ostane. Le redki posamezniki dosežejo 

postkonvencionalno raven (5. ali 6. stopnjo, največkrat ne pred 30. letom). 

Predkonvencionalna raven pa je značilna za večino otrok do devetega leta in manjši del 

adolescentov (ter nekatere odrasle). 

 

Čeprav imenujemo Kohlbergovo »teorijo moralnega razvoja«, je zaslediti mnenje, da bi bilo 

bolj eksaktno govoriti o »teoriji razvoja moralne presoje« (prim. Arto, 1990), saj končno 

Kohlberg gradi moralni razvoj posameznika prek njegovega moralnega presojanja. Kohlberg 

(1969) ugotavlja, da moralna dilema, pred katero se znajde posameznik, ko presoja možne 

načine ravnanja in primerja svoje rešitve z rešitvami in pogledi drugih, lahko povzroči v njem 

moralno-spoznavno neravnotežje. Tako stanje neravnotežja je izziv in spodbuda za rast 

moralnosti. V moralnem presojanju mora oseba razbrati vrednote, ki so zanjo pomembnejše 

in jim daje prednost. Konflikt vrednot povzroči navadno neravnotežje, ki ga mora 

posameznik razrešiti. V tej fazi lahko oseba »asimilira« problem v skladu z dotedanjim 

načinom vrednotenja ali pa ugotovi, da tak način ne more ustrezno razrešiti dileme. V tem 

primeru, da bi lahko razrešila dilemo, »prilagodi« svoj način razmišljanja in vrednotenja 

postavljeni dilemi, da bi našla ustreznejšo rešitev konfliktne situacije; lahko pride do tega, da 

prevrednoti svoje vrednote in jih sestavi v drugačno hierarhično lestvico. Moralna presoja je 

tako kognitivni proces, ki nam omogoči razmislek o lastnih vrednotah in njihovo 

reorganizacijo v bolj logično hierarhijo; je proces, ki ga nenehno izvajamo za razumevanje in 

utemeljevanje lastnih moralnih presoj. Nove strukture, ki se oblikujejo na ta način, 

omogočijo subjektu tudi bolj kompleksno, diferencirano in uravnoteženo pojmovanje 

pravičnosti (Kohlberg, 1970, v Arto, 1990). 
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Tabela 1: Stopnja moralnega presojanja (Arto, 1990; Kohlberg, 1969; Papalia idr., 2003; 
Enright, Lapsley, Olson, 1996, v Modgil in Modgil, 1988) 

 

 

RAVEN 

 

STOPNJA 

 

ZNAČILNOSTI 

 

MORALNA 
PRESOJA 

 
POJMOVANJE 
PRAVIČNOSTI 
 

 
ROLE-TAKING 
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a
 

 
 
1. stopnja = 
heteronomna 
morala 

Razdrobljene egoistične in 
egocentrične perspektive; 
posameznik se podreja 
avtoriteti. 

Pravilnost 
ravnanja 
opredeljuje 
avtoriteta; 
vedenje usmerja 
strah pred 
kaznijo. 

Dosledna enakost; 
dosledna 
recipročnost. 

Egocentrizem; 
ni diferenciacije 
zornih kotov. 
 

 
 
2. stopnja = 
instrumentalno 
relativistična  

Instrumentalna izmenjava: 
kako čim bolje zadovoljiti 
svoje potrebe in želje; 
posameznik spozna, da ima 
vsaka oseba različne 
interese, vendar jih upošteva 
le, če ima od tega sam korist. 

Enakovredna 
izmenjava: ti 
meni – jaz tebi. 

Instrumentalna 
izmenjava; 
enostavno 
koordiniranje 
potreb in interesov 
posameznikov. 

Subjektiven role-
taking; 
oseba spozna, da 
lahko drugi 
mislijo drugače, 
ker imajo 
drugačne 
informacije. 

 

K
o

n
ve

n
ci

o
n

a
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a
 

 
3. stopnja = 
medosebna 
konformnost, 
vzajemna 
pričakovanja 

Posamezniku je pomembno 
sodelovanje med ljudmi in 
njihovo soglašanje; 
namesto individualnih 
interesov stopi v ospredje 
upoštevanje čustev in 
mišljenja drugega. 

Merilo za 
pravilnost 
ravnanja je 
socialno 
odobravanje. 

Recipročnost in 
enakost sta 
dopolnjeni z 
družbenimi 
normami. 

Samoreflektiven 
role-taking; 
oseba je 
sposobna videti 
situacijo z 
zornega kota 
drugega. 

 
 
 
4. stopnja = 
usmerjenost k 
zakonitosti in redu 

Oseba sprejema pravila in 
stališča določenega 
družbenega sistema; 
pravila in zakone spoštuje 
zaradi njih samih ter se ne 
sprašuje o njihovi pravilnosti 
in utemeljenosti. 
 

Pravilnost 
ravnanja 
določajo 
abstraktni 
predpisi in 
norme, ki jih 
posameznik 
spoštuje zaradi 
njihove 
avtoritete. 

Pravično je, kar 
koristi interesom 
širše skupnosti; 
pomembnost 
pogodbenih 
dogovorov za 
delovanje družbe. 

Oseba lahko 
hkrati in 
vzajemno 
upošteva svoj 
zorni kot in 
gledišče drugega 
ter ju primerja; 
to nenehno 
poteka v obe 
smeri. 
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5. stopnja = 
usmerjenost k 
vzajemnemu 
družbenemu 
soglasju 

Oseba se zave relativnosti 
pravil, ki jih lahko spremeni, 
če jih množica ne odobrava; 
na družbena pravila gleda z 
vidika pravičnosti, enakosti 
in svobode; 
posameznikove pravice. 

Upoštevanje 
univerzalnih 
vrednot. 

Spoštovanje 
temeljnih 
človekovih pravic. 
 
Racionalna 
hierarhija pravic in 
vrednot. 

Sistemska 
perspektiva. 
 
Interaktivno 
vplivanje.  

 
 
6. stopnja = 
univerzalna etična 
načela 

Posameznik si oblikuje 
načela sam glede na lastne 
osebne poglede in 
prepričanja; 
oseba se naslanja na lastna 
moralna načela; 
posameznik sam presoja 
moralne situacije; 
človek je zvest samemu sebi. 

Moralnost 
univerzalnih 
etičnih načel. 
 
Delovanje v 
skladu s 
ponotranjenimi 
normami. 

Pravičnost je 
utemeljena na 
zaupanju in 
vzajemnem 
spoštovanju; 
dana obljuba je 
moralna zaveza. 

Oseba A se 
zaveda, da lahko 
oseba B vpliva 
nanjo s svojim 
mišljenjem in 
vedenjem. 
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2.2.2 Pravičnost – morala – razvoj 
 

Kohlberg (v Modgil in Modgil, 1988) ugotavlja, da se moralne dileme naslavljajo na tri 

probleme pravičnosti, ki jih je Aristotel identificiral v Nikomahovi etiki. Prvi je problem 

»distributivne pravičnosti«; gre za način, s katerim družba ali tretja stran distribuira čast, 

bogastvo in druge želene dobrine znotraj skupnosti. Drugi tip problema pravičnosti je 

»nadomestna pravičnost«, ki je osredotočena na prostovoljni dogovor, pogodbo in 

enakovredno izmenjavo. Tretji in pravici najbližji je problem »korektivne pravičnosti«, ki 

zastopa korektivno načelo v zasebnih razmerjih, ko nastane nepravična ali neenaka situacija, 

ki terja povračilo ali kompenzacijo. Gre za različne krivice, kršitve pravil, kazniva dejanja, kjer 

je bila mimo svoje volje vpletena tretja stran, ki iz naslova storjenega zahteva povračilo ali 

restitucijo. 

Kohlberg (ibid.) poudarja, da so njegove stopnje moralnega razvoja – stopnje pravičnostnega 

presojanja, moralna rast pa po Kohlbergu pomeni rast v pravičnosti.7 Znotraj vsake stopnje 

moralnega razsojanja je mogoče uvrstiti vse tri probleme pravičnosti in tako opredeliti način 

pravičnostnega razsojanja na posamezni stopnji razvoja. 

 

Tako Kohlberg na strukturalističnih temeljih postavlja teorijo pravičnosti, ki je zanj ključna 

vrednota ter temelj harmonične in uravnotežene organiziranosti družbe. Med življenjem 

spreminjata moralni razvoj in razumevanje pravičnega. Presojanje na višjih stopnjah naj bi 

bilo bolj ustrezno in bolj pravično. Šesta (in sedma)8 stopnja moralnega razvoja predstavljata 

najvišji možni domet razvoja načela pravičnosti. 

  

 

2.2.3 Role-taking in moralni razvoj  
 

Eden od petih načinov spodbujanja moralnega presojanja in s tem moralnega razvoja9 po 

Kohlbergu je role-taking10 – »postavljanje v vlogo drugega« –, ki ga razlagajo kot »obuti tuje 

čevlje« ter razumeti misli, čustva in vedenje drugega. Gre za kognitivno veščino, ki se začne 
                                                 
7 Kohlberg, Levine in Hewer (v Modgil in Modgil, 1988) so mnenja, da je škoda, ker se ni obdržal izraz justice 
reasoning namesto uveljavljenega moral development. 
8 Sedme stopnje v prispevku ne razlagamo, ker je zelo redka in izjemoma dosegljiva. Tudi Kohlberg je ne 
vključuje v tabele in slike, ki prikazujejo moralni razvoj človeka. 
9 Kohlberg (1969) opisuje pet poglavitnih strategij za vzpodbujanje moralnega razvoja: razpravljanje o moralnih 
  dilemah; vednost o tem, na kateri stopnji moralnega presojanja so posamezniki; razvojno usklajevanje;  
prevzemanje vlog drugega; zavzemanje za racionalno argumentacijo. 
10 Pojem role-taking je vpeljal George Herbert Mead okoli leta 1934 kot pomembno kognitivno veščino, vendar  
  sta ga začela uporabljati in prakticirati Kohlberg (ki je razvil celo teorijo) in Selman v zgodnjih sedemdesetih 
  (Enright, Lapsley, Olson, 1988, v Modgil in Modgil, 1988). V nadaljevanju disertacije bomo za »role-taking« 
uporabljali njegov prevod, in sicer »postavljanje v vlogo drugega«. 
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razvijati približno pri šestem letu otrokove starosti in se razvija postopoma ter predstavlja 

odločilen vpliv na razvoj sposobnosti formuliranja moralnih razsodb (Kohlberg, 1969). Ko 

osvoji posameznik sposobnost, da se »postavi v vlogo drugega«, ko spozna in sprejme želje 

in poglede drugega, lahko začne z oblikovanjem moralnih sodb (idem.). 

 

Kohlberg razume moralni razvoj kot funkcijo veščine »postavljanja v vlogo drugega« na 

način, kot ga razlaga Selman (Muuss, 1996), ki je odkril, da je veščina sposobnosti 

razumevanja recipročnih družbenih perspektiv – kar je sposobnost za »postavljanje v vlogo 

drugega« – pozitivno povezana z višjimi stadiji moralnega presojanja in predstavlja pogoj za 

napredovanje v moralnem razvoju. Prek »postavljanja v vlogo drugega« se po Kohlbergu 

(1969) posameznik nauči prestrukturiranja lastnih moralnih shem, v katere je pripravljen in 

sposoben vključiti tudi poglede in stališča drugih. »Postavljanje v vlogo drugega« 

objektivizira subjektivne potrebe, želje ali interese osebe, ko jih oddalji iz svojega 

izkustvenega sveta znotraj specifičnega biografskega pomena in jih inkorporira kot vsebino v 

formalno moralno presojo v kognitivno strukturo drugega (Broughton, M., v Modgil in 

Modgil, 1988). 

 

Keasey (1971, v Muuss, 1996) je preučeval Kohlbergovo »postavljanje v vlogo drugega« in 

odkril, da so stopnje moralnega razvoja pri zgodnjih adolescentih pokazale zvezo s stopnjo 

udeležbe adolescenta v socialnih interakcijah in družbeni participaciji. Adolescenti s 

pomembno udeležbo v vrstniških skupinah, kjer se uresničujejo role-taking in različne oblike 

socialne interakcije, napredujejo skozi stadije moralnega razvoja hitreje od tistih vrstnikov, ki 

imajo malo možnosti za socialno udeležbo. 

 

Prehajanje na višji nivo moralnega presojanja po Kohlbergu (Muuss, 1996) zavzema več 

korakov. Najprej je treba v mladostniku spodbuditi zavest o njegovem pomanjkljivem 

konceptu za razločevanje dobrega in slabega, pravilnega in nepravilnega. Do takega 

kognitivnega neravnovesja lahko pride, če mladostnike postavimo pred moralno dilemo ali 

konflikt, za katerega nimajo na voljo zadovoljivih rešitev ali imajo rešitve, ki nasprotujejo 

njihovim lastnim prepričanjem. Drugi korak je, da jih vključimo v diskusijo z njihovimi 

vrstniki, kjer se v pogovoru soočajo z različnimi mnenji, možnostmi, nasprotovanji in lahko 

svobodno izražajo svoj pogled na konflikt, kar pomeni, da jim ponudimo priložnost za 

»postavljanje v vlogo drugega«. Idealno je, če so moralni argumenti kakšnega udeleženca 

eno stopnjo višje v moralnem razvoju. Če je sogovornik dve ali tri stopnje nad stopnjo 

moralnega razvoja preostalih, pomeni to preveliko razhajanje, zato ga drugi težko sprejmejo 

in pogosto sploh težko razumejo. Mladostniki so sposobni razumeti moralne argumente vseh 
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nižjih razvojnih moralnih stopenj, argumente svoje stopnje in stopnje, ki je za eno višja od 

njihove; argumente, ki izhajajo iz dveh stopenj višje od njihove, stežka sprejmejo za svoje. 

Kognitivni konflikt lahko privede do prehoda na višji nivo moralnega presojanja, če njegova 

rešitev povzroči prestrukturiranje vrednotnih konceptov.11 Prehod na višji nivo moralnega 

razvoja ni začasen, temveč trajen.12 

Vse povedano, kar smo prikazali za razvoj adolescentov, lahko apliciramo tudi na odrasle 

osebe. 

 

Razvoj sposobnosti za »postavljanje v vlogo drugega«, družbenih percepcij in kognitivnih 

sposobnosti so procesi, ki dovoljujejo in razlagajo doseganje višjih stopenj moralnega 

presojanja (Kohlberg, 1969). V svoji teoriji postavi Kohlberg (Enright, Lapsley, Olson, 1996, v 

Modgil in Modgil, 1988) domnevo o potrebni, vendar ne zadostni, povezavi med 

»postavljanjem v vlogo drugega« in moralnim razvojem. 

 

 

2.2.4 Mediacija – priložnost za moralno rast 
 

Čeprav je soočanje s konfliktom in razreševanje spora s pomočjo mediacije zelo stara 

metoda, je vendarle glede na razmeroma mlado prakso v njenem vnovičnem uveljavljanju 

veliko vprašanj in dilem še nedorečenih. Eno takih je področje morale v mediaciji oziroma 

mediiranju. Postavlja se vprašanje, ali (naj) ima mediacija znotraj svojih pravil in logike tudi 

svojo moralo. 

 

Filozof in teoretik Jürgen Habermas (White, 1995, v Menkel-Meadow, 2001) je v svojih 

teorijah o »delovanju komunikacije«, »etiki razprave« in »idealnih okoliščinah debate« prišel 

do stališča, da je nujen emancipatorni pogoj vsake komunikacije proces, ki temelji na 

sodelovanju in konsenzu. Vsak dogovor pa mora biti plod komunikacije, ki je prosta vsakršne 

prevlade, oblasti in moči ter je dosežena prostovoljno in hoteno. Ustvariti je treba take 

pogoje, ki bodo omogočali, da se doseže resnično razumevanje stanja stvari prek 

                                                 
11 Raziskava (Kohlberg, Blatt, 1972, v Muuss, 1996), kjer so preverjali delovanje te metode, je pokazala, da je 
kar 50 % udeleženih mladostnikov na podlagi razreševanja moralnih dilem in »postavljanja v vlogo drugega«  
napredovalo za eno stopnjo v moralnem razvoju, 10 % mladostnikov pa kar za dve. V »enakovredni« skupini 
mladih, ki ni bila izpostavljena takemu načinu razmišljanja, jih je na višji nivo napredovalo le 10 %. 
12 Raziskava, v katero so vključili mladoletne prestopnike (Hickey, 1972, v Muuss, 1996), ki so bili na 
predkonvencionalni stopnji, je pokazala, da so s pomočjo diskusije o moralni dilemi »če ne bom nič dobil, ne 
bom tudi nič dal« oziroma »če nimam nič od tega, ne bom nič dal« in kognitivne disonance napredovali na 
četrto stopnjo moralnega razvoja, ki predstavlja stopnjo morale, kjer so izoblikovana in upoštevana red, pravila 
in zakon. 
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konsenzualne razprave, ki ni kontrolirana s strani moči ali oblasti, temveč je dosežena 

popolnoma svobodno. Herbert ugotavlja (ibid.), da moralna legitimnost izhaja iz razprave 

same – debata je moralno legitimna, kadar je dogovor dosežen prostovoljno in hoteno, ne 

skozi strateško vodeno komunikacijo (z vplivanjem ali prepričevanjem), temveč s 

harmoničnim komuniciranjem, kjer se lahko zaključijo, da so izražene želje in potrebe ene in 

druge strani usklajeno upoštevane.  

 

Habermasova »etika razprave« se zavzema tudi za »idealno prevzemanje vlog«, ki je zelo 

pogosta v mediaciji: razprava je proces »idealnega prevzemanja vlog, kjer sta strani 

udeleženi v nenehnem soočanju z nasprotnikovo perspektivo in vnovičnem primerjanju s 

svojo, kar povzroči spreminjanje lastne interpretacije in prilagajanje le te k neki novi, skupni, 

ki bo združevala interese in poglede obeh strani« (ibid.). Gre za identičen proces kognitivni 

veščini »postavljanja v vlogo drugega«, ki sta jo razvila Kohlberg in Selman.13 

 

Pospeševanje moralne rasti ali spodbujanje moralne zrelosti naj bi bil primarni cilj socialnih 

procesov, med katere sodi tudi mediacija. Baruch Bush in Folger (2001) zato tudi drugače 

definirata uspeh v mediacijskem postopku. Medtem ko pri mediacijski teoriji o razreševanju 

problema rečemo, da je bil uspeh dosežen, če sta strani dosegli sporazum, ki zadovoljuje obe 

stranki, ali vsaj če se je izboljšala začetna sporna situacija, se uspeh pri preobrazbeni teoriji 

mediacije osredotoča na druge komponente. Tukaj je cilj moralna rast posameznika, njegova 

obrnitev na boljše, torej »izboljšanje« subjekta in ne situacije. Namen in cilj je torej 

pojmovan kot posameznikovo »krepitev moči« in »spoznanje«.14  

 

Do krepitve moči pride, ko subjekt, ki je v sporu, ozavesti in izkusi lastno moč in sposobnost, 

da se lahko spoprime s težavo, ne glede na zunanje ovire.15 Spoznanje pa je vezano na 

doseženo višjo stopnjo krepitve moči, zaradi česar je subjekt bolj dovzeten za položaj in 

potrebe nasprotne stranke. 

 

Baruch Bush in Folger (ibid.) opisujeta, da se v žaru konflikta stranka pogosto počuti kot 

žrtev, ki je ogrožena in napadena s strani nasprotne stranke, ki ji dirigira svoje zahteve. 

Posledično se ogroženi subjekt osredotoči na samozaščito; zavzame obrambno držo, postane 

nezaupljiv in sumničav, lahko tudi sovražen do nasprotne stranke in skoraj nezmožen, da bi 

pogledal prek svojih potreb in zahtev. S tega pogostega začetnega položaja popolne 

                                                 
13 Glej poglavje 1.2. Role-taking in moralni razvoj mladostnika. 
14 Angleška izraza za to sta Empowerment (ki se v slovenski strokovni teoriji najpogosteje prevaja kot  
  »krepitev moči« ali »dodajanje moči«) in Recognition. 
15 Subjekt tedaj ali sčasoma spozna, da to velja za kakršnokoli težavo. 
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orientiranosti vase lahko stranke prek mediacije dosežejo, da se zavestno odprejo in 

resnično prisluhnejo nasprotni strani in njenemu vidiku situacije, postanejo empatične, 

solidarne in dojemljive ter dopustijo, da se njihov vidik položaja razširi z nasprotnikovim. To 

avtorja imenujeta »spoznanje«.  

Okrepitev moči pa je vidna (ibid.), ko stranka iz začetne ranljive, boječe, nezaupne, zmedene 

drže postane bolj mirna, jasna, zaupljiva in odločna ter znova pridobi ali osnuje notranjo moč 

in kontrolo nad situacijo. Na ta način lahko veliko bolje vidi dane možnosti, poišče nove 

rešitve, spozna, kaj resnično želi in kaj je pomembno. 

 

Iz tega je razvidno, da je krepitev moči popolnoma neodvisna od izida same mediacije. Če je 

subjekt izrabil priložnost, ki jo je nudil konflikt, in dosegel ali povečal svojo perspektivo moči, 

je mediacija uspešna (ibid.). 
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2.3 MEDIACIJA 
 

 

2.3.1 Temeljno o mediaciji 
 

Mediacija je najpogosteje pojmovana in razlagana kot odgovor na krizo učinkovitosti 

pravnega sistema in tako poskus deformalizacije prava (Vianello, 2004), kot alternativni, 

čeprav pravnemu sistemu ne antagonističen, način upravljanja konfliktov na podlagi kriterija 

samonadzorovanja (Bernardini, 2005), kot socialna korekcija v smislu neformalnega oziroma 

alternativnega doseganja pravice (Quadrelli, 2005), kot izboljšanje sistema dostopnosti do 

pravičnega zadoščenja in sodelovanja vpletenih pri tem (Genn, 1998), kot odgovor na 

konflikte v družbeni skupnosti, ki zajema najrazličnejše vrste odnosov in razmerij (Di Rosa, 

2002, Bramanti, 2005), kot restorativna pravičnost znotraj ali poleg kazenskega postopka, ki 

namesto sankcije gradi na elementih povračila žrtvi ali skupnosti za storjeno krivico in 

reparaciji odnosa med žrtvijo in oškodovancem (Mannozzi, 2003; Masters, G., Crosland, P., 

Cullen, R. in Nelson, L., 2003).  

 

Mediacija v širšem smislu predstavlja po Menkel-Meadowu (2001) teorijo o vlogi konflikta v 

družbi, o pomembnosti enakovrednosti, participacije, samoodločanja in obliko nevodenega 

vodenja v reševanju problemov in sprejemanju odločitev. Je proces, v katerem naj bi se 

dosegla osebnostna in družbena preobrazba v smeri razvijanja novih in kreativnih človeških 

rešitev na področju problemov in sporov. 

 

Mediacija v ožjem smislu je proces, v katerem udeleženci s pomočjo nepristranske tretje 

osebe (oziroma oseb) sistematično osamijo sporna vprašanja z namenom iskanja možnosti, 

tehtanja alternativ in oblikovanja sporazumnega dogovora, ki bo zadovoljil potrebe vseh 

udeležencev. Poudarja odgovornost strank za sprejemanje odločitev, ki lahko bolj ali manj 

vplivajo na njihovo življenje. Mediacija je torej k razrešitvi konflikta usmerjena intervencija. 

Njen namen je razrešiti spor, omiliti konflikt in odločiti o zadevi (Folberg in Taylor, 1984). 

Označena je tudi kot duhovno dogajanje širom sveta, ki temelji na prastarem človeškem 

hrepenenju po življenju v miru in pravičnosti (I. Krause Windelschmidt, v ibid.). 

 

Moore (2003) definira mediacijo kot intervencijo v pogajanjih ali razreševanju konflikta s 

strani tretje nepristranske osebe, ki pomaga osebama v sporu pri sprejemanju obojestransko 

zadovoljujoče rešitve in nima pristojnosti odločanja o zadevi. Dogovor vsebuje obojestransko 

dogovorjeno in sprejeto rešitev problema, ki je strukturirana na način, da pomaga pri 

ohranjanju medsebojnega odnosa vpletenih (Heynes in Charlesworth, 1996).  
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Namen mediacije je prestaviti kognitivno-čustveni fokus protagonistov zgodbe »iz 

preteklosti« v načrtovanje nove zgodbe »v prihodnosti« (Ardone, 2000). Mediacija je tudi 

»pomiritveni« način upravljanja konfliktov in reševanja sporov, saj izključuje sojenje in 

obsodbo ter deluje po principu neetiketiranja (Martello, 2003).  

 

Mediacija ima moč, da okrepi oziroma na novo vzpostavi odnos zaupanja in spoštovanja ali 

pa pomaga, da se odnos zaključi na način, da so čustvene in psihološke izgube čim manjše 

(Moore, 2003). 

 

 

2.3.2 Pravna podlaga urejanja mediacije 
 

Evropska unija z namenom spodbujanja razvoja mediacije na vseh področjih, večanja njene 

dostopnosti in informiranja o načinu mirnega reševanja sporov želi z izdajanjem direktiv, 

priporočil in knjig spodbuditi države članice, da bi sprejele ustrezne ukrepe in v nacionalnih 

aktih regulirale mediacijo. S tem namenom je bilo do zdaj s strani Sveta EU in drugih organov 

sprejetih že kar nekaj aktov. V nadaljevanju navajamo v vrstnem redu, kot so bili časovno 

sprejeti, tiste, ki so še zlasti relevantni za družinsko mediacijo.16 

 

Kot prvo je bilo leta 1998 izdano Priporočilo R (98) 1 Odbora ministrov držav članic o 

družinski mediaciji, ki je brez dvoma temeljni akt EU s področja družinske mediacije. Sledila 

je Zelena knjiga o alternativnem reševanju sporov v civilnem in gospodarskem pravu iz leta 

2002, ki opredeljuje pomen, način izvajanja in vlogo ARS. EU je nadalje v letu 2004 izdala 

Priporočilo Parlamentarne skupščine 1639 (2003) o družinski mediaciji in enakosti med 

spoloma ter Evropski kodeks ravnanja za mediatorje, ki podrobno opredeli pristojnosti 

mediatorja, njegovo imenovanje in delovanje v mediaciji, mediacijski postopek, nekatera 

temeljna načela in drugo. Kot zadnja z vidika relevantnosti družinske mediacije je bila leta 

2008 sprejeta Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki prav tako definira 

nekatere temeljne vidike mediacije, velik poudarek pa daje spodbujanju dostopnosti 

mediacije in informiranju javnosti o mediaciji. 

Leta 2008 je tudi Slovenija sprejela (svoj prvi in) krovni mediacijski zakon, Zakon o mediacijah 

v civilnih in gospodarskih zadevah (v nadaljnjem besedilu ZMCGZ). Cilj tega zakona je olajšati 

                                                 

16
 V poglavju 3.2.5.1 Ureditev aktov s področja mediacije, ki so jih sprejeli organi Evropske unije, so imenovani 

in še nekateri drugi akti tudi vsebinsko predstavljeni, zato jih na tem mestu samo naštevamo. 
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dostop do alternativnega reševanja sporov ter spodbuditi mirno reševanje sporov s 

spodbujanjem uporabe mediacije in zagotavljanjem uravnoteženega odnosa med mediacijo 

in sodnimi postopki. ZMCGZ v 2. členu ureja mediacijo v sporih iz civilnopravnih, 

gospodarskih, delovnih, družinskih in drugih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z zahtevki, 

s katerimi stranke lahko prosto razpolagajo in se glede njih poravnajo. 

Zakon podaja opredelitev mediacije in mediatorja, uredi postopek mediacije, to je začetek, 

potek in konec mediacije ter sporazum o rešitvi. Zakon opredeli nekatera temeljna načela, 

kot je na primer zaupnost, pa tudi stroške mediacije. Pri tem se zakon v mnogočem naslanja 

na Direktivo 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta. 

 

Po ZMCGZ »mediacija« pomeni postopek, v katerem stranke prostovoljno s pomočjo 

nevtralne tretje osebe (mediatorja) poskušajo doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz ali je v 

zvezi s pogodbenim ali drugim pravnim razmerjem, ne glede na to, ali se za ta postopek 

uporablja izraz mediacija, konciliacija, pomirjanje, posredovanje v sporih ali drug podoben 

izraz.17 

»Mediator« oziroma »mediatorka« pa pomeni vsako tretjo osebo, ki je zaprošena, da vodi 

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

imenovana ali zaprošena za vodenje mediacije in ki zaprosilo sprejme.  

 

ZMCGZ jasno definira zaupnost, ko določi, da so vsi podatki, ki izvirajo iz mediacije ali so z njo 

povezani, zaupni, razen če so se stranke sporazumele drugače, če njihovo razkritje zahteva 

zakon ali če je razkritje potrebno za izpolnitev ali prisilno izvršitev sporazuma o rešitvi spora. 

Mediator se lahko srečuje ali komunicira z vsako stranko posebej ali z vsemi skupaj. 

Podatke v zvezi s sporom, ki jih mediator prejme od stranke, lahko razkrije drugim strankam 

mediacije, razen če mu jih je stranka razkrila pod izrecnim pogojem, da ostanejo zaupni. 

 

Praviloma stranke imenujejo mediatorja sporazumno, razen če so se sporazumele za 

drugačen postopek imenovanja. Če se stranke o poteku mediacije niso sporazumele, 

mediator vodi postopek, kot šteje za primerno. Pri tem upošteva vse okoliščine primera, 

morebitne želje strank ter potrebo po hitri in trajni rešitvi spora. 

ZMCGZ nalaga mediatorju, da mora delovati neodvisno in nepristransko ter si prizadevati za 

enako obravnavanje strank, upoštevaje vse okoliščine primera. Ves čas mediacije lahko daje 

mediator predloge za rešitev spora, ki pa strank ne zavezuje. 

                                                 
17

 V poglavju 3.2.5.1 Ureditev aktov s področja mediacije, ki so jih sprejeli organi Evropske unije, podrobneje 

prikažemo vsebino evropskih aktov. 
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Mediator lahko sodeluje pri oblikovanju besedila sporazuma o rešitvi spora. 

Stranke se lahko sporazumejo, da se sporazum o rešitvi spora sestavi v obliki neposredno 

izvršljivega notarskega zapisa, poravnave pred sodiščem ali arbitražne odločbe na podlagi 

poravnave. 

 

Za potrebe ureditve instituta sodišču pridružene mediacije je bil leta 2009 sprejet Zakon o 

alternativnem reševanju sodnih sporov (v nadaljnjem besedilu ZARSS), ki je stopil v veljavo 

sredi leta 2010, skoraj istočasno pa je stopil v veljavo tudi Pravilnik o mediatorjih v 

programih sodišč. 

ZARSS ureja reševanje sodnih sporov v okviru postopkov alternativnega reševanja sporov, ki 

jih na podlagi tega zakona strankam zagotavljajo sodišča in ki v sodnih sporih izboljšujejo 

dostop strank do ustreznega pravnega varstva, strankam ponujajo izbiro ustreznega 

postopka za reševanje spora, omogočajo pravične, hitre in sporazumne rešitve sporov, 

strankam in sodiščem zagotavljajo časovne in finančne prihranke ter povečujejo obseg 

prostovoljnih izvršitev sklenjenih sodnih ali izvensodnih poravnav ali izdanih arbitražnih 

odločb. 

 

ZARSS se tako kot ZMCGZ uporablja v sporih iz gospodarskih, delovnih, družinskih in drugih 

civilnopravnih razmerij v zvezi z zahtevki, s katerimi lahko stranke prosto razpolagajo in se 

glede njih lahko poravnajo. 

Okrajna, okrožna, delovna in višja sodišča ter višje delovno in socialno sodišče strankam 

omogočijo uporabo alternativnega reševanja sporov s tem, da sprejmejo in uveljavijo 

program alternativnega reševanja sporov, v okviru katerega strankam obvezno omogočijo 

uporabo mediacije, lahko pa tudi uporabo drugih oblik alternativnega reševanja sporov. 

Sodišče lahko sprejme in izvaja program alternativnega reševanja sporov kot dejavnost, 

organizirano neposredno pri sodišču (sodišču pridružen program), ali na podlagi pogodbe z 

ustreznim izvajalcem alternativnega reševanja sporov (s sodiščem povezan program). 

V programih mediacije lahko postopke mediacije izvajajo mediatorji, ki so uvrščeni na 

sezname mediatorjev, ki ga vodi in nanj uvršča sodišče, ki posamezen program izvaja. ZARSS 

določa pogoje, na podlagi katerih se na seznam lahko uvrsti posamezna oseba, ministrstvo za 

pravosodje pa vodi centralno evidenco mediatorjev, uvrščenih na sezname. 

 

Sodišče strankam ponudi možnost alternativnega reševanja spora v vsaki zadevi, razen kadar 

sodnik oceni, da v posamezni zadevi to ne bi bilo primerno. Na predlog strank, ki soglašajo, 

da se opravi poskus alternativne rešitve spora, lahko sodišče kadarkoli prekine sodni 

postopek za čas, ki ne sme biti daljši od treh mesecev, in stranke napoti v postopek 
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alternativnega reševanja spora(napotitev v mediacijo na podlagi soglasja strank). Sodišče pa 

sme tudi, kadar je to glede na okoliščine primera ustrezno, na podlagi opravljenega 

posvetovanja s strankami, ki se udeležijo informativnega naroka, skleniti, da postopek 

prekine za čas, ki ne sme biti daljši od treh mesecev, in stranke napoti na mediacijo (obvezna 

napotitev na mediacijo). 

Če stranke sodišču ne predlagajo napotitve v postopek alternativnega reševanja spora, sme 

sodišče kadarkoli med sodnim postopkom zahtevati, da se stranke osebno udeležijo 

informativnega naroka o mediaciji. 

 

ZARSS določa tudi kritje nagrade in potnih stroškov mediatorja s strani sodišča, vodenje 

programa, njegovo financiranje in podporo. 

 

V preteklih letih so bile v večje število nekaterih krovnih in področnih zakonov vnešene 

klavzule o mediaciji; klavzule o izvensodnem načinu reševanja sporov in poravnavanju pa 

zakoni poznajo že nekaj časa. Nekatere od njih, ki bi lahko bile povezane z družinskopravno 

problematiko, skupaj s kratko navezavo na vsebino izpostavljamo v nadaljevanju. 

 

Zakon o pravdnem postopku18 predpisuje, da po prejemu odgovora na tožbo sodišče pred 

glavno obravnavo razpiše poravnalni narok. Na poravnalnem naroku mora sodišče s 

strankami odprto razpravljati o dejanskih in pravnih vidikih spora, da se opredelijo sporna in 

bistvena vprašanja, ter proučiti možnosti za sodno poravnavo in si prizadevati za njeno 

sklenitev.  

 

Zakon o splošnem upravnem postopku19 določa, da v primerih, kjer je v postopku 

udeleženih dvoje ali več strank z nasprotujočimi si interesi, si mora uradna oseba, ki vodi 

postopek, med postopkom ves čas prizadevati, da se stranke poravnajo, bodisi v celoti ali pa 

vsaj glede posameznih spornih točk. 

 

Zakon o kazenskem postopku20 daje državnemu tožilcu možnost, da sme ovadbo ali obtožni 

predlog za kaznivo dejanje, za katero je predpisana denarna kazen ali zapor do treh let in za 

nekatera druga kazniva dejanja21, odstopiti v postopek poravnavanja.  

                                                 
18

 V nadaljnjem besedilu ZPP. 
19

 V nadaljnjem besedilu ZUP. 
20

 V nadaljnjem besedilu ZKP. 
21

 Kazniva dejanja, ki so opredeljena v 2. odstavku 161.a člena Zakona o kazenskem postopku. 
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Zakon o delovnih razmerjih predvideva, da lahko inšpektor za delo posreduje v sporu med 

delavcem in delodajalcem z namenom, da delavec in delodajalec sporazumno rešita spor, 

vse do izvršljive arbitražne odločitve o spornem vprašanju oziroma do odločitve sodišča prve 

stopnje o spornem vprašanju. 

 

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih pozna na primer procesno predpostavko: kadar je z 

zakonom ali s kolektivno pogodbo določen obvezen postopek za mirno rešitev spora, je 

tožba dopustna pod pogojem, da je bil postopek predhodno začet, pa ni bil uspešen. 

 

Zakon o brezplačni pravni pomoči predvideva brezplačno pravno pomoč pri uresničevanju 

pravice do sodnega varstva, ki poleg varstva pravic, obveznosti in pravnih razmerij ter 

varstva pred obtožbami v kazenskih zadevah pred za to ustanovljenimi domačimi in 

mednarodnimi sodišči štejejo tudi vse oblike izvensodnega poravnavanja sporov, določene z 

zakonom. 

 

Zakon o notariatu poleg drugih pristojnosti in nalog notarje pooblašča in jim narekuje, da 

opravljajo vse oblike alternativnega reševanja sporov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tanja Pia Metelko: Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini 

31 

2.4 DRUŽINSKA MEDIACIJA 

 

2.4.1 Opredelitve, namen in cilj družinske mediacije 

 

V zadnjih desetletjih se po državah po svetu zakonodaja spreminja skupaj s spremembami 

sloga življenja ljudi tako, da postaja sklepanje partnerskih in družinskih skupnosti ter njihovo 

prenehanje in reorginazicaja po eni strani lažje dostopno, zaradi tega pa po drugi bolj 

pogosto. Z nastankom skupnosti, zlasti pa njenim razpadom ali predrugačenjem, pa je 

povezanih veliko vprašanj, pogovorov, načrtov in dogovorov. Razveza zakonske zveze 

vsekakor ni samo pravno vprašanje; če kdaj, potem je zagotovo v zadnjih desetletjih vedno 

bolj psihosocialno vprašanje. Prenehanje družine je stvar srca prav toliko, kot je stvar prava 

(Gold, 1992, v Folberg, Milne, Salem, 2004). Čeprav danes mnogi pritrjujejo temu, da je 

pravni vidik razveze ZZ ali razpada IZS le eden od vidikov razhoda, po drugi strani mnogi tudi 

zagovarjajo mnenje, da s tem družina ne preneha, ne razpade, temveč se reorganizira. Za 

njeno reorganizacijo pa je potreben dialog in ne sodnik. 

 

V svetu sta poznana dva izraza za mediacijo, ki je usmerjena v delo z družinami. Najbolj 

razširjen je izraz »družinska mediacija«, čeprav je v literaturi na mnogih mestih prisoten izraz 

»ločitvena mediacija«22 zaradi mnenja avtorjev, da se družinska mediacija najpogosteje ali 

celo izključno uporablja v primerih razveze zakonske zveze. Mi delimo mnenje, da je 

primernejši izraz »družinska mediacija«, saj se tovrstna mediacija uporablja širše in ne samo 

v primerih prenehanja partnerske skupnosti, najsi bo zakonska zveza, registrirana ali 

neregistrirana izvenzakonska skupnost. 

 

Družinska mediacija daje po Folbergu (1985, v Folberg, Milne, Salem, 2004) možnost 

personaliziranega pristopa k reševanju nesoglasij, kjer imata zakonca možnost, da spoznata 

potrebe drug drugega. Mediacija pomaga strankam, da rešujejo spore skupaj in spoznajo, da 

sodelovalni odnos prinaša koristi vsem vpletenim. Največja avtoriteta v mediaciji pripada 

strankam.  

 

Družinska mediacija kot ena od najbolj uporabljanih in v svetu razširjenih oblik mediacije je 

namenjena reševanju konfliktov in sporov med družinskimi člani. Med udeleženimi ustvarja 

novo kulturo medčloveških odnosov, ki temeljijo na konstruktivni komunikaciji, poslušanju 

                                                 
22

 V angleškem jeziku se uporablja izraz »divorce mediation«, na primer Emery (2012). 



Tanja Pia Metelko: Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini 

32 

drugega, upoštevanju želja in potreb ter iskanju skupne rešitve, ki bo kar najbolj zadovoljila 

vse vpletene (Parkinson, 1997).  

 

Družinske mediacije lahko uporabijo tako osebe ožje družine (otroci in starši) kot širše (širši 

sorodniki, svaštvo): družinski člani, ki rešujejo konflikte v družini, kjer se ohranja zakonska 

zveza in družinska celica, kot družinski člani v sporih, ki imajo za posledico razpad zakonske 

ali partnerske zveze. V slednjih primerih je družinska mediacija še zlasti koristna in potrebna, 

saj so člani družine med seboj povezani v odnosu, ki se nadaljuje; v teh primerih je v osrčju in 

v ospredju največji interes otroka, ki ga dosledno zasleduje mediacija s svojo funkcijo 

ponovnega podeljevanja odgovornosti roditeljem pri izvajanju skupnega starševstva 

(Canevelli, 2007). 

 

Cilji družinske mediacije so zlasti izboljšanje komunikacije in odnosov med člani družine; 

zagotavljanje nadaljevanja osebnih stikov med starši in otroki tudi po razpadu prvotne oblike 

družine ter zmanjševanje sporov med njimi; hitra in stroškovno nizka rešitev sporov v 

družini; zagotavljanje zaupnosti postopka in vsega, kar se dogaja na mediaciji; doseganje 

celostnih rešitev sporov med udeleženci – reševanje vseh spornih vprašanj; ustvarjanje 

rešitev in sklepanje dogovorov, ki bodo najugodnejši za vse vpletene udeležence; sklepanje 

dogovorov, ki predstavljajo trajn(ejš)o rešitev sporov med vpletenimi (Chianura in Balzotti, 

2000; v Gennari, Marzzotto, Tamanza, 2005). 

 

Irving in Benjamin (2002) zelo sistematično predstavita temeljne cilje družinske mediacije, ki 

so: 

‒ ustvariti pravičen in kooperativen proces za partnerje v konfliktu, ki se želijo 

razvezati; 

‒ identificirati in razjasniti točke spora, ki so med njimi; 

‒ dati parom v razhodu priložnost, da razmislijo o možnosti sprave; 

‒ spodbuditi starše, da postavijo največji interes otroka pred svoje lastne potrebe; 

‒ nuditi partnerjem pomoč in oporo pri pogajanjih v fazi iskanja rešitve; 

‒ pomagati parom, da bodo dosegli glede vseh spornih zadev tak sporazum, ki bo 

sprejemljiv za obe strani, poleg tega pa pravičen in uravnotežen. 
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2.4.2 Temeljna načela v družinski mediaciji 

 

Čeprav mediacija ni eksaktna veda, nasprotno, gre za izrazito neformalen postopek, pri 

katerem se vedno znova postavlja vprašanje, v kakšni meri ga je sploh mogoče in smiselno 

ter ne nazadnje dopustno vsebinsko in procesno formalizirati, je vendar možno iz različnih 

modelov izluščiti določene skupne značilnosti, ki spremljajo praktično katerikoli postopek, 

imenovan mediacija. Gre za splošne značilnosti, postulate ali načela mediacije. »Mediacija 

ima svoja načela in omejitve, katerih namen je vzpostavitev posebne identitete mediacije, 

ohranjanje njene integritete in varovanje tistih, ki jo uporabljajo« (Parkinson, 2011, s. 23). 

 

Irving in Benjamin (2002) sta si enotna, da je mogoče v strokovni literaturi zaslediti sedem 

temeljnih načel družinske mediacije, od katerih je pet takih, ki uživajo splošno soglasje, in 

dve, ki sta predmet polemik. Pet temeljnih načel družinske mediacije je torej: načelo 

zaupnosti postopka, načelo samoodgovornosti strank, načelo poštenosti in pravičnosti, 

načelo varnosti in zaščite in načelo popolnega razkritja. Dve načeli, ki se sicer v literaturi 

pogosto omenjata, ki pa zaradi različnih in tudi napačnih interpretacij sprožata diskusije, 

debate in sta polje nasprotujočih si mnenj, pa sta načelo otrokove največje koristi in načelo 

mediatorjeve nepristranskosti. 

Poleg imenovanih je vsaj še nekaj načel, ki jih mediatorji v svoji praksi uporabljamo in 

integriramo v mediacijski proces, med katerimi sta zlasti načelo prostovoljne udeležbe in 

načelo ustvarjanja rešitev. 

 

 

Zaupnost postopka 

 

Za izvedbo mediacije, še več, za samo odločitev strank za mediacijo je bistvenega pomena 

načelo zaupnosti mediacijskega postopka – stranki morata imeti zagotovilo, da bodo vse 

zadeve, podatki in informacije v zvezi z mediacijo ostale zaupne. To velja že za samo dejstvo, 

da so se stranke udeležile mediacije v neki zadevi. Zaveza zaupnosti velja za vse udeležence v 

mediaciji: mediante, mediatorja in druge morebitne udeležence ter organizacijo, ki je 

ponudnik konkretne mediacijske storitve. 

 

Schepard (2004) navaja, da je načelo zaupnosti prvo, temeljno in najpomembnejše načelo v 

postopku družinske mediacije. Temeljnost veže na to, da lahko stranke samo ob zagotovitvi 

in vedenju, da nič od tega, kar bodo povedale, pokazale ali kakorkoli drugače razkrile v 
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mediaciji, ne bo uporabljeno proti njim v (morebitnem poznejšem) sodnem postopku. 

Mnoge države so zaradi tega, tako Schepard, v nacionalni zakonodaji mediaciji podelile 

privilegiran status.  

 

Načelo zaupnosti odvezuje mediatorja dolžnosti pričanja v sodnem postopku23 in tega, da bi 

moral svoje zapiske iz mediacije ali katerekoli listine predložiti sodišču kot dokaze (Irving in 

Benjamin, 2002). Prav tako se stranke v kakršnemkoli postopku ne smejo sklicevati ali 

uporabljati informacije, dokaze, listine ali dejstva, za katere so izvedele v mediacijskem 

postopku.24  

 

Roberts (1997) razlikuje tri vidike zaupnosti: zaupnost med mediatorjem in stranko oziroma 

med mediatorjem in strankami v postopku; zaupnost vsega, kar so kakorkoli podale stranke 

na mediaciji nasproti tretjim osebam izven mediacije; zaupnost oziroma »privilegij 

zaupnosti« v razmerju do pravnih postopkov. 

 

 

Nepristranskost mediatorja 

 

Nepristranskost mediatorja v vsakem trenutku postopka je ključen element mediacije. Če je 

mediator na kakršenkoli način povezan s katero od strank, je treba to razkriti in odstopiti od 

mediacije. (Izjeme veljajo za nekatera okolja, na primer šolo, kjer mediator, na primer šolski 

svetovalni delavec, najverjetneje bolj ali manj pozna oba medianta.) 

Bistvo načela nepristranskosti pomeni, da se mediator nikoli ne zavzema za eno ali drugo 

stranko v postopku ali kako drugače opredeljuje eni ali drugi strani v korist glede katerekoli 

teme v mediaciji ali predloga glede rešitve. V psihološkem smislu to načelo pomeni, da 

mediator kaže enako naklonjenost do vseh strank v postopku, prizadevati pa si mora za to, 

da ga kot nepristranskega doživljajo tudi stranke. 

 

V literaturi je mogoče, čeprav vedno redkeje, poleg izraza »nepristranskost« zaslediti tudi 

izraz »nevtralnost« mediatorja. Večina avtorjev je soglasnih, da je mediator lahko in mora 

biti nepristranski, nevtralen pa je lahko kvečjemu v posamezni situaciji in nikakor ne na 

splošno in v vsem (Taylor, 1997; Kolb, Kressel, 1994; Cohen, Dattner, Luxenburg, 1999; vse v 

Irving in Benjamin, 2002). 

                                                 
23

 Pri nas to izhaja iz 231. člena Zakona o pravdnem postopku. 
24

 O tem govori 11. člen ZMCGZ.  
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Cobb in Rifkin (1991, v Beck in Sales, 2001) prepoznavata v literaturi dva ločena in 

konkurenčna koncepta nevtralnosti: nevtralnost kot nepristranskost in nevtralnost kot 

ekvivalentnost. Nevtralnost v smislu nepristranskosti razlagata kot zmožnost in dolžnost 

mediatorja, da iz mediacijskega procesa oddvoji svoje osebne izkušnje in vrednote, da te ne 

bi kakorkoli vplivale na potek in izid pogajanj v mediaciji ali na vsebino mediacijskega 

dogovora. Pri tem pa se jima postavlja vprašanje ali mediator lahko to v polnosti sploh 

realizira. Po drugi strani navajata, da ravno izkušnje, vrednote in presoja mediatorju 

pomagajo pri vodenju mediacije, saj so usmerjevalci pri iskanju informacij in poti do rešitve. 

Nevtralnost v smislu ekvivalentnosti pa pomeni uravnotežanje moči med strankama, da ne bi 

prišlo do nadvlade ali prisiljevanja katere od strank v razmerju do druge. 

 

Haynes (1980, v Roberts, 1997) morda najbolj odločno zastopa stališče, da mediator ne more 

biti nevtralen in ni nevtralen, saj je nedvoumno, da ima lastne poglede, mnenja in vrednote. 

Vsekakor pa mora biti v procesu mediacije in v odnosu do strank zavezan k nepristranskosti. 

Roberts (ibid.) dodaja, da biti nepristranski ne izključuje možnosti, da ne bi mogel mediator v 

različnih trenutkih mediacije podpreti posamezne od strank. 

 

Regina (2011) v kontekstu nepristranskosti govori o štirih vidikih hkrati – nevtralnosti, 

objektivnosti, nepristranskosti in uravnotežanju. Nevtralnost je zanj konceptualizirana kot 

stanje duha in prakse, saj mediatorji ne sodijo niti konflikta, niti udeležencev25, prav tako ne 

favorizirajo nobene okoliščine nasproti drugi ali enega medianta nasproti drugemu, kar je v 

duhu hermenevtičnega epistemološkega pristopa. Regina nadalje navaja, da aktualna 

strokovna literatura ponuja mnoštvo člankov, ki dajejo pod vprašaj tradicionalno dojemanje 

nevtralnosti, kjer se njihovi avtorji na eni strani sprašujejo, ali je nevtralnost sploh mogoča, 

na drugi pa nakazujejo, da nevtralnost morda sploh ni zaželena (Astor, Chinkin, 1992; Astor, 

2007; Cohen, Dattner, Luxenburg, 2007; v Regina, 2011). McCormick (v ibid.) navaja, da je 

uravnotežanje mediatorju bolj dosegljiv in mediaciji lažje dostopen pristop od nevtralnosti. 

Fieldova (v ibid.) pa predlaga, naj mediatorji nevtralnost zamenjajo z nepristranskostjo, ki jo 

sama opredeljuje kot objektivnost, pravičnost in enakovrednost, kar kaže na objektivističen 

epistemološki pogled. 

 

»Strokovno znanje in izkušnje mediatorjev lahko vplivajo na razumevanje pomena 

nevtralnosti in nepristranskosti v praksi. Mediatorji s področja prava lahko nevtralnost in 

nepristranskost razumejo v smislu pravnih načel in postopkov. Mediatorji, ki delujejo na 

                                                 
25

 V angleškem jeziku to zveni še bolje »mediators are non-judgmental of disputes and disputants«. 
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področju duševnega zdravja, redkeje trdijo, da so nevtralni, nepristranskost pa pogosto 

opisujejo kot ohranjanje uravnoteženosti« (Parkinson, 2011, s. 24). 

 

 

Načelo samoodgovorne odločitve strank 

 

Udeleženci mediacije so tisti, ki načeloma največ vedo o okoliščinah spornega vprašanja, 

njegovi zgodovini, poteku dogodkov, pa tudi najbolj poznajo sebe, svoje bližnje, otroke, 

družinske člane in zaradi tega lahko vsaj v splošnem najbolj kompetentno predstavijo tako 

samo situacijo kot tudi svoje potrebe, želje in interese. Skladno z načelom samoodgovorne 

odločitve strank je udeležencem ponovno vrnjen njihov glas, da povedo svojo zgodbo s 

svojimi besedami (Irving in Benjamin, 2002). Njihov glas, njihova zgodba in njihova čustva 

predstavljajo bistvo tega načela, po drugi strani pa so udeleženci tisti, ki bodo nosili 

posledice vseh svojih v mediaciji sprejetih odločitev. Mediator ima zato nalogo in moč, da 

stranke opogumlja ter v njih krepi moč za sprejemanje samoodgovornih rešitev za nastalo 

konfliktno ali sporno situacijo. 

Spor se rešuje na ravni, na kateri se je začel – pri strankah samih; stranki imata vse možnosti, 

da povesta, kar želita, vprašata, kar bi radi izvedeli, podajata mnenja, izrazita svoja čustva, 

pomisleke. Stranki imata moč, da se odločita za kakršnokoli rešitev oziroma izid spora – 

vedno imata nadzor nad izidom. 

 

 

Načelo poštenosti in pravičnosti 

 

To načelo narekuje splošno pravilo v mediaciji, da imajo vse stranke enake možnosti za to, da 

povejo in predstavijo vse, kar se jim zdi pomembno, vse, kar si želijo, da predstavijo svoja 

mnenja, stališča in potrebe, in ki ga mediator poleg drugih predstavi v začetnem nagovoru 

oziroma predstavitvi mediacije. Prav tako lahko vsi udeleženci enakovredno predstavijo in 

predlagajo rešitve za dosego sporazuma. Mediatorjeva naloga je, da na mediaciji omogoča in 

tudi zagotavlja enak prostor vsem strankam.  

Ne glede na to v praksi prihaja do neenakovredne porazdelitve moči, informacij, veščin za 

prezentiranje svojega mnenja, kar bi lahko privedlo do nepoštenega procesa oziroma 

nepoštenega in nepravičnega dogovora. Naloga mediatorja je, da v takih primerih uravnoteži 

»igralno polje« (Irving in Benjamin, 2002) z različnimi tehnikami uravnotežanja moči. Spet 

drugi (MacBeth, 2010) menijo, da je neravnovesje moči naravno stanje znotraj odnosa dveh, 
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ki se je kazalo čez leta in se bo v njuni interakciji nadaljevalo tudi po mediaciji, zaradi česar ni 

naloga mediatorja, da to spreminja. 

 

Roberts (1997) v zvezi s poštenostjo v mediacijskem postopku navaja, da je to kategorija, ki 

jo definirajo stranke same in vključuje vrednote, osebne norme, etične norme, kot tudi 

pravne. Poštenost in pravičnost je treba zasledovati ves čas, kar pomeni, da mora mediator 

skrbeti ter si prizadevati za pošten proces in pošten izid mediacije, zlasti mediacijski dogovor.  

Zasledovati poštenost in pravičnost v mediaciji pa ni lahko delo, saj imajo udeleženci glede 

tega lahko zelo različne poglede.26 

 

 

Načelo varnosti in zaščite 

 

To načelo doživi svoj največji pomen prav v primerih družinske mediacije. V slednjih se 

srečujejo družinski člani, ki bodisi še živijo skupaj ali pa imajo za sabo bolj ali manj dolgo in 

intenzivno zgodovino partnerskega, družinskega ali svaštvenega odnosa. Vsekakor so to 

odnosi, ki so poleg zgodb globoko zaznamovani s čustvi, včasih zelo močnimi, velikokrat tudi 

negativnimi. 

Naloga mediatorja je, da na mediaciji ustvarja prostor, kjer se bo vsak udeleženec čutil 

najprej fizično varnega, seveda pa je pomembna tudi varnost in zaščita v smislu spoštljivega 

odnosa, kjer ne bo groženj, izsiljevanj ali kakšnih drugih psihičnih zlorab. 

 

 

Prostovoljna udeležba 

 

Obvezna mediacija je splošno razumljena kot protislovnost (Parkinson, 2011). Stranke naj ne 

bi bile v nobenem primeru in v nobeni vrsti mediacije vanjo napotene pod prisilo oziroma z 

grožnjo kakršnekoli negativne posledice. Zahteva po udeležbi na uvodnem informativnem 

srečanju ali informativnem naroku27 ne pomeni, da je mediacija obvezna. Na uvodnem 

srečanju mediator ali druga, za to pooblaščena oseba, razloži princip mediacije, mediacijski 

                                                 
26

 Nekdo v mediaciji lahko poštenost opredeli kot dva enaka deleža, medtem ko je drugi prepričan, da je to 
popolnoma nepošteno. Podobno se lahko nekomu zdi, da je »pravično«, da je vsak od staršev polovico časa z 
otroki, drugemu pa se to ne zdi pravično. 
27

 18. člen ZARSS predvideva informativni narok o mediaciji: »Če stranke sodišču ne predlagajo napotitve v 
postopek alternativnega reševanja spora, sme sodišče kadarkoli med sodnim postopkom zahtevati, da se 
stranke osebno udeležijo informativnega naroka o mediaciji.« 
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postopek, načela, prednosti mediacije, moč mediacijskega dogovora in je na voljo strankam 

za dodatna pojasnila; po tem pa se stranke svobodno in prostovoljno odločijo, ali se bodo 

mediacijskega postopka udeležile ali ne. 

Mnenje mnogih je, da je prostovoljnost (poleg zaupnosti) temeljni pogoj za vsako mediacijo; 

mediacija ne more biti uspešna, če je katera od strank vanjo prisiljena, saj ni mogoče 

konstruktivno iskanje rešitev in sklenitev sporazumnega dogovora, ki se ga bosta stranki 

držali.  

 

Kljub temu se nekatere države odločajo za način, ki ne predvideva (zgolj) prostovoljne 

udeležbe; nekatere poznajo obvezno napotitev na mediacijo, druge pa udeležbo na mediaciji 

kot procesno predpostavko.28 

 

 

Načelo popolnega razkritja 

 

Zaradi možnosti uresničevanja načela poštenosti in pravičnosti je pogosto sprejeto stališče, 

da je nujno, da se stranke v mediacijskem postopku dogovorijo, da bodo razkrile vse 

potrebne ali želene informacije in dejstva ter da jih bodo podkrepile z dokazili, v kolikor bo to 

pripomoglo k razrešitvi sporne situacije in doseganju dobrega dogovora (Irving in Benjamin, 

2002). Upoštevanje tega načela se kaže v tem, da večina mediacijskih pogodb, ki jih sklenejo 

stranke in ponudnik mediacijske storitve ob vključitvi v mediacijo, vsebuje klavzulo, s katero 

se stranke obvežejo k popolnemu razkritju vseh informacij. 

 

Mediacijska praksa in nekateri kritiki mediacije (ibid.) govorijo o tem, da stranke nikoli ne 

morejo biti povsem prepričane, da je nasprotna stran v resnici razkrila vse ključne in 

potrebne informacije. Vsekakor je to ena od bolj ohlapnih plati mediacije, zaradi česar lahko 

stranke gradijo odnos in dogovor le ob predpostavki, da (še) obstaja zadostna mera 

zaupanja. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Mediacijo kot procesno predpostavko v nekaterih vrstah sporov pred uveljavljanjem sodnega varstva določa 
Italija. 
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Načelo največje otrokove koristi 

 

Načelo največje otrokove koristi je v veliki meri na evropski ravni in širše vpeljala Evropska 

konvencija o uresničevanju otrokovih pravic.29 Načelo največje otrokove koristi je standard, 

ki ga mora definirati vsako področje zase.30 Znotraj družinske mediacije naj bi se načelo 

upoštevalo vedno, ko se starša (ali skrbniki) dogovarjata o zaupanju otroka v vzgojo in 

varstvo in stikih z drugim staršem, v zadnjih časih pa se vse bolj poudarja, naj se načelo 

upošteva ves čas sestavljanja starševskega načrta (Irving in Benjamin, 2002). Otrokovo 

»največjo korist« nekateri bolj kot standard razumejo kot senzibilizacijo staršev (Kelly, 1997, 

v Irving in Benjamin, 2002). 

Bistvo tega načela v mediaciji se kaže v skrbi družinskega mediatorja, da starše nenehno 

spodbuja k namenjanju pozornosti interesom, željam in potrebam njihovih otrok ter da je ta 

pogled prisoten in upoštevan v vseh delih starševskega načrta in v vseh odločitvah, ki jih 

starša sprejemata v zvezi z reorganizacijo družine in ki bodo vplivale na skupne otroke.31  

V tem pogledu je terapevtska smer družinske mediacije, kjer je največja otrokova korist 

središčna točka dogovarjanja, zelo konkretna, saj imajo mediatorji v tem stilu mediacije na 

voljo konkretne smernice, kako iskati in preverjati otrokovo korist. V ta namen deluje 

mediator kot otrokov odvetnik (Irving in Benjamin, 2002). 

 

 

2.4.3 Modeli in pristopi družinske mediacije 
 

 

Transformativna mediacija 
 

Baruch Bush in Joseph Folger sta naredila veliko paradigmatsko spremembo, ko sta postavila 

staro paradigmo družinske mediacije na stran in postavila novo (Taylor, 2002). Njun pristop 

temelji na transformiranju ljudi in promoviranju človekovih vrednot in potreb prek 

prepoznavanja in krepitve moči, namesto da se v družinski mediaciji fokusiramo na konflikt 

in probleme, ki jih je treba rešiti oziroma na konkretne izide mediacije. 

                                                 
29

 Konvencija je bila sprejeta 25. 1. 1996 in je ena z največjim številom ratifikacij. Ratificirala jo je tudi Slovenija 
in se s tem obvezala, da bo načelo vpeljala v nacionalno zakonodajo. 
30

 O »koristi otroka« na več mestih v različnih členih govori tudi Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. 
31

 Tukaj ni mišljeno samo to, s kom bo otrok živel, na primer po razvezi zakonske zveze, temveč tudi, kje bo 
živel, ali bo to isti kraj, ista šola, isto socialno okolje ali se bo moral otrok preseliti in s tem prešolati, in 
podobno. 
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Prepoznati je mogoče njun znani moto »raje spreminjajmo ljudi, kot da spreminjamo 

konflikte« (ibid.). 

 

Bush in Folger (2010, s. 24) v mediacijskem procesu »unikatni potencial za transformacijo 

ljudi – spodbujanje moralne rasti – ker ljudem nudi pomoč pri soočanju s težkimi 

okoliščinami in jih spodbuja k premagovanju razlik med ljudmi sredi samega konflikta.« Ta 

transformativni potencial izvira iz dveh učinkov mediacije – krepitve moči in priznavanja. 

»'Opolnomočenje32' pomeni povrnitev posameznikovega občutka o njegovi lastni vrednosti 

in moči ter o njegovi sposobnosti za soočanje z življenjskimi problemi. 'Priznavanje' pa 

pomeni v posameznikih zbujati priznavanje in empatijo za položaj in probleme drugih« 

(ibid.). To dvoje je torej cilj transformativne mediacije, na podlagi katere se ne izboljša 

»položaj strank« v primerjavi s prejšnjim, temveč gre za »izboljšanje strank samih«. Krepitev 

moči se dogaja v kontekstu ciljev, možnosti, sposobnosti, sredstev in sprejemanja odločitev. 

Priznavanje se dogaja stopenjsko: najprej oseba premišljuje, da bi dala priznavanje; nato si 

želi dati priznavanje; sledi priznavanje v mislih; nato priznavanje z besedami; končno 

priznavanje z ravnanjem. 

 

Avtorja (2011) zagovarjata pogled, da pri konfliktu ne gre zgolj za pravice, interese ali moč, 

temveč predvsem za interakcijo med ljudmi. »Transformativna mediacija je uspešna takrat, 

ko stranke doživijo moralno rast v obeh dimenzijah moralnega razvoja – pri razvijanju tako 

sposobnosti za lastno moč in sposobnosti za povezovanje z drugimi« (Bush in Folger, 2010, s. 

24). 

 

 

Terapevtska družinska mediacija 
 

Terapevtska družinska mediacija gradi na komunikaciji, strukturi in še posebej strategiji 

modelov družinske terapije kot tudi na konceptih Benjamina in Elkaima (Irving in Benjamin, 

1995), ki koreninijo v ekosistemskih predpostavkah. 

Terapevtska mediacija pogosto prinese v družinsko mediacijo teorijo in prakso terapevtskih 

in kliničnih znanj in izkušenj (Taylor, 2002). Terapevtski model mediacije je zaprisežen 

prepričanju, da mora posameznik ali celotna družinska celica doseči osebno ali sistemsko 

spremembo, preden lahko sklenejo učinkovit dogovor, ki bo trajal v času (ibid.). 

                                                 
32

 Na tem mestu uporabimo izraz »opolnomočenje«, ker dobesedno navajamo citat iz literature, kjer je izraz 
»krepitev moči« preveden kot »opolnomočenje«. 
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Po načelih terapevtske mediacije je interakcija med družinskimi člani organizirana oziroma 

ima določen vzorec. Mediacija, ki je vodena po teh načelih, je dokaj strukturirana, sestavlja 

pa jo od štiri do dvanajst faz (Irving in Benjamin, 1995).  

 

Poleg splošnih ciljev, h katerim stremi družinska mediacija, terapevtska mediacija zasleduje 

še nekatere specifične, ki jih povzemata Irving in Benjamin (2002): 

‒ pomagati parom narediti tranzicijo iz partnerske vloge v starševsko; 

‒ spremeniti vzorce, ki otežujejo ali onemogočajo konstruktivno komunikacijo in 

pogajanja v mediaciji; 

‒ spodbuditi posameznike, da bi razrešili čustva jeze in sovraštva do partnerja; 

‒ pomagati parom pri reorganizaciji družine, ki ponuja posameznikom nov začetek 

osebne in ali družinske preobrazbe. 

 

V terapevtski družinski mediaciji ima mediator tri pomembnejše vloge (Benjamin in Irving, 

1994, v Canevelli in Lucardi, 2000): pomagati staršema, da postavita novo strukturno in 

organizacijsko obliko družine; s pomočjo svojih kliničnih znanj nuditi partnerjema, ki se 

razhajata, oporo v vseh razsežnostih problematike razpada partnerske zveze, s katerimi se 

srečujeta; nuditi podporo partnerjema v njunem emotivnem doživljanju razveze ZZ. 

Ne glede na število faz mediator vodi stranko preko določenega procesa, kjer si smiselno 

sledijo določene faze mediacijskega postopka (Irving in Benjamin, 2002). Prva faza je faza 

mediatorjeve ocene stranke. Prek vnaprej pripravljenih vprašanj mediator posname sliko 

družinske situacije, kjer je pozoren zlasti na kakršnekoli oblike nasilja. Ob koncu mediator 

oceni, ali je v dani situaciji mediacija mogoča in smiselna ali ne. Glede na rezultat ocene 

obstajajo tri možnosti: primer se izključi iz postopka mediacije, stranka je napotena na 

predmediacijo ali (izjemoma, če je že »zrela« za pogajanja) v mediacijski postopek v fazo 

pogajanj. Druga (redna) faza je predmediacija, katere glavni namen je priprava strank za 

pogajanja o določenih zadevah. Tretja faza je faza pogajanj. V četrti fazi stranke sprejmejo 

dogovor, če je v fazi pogajanj do njega prišlo. Peta faza je faza nadgradnje po zaključeni 

mediaciji, ki se navadno izvede šest mesecev po končani mediaciji z namenom, da se preveri 

izvrševanje dogovora in njegovi učinki v vsakdanjem življenju. 

 

 

Ekosistemska družinska mediacija 

 

Namen mediacije v ekosistemskem modelu je pomagati upravljati spremembe, do katerih 

pride znotraj družinskega sistema. Družina se mora prilagoditi na čustveni, psihološki, 



Tanja Pia Metelko: Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini 

42 

ekonomski in družbeni ravni. Mediator družinskim članom pomaga v težavnem obdobju 

prehoda in nove ureditve odnosov (Gianella, Palumbo, Vigliar, 2007). 

 

Osnovni teoretični okvir ekosistemske mediacije ali mediacije, ki se osredotoča na družino, je 

sistemska teorija, ki zagotavlja sredstva za razumevanje posameznikovih izkušenj in 

življenjskih dogodkov v kontekstu družbenih in družinskih procesov. 

 

»Disfunkcionalna komunikacija med družinskimi člani lahko postane koherentna in ima tako 

pozitivno vlogo, če je komunikacija razumljena v svojem kontekstu. Analiza interakcij in 

vzorcev komunikacije mediatorjem pomaga odmakniti se od linearnih razlag vzrokov in 

poledic, ki spodbujajo obsojanje in enostranski pogled. Če pare, ki se udeležijo mediacije, 

vidimo kot medsebojno povezane in ne kot ločene posameznike, ki se pomikajo vsak v svojo 

smer, lažje razumemo težave, ki jih prinesejo v mediacijski proces. Sistemski pogled 

mediatorjem tudi pomaga upoštevati tudi širše družbene in pravne dejavnike, ki so 

pomembni za posamezno situacijo« (Parkinson, 2011, s. 44–45). 

 

Mediacija, ki se osredotoča na družino, nudi pomoč staršem in drugim družinskim članom pri 

načrtih in dogovorih o vzgoji otrok. Njen cilj je pomagati družini upravljati spremembe. 

Mediator družinskim članom v težavnem obdobju prehoda v novo ureditev pomaga pri 

medsebojni komunikaciji in sprejemanju sporazumnih odločitev. Spremembe, s katerimi se 

družina sooča ob menjavi dvostarševskega gospodinjstva v dve ločeni enostarševski 

gospodinjstvi zahtevajo več psiholoških in praktičnih prilagoditev za vse družinske člane, to je 

tako za starše kot tudi za otroke. Vsaka družina je edinstvena, zato je treba te spremembe ob 

upoštevanju potreb posamezne družine razumeti vsakokrat na novo (Parkinson, 1997). 

 

 

Narativna mediacija 
 

Narativna mediacija korenini v ideji, da mediatorji in udeleženci v sporu prek dialoga 

vzajemno vplivajo drug na drugega. Avtorji, ki imajo narativen pogled na mediacijo (Burrell, 

Donohue in Allen 1990; Cobb in Rifkin 1991; v Parkinson, 2011), to razumejo kot proces 

pripovedovanja zgodb, v katerem mediator udeležence povabi, da povejo svojo zgodbo, kar 

ima za namen enakovredno vključitev udeležencev in pomoč na poti medsebojnega 

razumevanja. Prepoznanje stalnega vzajemnega vpliva, ki ga imajo mediatorji in udeleženci v 

sporu drug na drugega, Cobb (1994, v ibid.) in drugi avtorji vidijo kot izziv mediacijskemu 

modelu s ciljem poravnave, pri katerem mediator usmerja udeležence na več stopnjah.  
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Središče narativnega ali komununikacijskega modela mediacije je Batesonov (1972, v 

Parkinson, 1997) koncept »okvirjanja« kot psihološko sredstvo za omejevanje sporočil. 

Okvirji nekatera sporočila vključijo, druga pa izključijo, tako kot okvir umetniške slike obkroža 

sliko, ki je namenjena ogledu, s čimer izključi predmete iz okolice.  

 

Narativna mediacija je usmerjena k spremembam, ne zgolj k rešitvam (Taylor, 2002). Njena 

premisa je ta, da mediator ni strokovnjak, ki bo naredil nekaj »za« stranke, temveč bo v 

mediaciji poskušal narediti nekaj »skupaj« s strankami: oblikovati novo zgodbo, v kateri bodo 

udeleženci brez konflikta. Mediator je povabljen v zgodbo o konfliktu, ki si jo udeleženci 

pripovedujejo med seboj, jim pomaga, da vidijo, kaj v zgodbi želijo spremeniti, zatem pa jim 

nudi suport, ko v dialogu iščejo, kako bi bilo v njihovem odnosu, če najdejo alternativo za 

obstoječi konflikt (ibid.). Mediatorjeva vloga je torej dvojna: najprej pomaga v dialogu 

njihove zgodbe o konfliktu, nato pa pomaga skozi dialog ustvariti novo zgodbo. 

 

V narativni mediaciji se poskuša pripeljati akterje v neki družinski zgodbi skupaj, v smislu, da 

si bodo prisluhnili, da bodo slišali drug drugega, tako starše kot otroke. Dowling in Vetere 

(2008) vidita prednost narativnega pristopa v tem, da družinski člani začutijo in spoznajo, da 

je poslušanje in videnje perspektive drugega dragoceno in da lahko drug za drugega 

predstavljajo vir spoznanja, informacij, rešitve. Pri tem je pomembno, da mediator zaznava, 

čigava zgodba je slišana in čigav glas je ostal skrit, čigava zgodba je dominantna in koga je 

treba še posebej povabiti in spodbuditi, da prispeva svoj vidik zgodbe. 

 

Zimmerman in Beaudoin (2002, v Dowling in Vetere, 2008) sta strnila narativni pristop v 

naslednje temeljne vidike, ki sta jih sicer postavila za delo s terapevtom, mi pa jih 

ekvivalentno prenašamo na področje mediacije: 

‒ udeleženčev pogled ter njegovo definiranje problema je privilegirano nasproti videnju 

in definiranju težave s strani mediatorja; 

‒ mediator udeležencu postavlja vprašanja z namenom, da bi pripovedovalca kot osebo 

ločil od problema iz zgodbe, da lahko nato gredo v dialog s problemom; 

‒ poudarek je na izjemi in ne na pravilu: skuša se izluščiti sedanje in pretekle izkušnje, 

ki so v nasprotju s problemom iz zgodbe; 

‒ nadaljnja vprašanja mediatorja so usmerjena v raziskovanje pomenov teh izkušenj z 

namenom, da bi pripovedovalec poiskal drugačno (alternativno) zgodbo, ki bo 

postala pomembnejša od prvotne zgodbe problema. 
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Evaluativna ali mediacija s ciljem poravnave 
 

Mediacija s ciljem poravnave se je razvila kot alternativa retributivnega sodnega sistema 

(Taylor, 2002). Vloga mediatorja v tovrstnem načinu vodenja je lahko zelo direktivna, 

evaluativna ali facilitativna, v čisti obliki ene izmed njih ali v kombinaciji (MacBeth, 2010).  

Nekatere razlage evaluativnega načina v literaturi gredo z razlago mediatorjevega dela v zelo 

direktivni smeri, morda preveč in ga s tem že odmikajo od mediacije ter približujejo 

arbitrarnemu načinu odločanja, na primer MacBeth. »Evaluativni način pomeni, da je 

mediatorjeva vloga podobna vlogi sodnika ali odvetnika, ki stranko poučuje o prednostih in 

slabostih določene odločitve. Strankam pušča malo prostora za njihove avtonomne 

odločitve, ki bi bile morebiti izven tega, kar narekuje pravo ali mediator« (ibid., s. 9). 

MacBethova nadalje navaja, da je cilj mediatorja razrešiti spor na tak način, kot sam 

ocenjuje, da je najbolje, kar se ji zdi sporno, saj mediator pozna stranke in njihovo situacijo le 

zelo omejen čas, navadno nekaj ur, stranke pa so v svoji koži neprimerno dlje. 

 

Nekatere druge interpretacije so nekoliko mehkejše in nedvomno bližje konceptu mediacije. 

Canevelli in Lucardi (2000) vidita cilj mediacije z evaluativnim načinom v tem, da s pomočjo 

različnih tehnik, tudi in zlasti pogajalskih, mediator pomaga strankam doseči najboljši možen 

rezultat oziroma izid. V svoji najboljši različici evaluativna mediacija pripelje do oblikovanja 

različnih opcij, ki predstavljajo osnovo za izbiro najboljše rešitve za vse družinske člane, ki 

temelji na standardu največje koristi otrok. Rezultat mediacije je mediacijski dogovor 

oziroma sporazum, s katerim se celostno razrešijo vsa sporna vprašanja in ki je strukturiran 

na način, da pomaga vzdrževati nadaljevanje odnosov med vpletenimi osebami. 

 

Največ razlag evaluativne mediacije pa poudarja, da je cilj tega stila poravnava, dogovor, 

adut za dosego tega pa sta proces in mediator, ki da strankam na voljo svoje znanje in svoje 

izkušnje (Folberg, Milne, Salem, 2004). Evaluativni mediator pomaga strankam oceniti 

njihova izhodišča v luči vprašanja, kaj se bo zgodilo, če ne pridejo do dogovora. 

 

 

Facilitativna mediacija 

 

V literaturi se nekoliko krešejo mnenja o tem, ali se je mediacija začela kot evaluativna 

metoda ali kot facilitativna. Mnogi zagovarjajo slednjo tezo (na primer Moore, 1996, Haynes, 

1981, Folber in Taylor, 1984; v Folberg, Milne, Salem, 2004). Facilitativna mediacija poudarja 

pomembnost procesa, znotraj katerega ima pomembno vlogo odgovornost strank za 



Tanja Pia Metelko: Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini 

45 

sprejemanje odločitev, ki zadevajo njihovo življenje. Proces je sestavljen iz sistematičnega 

prepoznavanja spornih točk in točk strinjanja, raziskovanja interesov, oblikovanja opcij za 

rešitev in iskanja najboljše rešitve, vse to s pomočjo nepristranskega mediatorja, ki nastopa 

kot facilitator komunikacije, kot vodnik procesa in agent poravnave, ki strankam pomaga pri 

njihovih pogajanjih (Folberg, Milne, Salem, 2004). 

 

Temeljne značilnosti facilitativne mediacije so: 

‒ naravnanost na proces in ne na izid (mediator strankam pomaga pri izražanju 

interesov, predlogov in rešitev); 

‒ naravnanost na udeležence (naloga mediatorja je pomoč strankam pri njihovi 

medsebojni komunikaciji in učinkovitem reševanju problema); 

‒ naravnanost na komunikacijo (mediator kot facilitator v komunikaciji); 

‒ naravnanost na interese (mediator pomaga strankam najti interese, pa tudi 

prepoznati skrbi, o katerih se pogovorijo in skušajo razrešiti ter poiskati najbolj 

optimalno rešitev). 

 

 

2.4.4 Prednosti družinske mediacije 

 

Če želimo govoriti o prednostih družinske mediacije, jih moramo najti v mediacijski strokovni 

literaturi; kje drugje bomo težko našli »pro et contra« argumente za udeležbo v mediaciji. Ko 

pa to storimo, lahko hitro ugotovimo, da avtorji knjig in člankov o mediaciji predvsem pišejo 

o prednostih mediacije in le v zelo skrčenem obsegu o njenih pomanjkljivostih oziroma 

razlogih za neudeležbo v mediacijskem postopku. Nekoliko več slednjih lahko najdemo v 

poglavjih, ki govorijo o mediaciji v splošnem ali o gospodarski mediaciji; specifično za 

družinsko mediacijo pa obstajajo skoraj v izključni meri razlogi, ki strankam priporočajo 

družinsko mediacijo. 

 

Butler in Walker (1999) podajata sicer znane in splošne prednosti družinske mediacije, 

vendar prav zaradi tega morda zelo razumljive in praktične: 

– cenovno ugoden način reševanja družinskih sporov (v primerjavi s sodnim postopkom, kjer 

je treba odšteti denar najmanj za odvetnika in sodno takso); 

– časovno hiter postopek (stranke lahko pridejo do ustrezne rešitve tako hitro, kot same 

želijo in zmorejo); 

– v prihodnost orientiran proces (mediator stranke ozavešča, da same gradijo svojo 

prihodnost); 
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– otrokom prijazen način – upoštevanje največje koristi otroka (spodbujane staršev h 

kooperativnemu starševskemu odnosu in priznavanju otrokovih želja ter potreb); 

– spodbujanje odprte komunikacije (mediator pomaga staršu pri razumevanju pogledov 

drugega starša oziroma partnerja); 

– iskanje kreativnega starševskega načrta (mediator pomaga pri ustvarjanju takega načrta 

vzgoje in skrbi za otroke, ki bo dober za otroke in izvedljiv za starše); 

– zaupnost (že sam podatek, da se je mediacija, zgodila, je zaupen; zaupni so pa prav tako vsi 

podatki, informacije, dokazi, navedbe in drugo, kar izvira iz mediacije). 

 

Na podoben način McWhorter Sember (2006) podaja razloge, ki utegnejo posameznika od 

družinske mediacije odvrniti oziroma vzbuditi dvom v to, ali se je sposoben in pripravljen 

soočiti z nekaterimi vidiki tovrstnega procesa: 

– neposredno soočenje in dogovarjanje z (bivšim) partnerjem; 

– pripravljenost za trdo delo; 

– prevzemanje polne odgovornosti za lastne odločitve; 

– pripravljenost na sklepanje kompromisov; 

– sposobnost pogajanja in izpogajanja tistega, kar je nekomu v resnici pomembno; 

– pripravljenost, da se boleča čustva dajo nekoliko na stran na račun tega, da bo mogoče 

ustvariti in sprejeti dobre rešitve; 

– prilagodljivost, volja in moč za nadaljevanje procesa, ko pride do točke, na kateri je videti, 

da mediacija ne deluje; 

– izkušnja kaže, da še vedno veliko odvetnikov (če bo prisoten na družinski mediaciji) ne 

podpira ali v celoti ne razume (pomena) mediacije. 

Na podlagi izkušenj se lahko precej strinjamo z vsaj nekaterimi od naštetih vidikov, ki lahko 

na mediaciji vsekakor hitro postanejo trd oreh, od vsakega posameznika oziroma navadno 

vsaj dveh pa je odvisno, ali premoreta orodja, s katerimi lahko oreh streta. 

 

Na eni strani torej prepoznavamo dejavnike, ki morebiti lahko otežijo odločitev za udeležbo v 

družinski mediaciji na strani potencialnih strank, na drugi pa je treba prepoznati in 

upoštevati dejavnike, ki izhajajo iz posameznega mediacijskega primera oziroma družinske 

zgodbe in na podlagi katerih lahko mediator presodi, da zadeva ni (najbolj) primerna za 

mediacijo.33 Irving (1994, v Mazzei, 2002) kot take našteva naslednje razloge:  

– močna jeza do partnerja, ki se kaže tudi kot bes in se izraža z nekontroliranimi izbruhi; 

                                                 
33

 V mediacijskih krogih je v zvezi s tem vprašanjem mogoče zaznati delitev mnenj na tiste, ki podpirajo stališče, 
da lahko mediator presoja primernost oziroma neprimernost zadeve za mediacijo, zlasti družinsko mediacijo, in 
tiste, katerih mnenje je, da mediator te pristojnosti nima ali pa vsaj nima do točke, ko šele med mediacijo 
spozna, da ta ni smiselna ali mogoča. 
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– fizično ali spolno nasilje34 do partnerja ali otrok ali hudo zanemarjanje otrok; 

– velika stiska ali močna napetost v posamezniku, ki povzroča občutek hude 

preobremenjenosti; 

– obsesivna skrb enega partnerja nasproti drugemu, kar tega močno odbija; 

– ekstremna rigidnost v pričakovanjih in sprejemanju rešitev, ki jo pogosto spremlja 

redkobesednost osebe; 

– velika disfunkcionalnost na kognitivnem in emocionalnem področju. 

 

Roberts (1997) navaja, da v družinski mediaciji sprejemajo odločitve tisti, ki z njimi tudi živijo, 

namesto da bi o njihovem življenju in življenju njihovih bližnjih odločal nekdo tretji. 

Mediacija znotraj svojega procesa dopušča in spodbuja priznavanje in upoštevanje pravnih, 

etičnih, čustvenih in praktičnih vidikov spora. Družinska mediacija je usmerjena zlasti v 

prihodnost, v dogovarjanje novih oblik funkcioniranja družine in posameznika v njej. V 

družinski mediaciji je prostor za izražanje čustev, kar je vsekakor velika, včasih ključna 

prednost pred sodnim postopkom, saj, če oseba nima možnosti izraziti tega, kar čuti, lahko 

po eni strani poslabša ali prekine odnos, po drugi zmanjša ali onemogoči možnosti za dosego 

dogovora, po tretji odvzame njej, drugemu, odnosu in sporu samemu, človeško plat. 

Marzotto in Teleschi (1999) vidita v družinski mediaciji nov pristop pri soočanju s krizno 

situacijo ob razvezi zakonske zveze ali razpadu izvenzakonske skupnosti, kjer nastopata oba 

starša vzajemno. Mediacija spodbuja sodelovanje namesto tekmovanja, poslušanje drugega 

in spoštovanje njegovih potreb. Prav tako se namesto prikrivanja informacij in prevar 

spodbuja polno in pošteno razkritje vsega poznanega, vseh dejstev in podatkov. Mediator 

ves čas stranke spodbuja k iskanju rešitve, ki bo vzajemno sprejeta in v korist vseh in ne zgolj 

enega, navadno močnejšega posameznika. Prav tako pa vidita mediacijo kot priložnost za 

oblikovanje starševskega odnosa, ki ga bosta bivša partnerja razvijala v prihodnosti, saj 

ostajata povezana prek svojih otrok. Zaradi vsega tega se v mediaciji spodbuja empatija 

namesto ustrahovanja in sprejemanje odločitev s strani vpletenih samih, namesto tretjih 

oseb, in sicer individualiziranih odločitev in rešitev, ki bodo ustrezale konkretni, specifični 

situaciji vsakega posameznega primera družine. 

                                                 
34 Pri prepoznavanju morebitnega nasilja v družini je nujno, da je mediator zelo previden. Ves čas je treba imeti 

pred očmi, da udeleženci v mediaciji pripovedujejo svojo plat zgodbe in da se te lahko tudi zelo razlikujejo med 
seboj. Z veliko mero previdnosti in tankočutnosti je treba vstopiti v polje, če se pojavi pripoved nasilnega 
vedenja. Da bi se lahko soočal z morebitnim pojavom nasilja, je nujno, da ima mediator razdelana ustrezna 
izhodišča in predpostavke. Primeroma jih naštevamo nekaj, ki jih je opredelil Dekleva (1997): Nasilja ni mogoče 
zreducirati na posamezne vzroke. Nasilja, kot na videz nekontroliranega in brezumnega, v resnici pa 
kontroliranega, motiviranega in v socialnem svetu umeščenega sporočilnega vedenja, ni mogoče razumeti brez 
razumevanja njegovega socialnega konteksta. Pri razumevanju nasilja je treba pogledati znotraj socialnega 
konteksta nasilje obeh (vseh) vpletenih in razumeti, da gre za vedenje in doživljanje dveh ljudi v interakciji. 
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2.4.5 Izvajanje družinske mediacije 
 

MacBeth (2010) opisuje težavno nalogo mediatorja, ki mora znati konflikt strank najprej 

ceniti, nato se odzvati in nazadnje upravljati. Ceniti konflikt pomeni prepoznati njegovo 

pozitivno plat, ki jo konflikt vedno nosi v sebi, saj povzroča osebnostno rast35 tistih, ki so vanj 

vpleteni. Odzvati se na konflikt je naslednja odgovornost mediatorja, kar pomeni, da 

mediator v mediaciji dovoli, da se konflikt dogaja. Gre za to, da mediator konflikta ne 

ignorira, da se mu ne izogiba, zanika ali obsoja, kar so sicer tipične intuitivne reakcije ljudi na 

konflikt. Dovoliti konflikt pomeni, da ga mediator sprejme v trenutku, ko se zgodi in da pusti, 

da se odvije, kar okrepi njegovo notranjo držo, saj se ni postavil v obrambno pozicijo nasproti 

konfliktu. Nazadnje je mediatorjeva naloga upravljanje konflikta, za kar je potrebno, da 

prepozna sebe v vlogi tretje nepristranske osebe, ki v konflikt ni vpletena. Mediator opazuje, 

razlaga, vodi in nudi oporo, usmerja in sledi ter ves čas ohranja mejo, ki mu preprečuje, da bi 

postal udeleženec v konfliktu. MacBeth zaključuje razlago z vprašanjem in hkrati odgovorom 

– »če se ta vloga zdi težka, je to zato, ker tako tudi je«. 

 

Olivieri (v Barone, 2007) vidi kot najtežjo nalogo mediatorja, še več, kot največji izziv to, da 

mediator ves čas procesa nudi oporo, pomoč, vodi, usmerja, razume, ščiti, varuje, ipd., 

vendar nikoli vsega vedenja, znanja in razumevanja ne uporabi za to, da bi uveljavil svoj 

pogled, svoj prav, svojo vizijo in svoj koncept in uporabil pristojnost odločanja. 

 

Ko se pari razhajajo, je navadno zadnja stvar, ki jo imajo v mislih, kako ohraniti konstruktiven 

odnos drug z drugim. Osebe se takrat ukvarjajo s tem, kako pregnati bolečino, kako preživeti 

vse skupaj, kako znova najti ljubezen – in ne, kako spet sodelovati z »bivšim«, saj se zdi že 

samo ideja, da bi sodelovali s tistim, ki je prizadejal vso to bolečino, nepredstavljiva (Gold, 

2009).  

In vendar je prav to – konstruktivno sodelovanje in konstruktiven odnos med bivšima 

partnerjema, ki ostajata starša svojih otrok, v mnogih pristopih družinske mediacije vozlišče 

mediacijskega procesa. Družina je prvi socialni sistem, v katerem otrok živi in ki s svojimi 

značilnostmi nanj vpliva na vseh stopnjah njegovega razvoja. Starši so pomembni drugi, ki 

določajo svet, ki ga mora otrok internalizirati (Berger in Luckmann, po Čačinovič Vogrinčič, 

1992, v Dekleva in Poljšak Škraban, 1997). Vlogo pomembnih drugih starša ohranjata tudi po 

razvezi ZZ ali razpadu IZS, pomembno pa je, da starša to ozavestita in tudi aktivno izvajata. 

 

                                                 
35

 Med mediatorji je znano zdaj že klišejsko sklicevanje na kitajski simbol za konflikt, ki je sestavljen iz simbola 
za nevarnost in za priložnost. 
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Emery (2012) svoj pristop družinske mediacije imenuje »čustveno naravnan« pristop do 

mediacije, kjer je konceptualni in praktični fokus obrnjen v redefiniranje meja družinskih 

odnosov, ki se z odločitvijo za razvezo oziroma razpad skupnosti nepreklicno spremenijo. 

Odnosi se z razvezo ne končajo, temveč se dramatično spremenijo. Starša morata po razvezi 

oziroma razhodu na novo definirati in vzpostaviti svojo vlogo in vloge, ne samo do otrok, 

temveč tudi drug do drugega. 

Tisto, kar prinaša v družinski mediaciji uspehe in kar je resničen izid mediacije, ni to, da bi se 

med postopkom udeleženci »naučili boljše komunikacije«, temveč globoko spoznanje, da 

bodo morali imeti opravka drug z drugim še zelo dolgo časa (ibid.).  

 

Standard, ki se danes uporablja pri delu z otroki, mladostniki, družinami, ob razvezah 

zakonske zveze, razpadu izvenzakonske skupnosti, zlasti morda, ko se pogovarjamo ali 

odločamo o skrbništvu nad otroki, je »največja korist otroka«. Ne gre za pravni standard, 

temveč standard vrednotenja vrednot. 

Osrednja dilema pri razvezi in v družinski mediaciji je, da imajo navadno otroci tretjo 

perspektivo, tako, ki je praviloma v konfliktu z obema ali vsaj enim od staršev (Emery, 2012). 

 

 

Multidimenzionalni koncept dela družinskega mediatorja 

 

Canevelli in Lucardi (2000) govorita o multidimenzionalnem konceptu dela družinskega 

mediatorja, ki nastopi zaradi večdimenzionalne razsežnosti fenomena razveze zakonske 

zveze ali razpada izvenzakonske skupnosti, ko se partnerja na stopnji prenehanja njunega 

partnerskega razmerja dogovarjata o nadaljnjem izvajanju svoje starševske pravice in 

dolžnosti v razmerju do skupnih otrok, pa tudi o medsebojnih pravicah in obveznostih, zlasti 

premoženjsko pravne narave. 

 

Kot prvo prepoznavata pravno dimenzijo. Nacionalna zakonodaja pozna veliko predpisov, na 

katere je vezana razveza zakonske zveze in z njo povezana vprašanja in ki jo mora družinski 

mediator poznati, saj z njo v mediaciji operira. Druga dimenzija je psihološka, ki zajema dve 

veliki področji: področje osebne identitete, ki jo je treba ob razhodu partnerjev na novo 

definirati (upoštevaje faze ob razhodu36), in področje reorganizacije in redefiniranja odnosov 

v družini, tako obeh staršev do otrok, kot tudi obeh bivših partnerjev med sabo. Tudi pri 

oblikovanju teh vlog nudi družinski mediator strankam oporo in pomoč. Nadalje govorita o 

                                                 
36

 V žalovanju za izgubljenim odnosom ločimo več faz – ena od opredelitev pozna naslednje: šok; zanikanje; 
žalost; jeza, bes in sovraštvo; krivda in strah; obup; integracija. 
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psihopatološki dimenziji, ki se lahko pokaže odkrito ali pa prikrito v sistemu družine ob 

razpadu zakonske zveze ter se kaže v različnih oblikah in načinih disfunkcioniranja 

posameznih družinskih članov. Pedagoško dimenzijo Canevelli in Lucardi vežeta na 

problematiko starševstva, ki po razvezi ali razhodu nujno zavzame nove dimenzije in okvirje. 

Poleg starševskega dogovora in načrta izvajanja oblike varstva, vzgoje ter dogovora o obliki 

in intenzivnosti stikov je v tej problematiki zajeta kopica tematik, na primer sporočila, ki jih 

otroci dobivajo od enega starša o drugem staršu in o sami razvezi, intenzivnost izvrševanja 

starševske vloge, navzočnost posameznega starša v življenju otrok in podobno. Družinski 

mediator ima pri tem zelo pomembno vlogo, vlogo nastavljanja ogledala in vlogo skrbi za 

otrokovo dobro, za njegove potrebe in interese. Kot zadnjo avtorja navajata sociološko 

dimenzijo ob razpadu partnerske zveze, s katero se srečujejo tudi mediatorji v procesu 

družinske mediacije in pri kateri gre za transformacijo primarnega družinskega jedra zaradi 

razveze zakoncev ter za transformacijo odnosov v mikrosocialnem, kulturnem, bivanjskem, 

delovnem in socialnoekonomskem okolju. 

 

 

2.4.6 Koncept uspešnosti in zadovoljstva v družinski mediaciji 
 

Razlog, da pojmovanju uspešnosti v družinski mediaciji in zadovoljstvu strank namenjamo 

posebno pozornost, je dvojen. Prvi je ta, primarno velja za uspešnost, da se največ kopij 

znotraj mediatorskih krogov kreše predvsem na ščitu koncepta uspešnosti, ali jasneje 

povedano, mnogi teoretiki in praktiki si prizadevajo končno utemeljiti in priznati kot 

verodostojen svoj pogled na to, kdaj lahko štejemo, da je (družinska) mediacija uspešna in 

kdaj lahko dovolj suvereno neko mediacijo označimo kot neuspešno. Ta razlog botruje tudi 

drugemu, namreč prav zaradi svoje »spornosti« predstavlja zanimivo polje raziskovanja in 

zaradi tega smo se tudi mi odločili, da mu bomo znotraj raziskave namenili svoj prostor pod 

soncem. Pojmovanje zadovoljstva strank ne povzroča takih delitev kot pravkar opisana 

uspešnost, vendar se nam je zdelo njeno raziskovanje zanimivo, zlasti v njenem 

kvalitativnem delu, torej kaj v mediaciji naredi premik v smer, da so stranke z mediacijo 

zadovoljne. 

 

Irving in Benjamin znotraj svojih del navajata (na primer 1995, s. 428), da »so raziskave 

spomnile na že večkrat predlagano potrebo po redefiniranju pojmovanja 'uspešnosti' v 

mediaciji, ki jo je treba odmakniti od standardnega koncepta, ki ga Kressel in drugi (1994, v 
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Beck in sales, 2001) imenujejo 'poravnalna manija'«.37 Po tradicionalnem razumevanju 

uspešnosti je namreč mediacija uspešna samo tedaj, ko stranke dosežejo dogovor oziroma 

sporazum.  

Raziskave (Pearseon in Thoennes, 1985; Emery in Wyer, 1987a; Richardson, 1988; Kelly, 

1989b; Kressel in drugi, 1989; Depner in drugi, 1991; Meierding, 1993; vsi v ibid.) so namreč 

pokazale dve ključni ugotovitvi o uspešnosti in zadovoljstvu strank: 

‒ tudi med tistimi, ki ne dosežejo dogovora glede spornih vprašanj, lahko znotraj 

mediacije prav zaradi izkušnje mediacije pridobijo pomembne koristi zase in za svoje 

bližnje, kar so navajali udeleženci raziskave; 

‒ precejšen delež strank, ki niso dosegle sporazuma, je izjavilo, da so bile z mediacijo 

zadovoljne (kar 40 do 60 % strank). 

 

Dobro orientacijo pri preučevanju uspešnosti nam ponuja Haynes (1981), ki je oblikoval 

osem napotkov, ki naj bi jih mediatorji upoštevali pri svojem delu, da bi pripomogli k uspešni 

mediaciji. S tem posredno Haynes definira institut uspešnosti v procesu družinske mediacije: 

‒ oba zakonca popolno razkrijeta finančno in premoženjsko stanje;  

‒ razdelitev premoženja je taka, da je v temelju pravična in upošteva potrebe vsakega 

posameznika in celotne družine; 

‒ iz sporazuma nihče ne izhaja kot žrtev; 

‒ komunikacijski kanali med (bivšima) zakoncema so odprti in direktni; 

‒ partnerja sta v odnosu do otrok zavzela starševsko vlogo, pri čemer se zavedata, da 

partnerske vloge ni več, starševska pa ostaja; 

‒ otrokom je na podlagi sporazuma omogočeno nadaljevanje odnosa z obema 

staršema; 

‒ starša sta iz mediacije izšla okrepljena in zmoreta sama sprejemati odločitve tudi v 

prihodnosti; 

‒ otrokom je omogočeno nadaljevanje odnosov s sorodniki obeh staršev. 

Kressel in drugi (1994, v Beck in Sales, 2001) so raziskovali zadovoljstvo strank in ugotovili, da 

so stranke v splošnem bolj zadovoljne z mediacijo, kjer je mediator usmerjen k upravljanju in 

razreševanju konflikta kot v doseganje sporazuma.  

 

Pruitt (1995, v Beck in Sales, 2001) je raziskoval dolgoročno zadovoljstvo strank. Kot 

zadovoljstvo udeležencev na kratek rok je opredelil to, ali so stranke dosegle sporazum. 

Zadovoljstvo na dolgi rok pa je opredelil kot skladnost sporazuma s tistim, kar se jim zdi 

pomembno, izboljšanje v odnosu in dolgoročno zadovoljstvo z dogovorom. Ugotovil je, da 

                                                 
37

 V angleškem jeziku je Kressel to imenoval »settlement mania«. 
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dolgoročno zadovoljstvo ni povezano s kratkoročnim, to je s tem, ali so stranke dosegle 

dogovor ali ne. 

 

Razumevanje uspešnosti v slovenskem prostoru gre vsaj v literaturi še zelo v smeri enačenja 

z doseganjem sporazuma. Hajtnik (v Betetto in drugi, 2011) navaja, da se v mediacijah, ki se 

izvajajo kot sodišču pridružene, uspešnost evidentira glede na to, ali je spor med strankami 

končan, ne glede na to, ali se mediacija zaključi z dogovorom, to je s poravnavo pred 

sodiščem, umikom tožbe ali pa pripoznavo tožbenega zahtevka. V razmislek pa ponudi tudi 

mnenje, da imajo stranke na eni in mediator na drugi strani verjetno različne poglede na 

koncept uspešnosti mediacije. 

Podobno uspešnost razlaga Kociper (ibid.), ko za isti primer slovenskih sodišč navaja, da je 

mediacija »uspešna«, kadar se z njo konča tudi obstoječi sodni spor, se pravi takrat, ko se 

mediacija konča s sodno poravnavo ali umikom tožbe. 

 

 

2.4.7 Raziskave na relevantnih področjih družinske mediacije 
 

Povedati je treba, da smo pri iskanju raziskav in dobljenih rezultatov naleteli na kar nekaj 

takih, ki so povezane s predmetom našega raziskovanja. Preveč jih je bilo, da bi lahko vse 

upoštevali, zato navajamo nekaj tistih, ki so po naši oceni ključne. 

 

Beck in Sales (2001) ugotavljata, da raziskave nedvomno kažejo na to, da so stranke z 

družinsko mediacijo zadovoljne, s pravdanjem v povezavi z razvezo zakonske zveze pa ne. 

Kar 60 do 80 % strank, ki so se udeležile mediacije za rešitev zadev v zvezi z razvezo zakonske 

zveze, opredeljuje, da so zadovoljne s procesom in rezultatom, medtem ko se delež 

izraženega zadovoljstva s strani strank, ki so se o istovrstnih zadevah tožarile, giblje med 30 

in 50 %. 

Iz raziskav sta razbrala, da temeljno zadovoljstvo strank izhaja iz izkušnje, da družinska 

mediacija omogoča, da stranke do podrobnosti izrazijo svoje skrbi, o katerih se pogovorijo in 

skušajo najti rešitve. Kar 70 do 80 % sodelujočih v raziskavah je izreklo, da jim je bilo v veliko 

pomoč to, da so lahko izrazili svojo bolečino in zamere (Pearson, Thoennes, 1985b, 1986; v 

ibid.). Zato avtorja zaključujeta, da je srečanje »iz oči v oči«38, kjer vsak lahko izrazi zamere, 

poseben fenomen, ki zasluži posebno pozornost; kar na drugi strani pomeni tudi to, da je 

treba prepoznati pare, pri katerih bi se ista metoda lahko izkazala za kontraproduktivno ali 

potencialno celo nevarno. 

                                                 
38

 »Face to face« airing of concerns. 
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Pomembno je tudi, v kateri fazi konflikta oziroma razveze ZZ ali razpada IZS se stranke 

udeležijo družinske mediacije. Zuberbuhler (2001, v Emery, 2012) je ugotovil bistveno razliko 

pri doseganju sporazuma med pari, ki so bili znotraj pravdnega postopka napoteni na 

mediacijo: tisti, ki so bili napoteni v zgodnji fazi postopka, so dosegli dogovor v 61 %, tisti, ki 

so bili napoteni v poznejši pa samo v 24 % vseh primerov. 

 

Keilitz in drugi (1992, v Beck in Sales, 2001) prav tako potrjujejo večje zadovoljstvo strank z 

reševanjem vprašanj glede zaupanja otrok v vzgojo in varstvo, stikov in preživnine, pri tistih, 

ki so se udeležili družinske mediacije, in manjše zadovoljstvo pri tistih, ki so se glede tega 

pravdali. 

Ugotovitve raziskav kažejo naslednje: 

‒ stranke so čutile, da so njihove pravice zaščitene: mediacija 75 %, pravda 

60 %; 

‒ proces je bil pošten in pravičen: mediacija 73 %, pravda 55 %; 

‒ stranke čutijo, da je izid glede najpomembnejših zadev dober: mediacija 74 %, 

pravda 69 %; 

‒ stranke so zadovoljne z dogovorom oziroma sodbo: mediacija 70 %, pravda 

52 %. 

Keilitz in drugi (ibid.) nadalje ugotavljajo, da so stranke v mediaciji čutile manj pritiska k 

takemu dogovoru, ki ga same niso želele; da so čutile manj časovnega pritiska v smislu, naj se 

hitro sporazumejo oziroma pristanejo na dogovor; so bile bolj zadovoljne glede pravičnosti 

postopka in so bile manj ustrahovane s strani svojega partnerja oziroma zakonca. Mero 

zadovoljstva strank nad potekom in izidom pravde bi lahko primerjali z mero zadovoljstva 

tistih strank v mediaciji, kjer ni bil dosežen dogovor. 

 

Emery in drugi (Emery, 2012) so 12 let po razvezi zakonske razveze raziskovali bivše pare, ki 

so pravico iskali na sodišču, in tiste, ki so uporabili družinsko mediacijo. 

Ugotovitve so naslednje: 

‒ 30 % tistih staršev, ki se je udeležilo mediacije in ne živijo z otroki, se z njimi 

srečuje tedensko, v primerjavi z 9 % tistih, ki so se pravdali; 

‒ 54 % staršev, ki so se udeležili mediacije in ki ne živijo z otroki, se z njimi po 12 

letih še vedno tedensko redno sliši prek telefona, v primerjavi s 13 % tistih, ki 

so se pravdali; 

‒ starši, ki so se pravdali in ki živijo z otrokom, so za drugega starša, ki ne živi z 

otrokom, kot pomembno izboljšavo označili področje discipline, moralnega 

področja, udeležbe na pomembnejših dogodkih iz otrokovega življenja in 
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razreševanje konfliktov z otroki, v primerjavi s starši, ki so uporabili mediacijo 

in ki prepoznavajo pomembne izboljšave pri drugem staršu na vseh področjih; 

‒ med starši, ki so uporabili mediacijo, je po 12 letih manj starševskih konfliktov 

v primerjavi s starši, ki so se pravdali. 

 

Gennari, Marzotto in Tamanza (2005) so naredili analizo 103 izvedenih primerov družinske 

mediacije na podlagi izpolnjenih vprašalnikov 26 mediatorjev. V nadaljevanju povzemamo 

najzanimivejše izsledke raziskave v povezavi z našo nalogo. 

Tipologija dejavnikov odločanja strank za mediacijo kaže, da so kot dejavniki priporočitve 

družinske mediacije strankam prepoznane naslednje osebe: psihoterapevti (10,1 %), 

strokovni delavci na področju socialnega dela (23,6 %), sodniki (12,1 %), odvetniki (2,9 %), 

neprofesionalne osebe (34,6 %), spontana odločitev (16,7 %). Soglasje za mediacijo so 

stranke v 55,3 % podale po opravljenem telefonskem pogovoru s ponudnikom mediacijske 

storitve, v 15,5 % po opravljenem informativnem srečanju s pristojno osebo pri ponudniku, v 

10,7 % pa po udeležbi v nekem drugem podpornem programu, ki so se ga predhodno 

udeležile. 

Pobuda oziroma odločitev za razvezo zakonske zveze oziroma razpad izvenzakonske 

skupnosti je bila v 37,9 % na strani žene oziroma ženske, v 35,9 % na strani moža oziroma 

moškega ter v 26,2 % na strani obeh partnerjev hkrati.  

Z organizacijskega in izvedbenega vidika so se družinske mediacije odvijale v treh različnih 

okoljih: v specializiranih centrih za družinsko mediacijo (46,6 %), družinskih posvetovalnicah 

(31,1 %) ter znotraj drugih servisov in služb (22,3 %). Zanimiva je ugotovitev glede uspešnosti 

mediacije z vidika doseženega sporazuma pri izvajalcih družinske mediacije: znotraj 

specializiranih centrov za družinsko mediacijo so dosegli dogovor v 53,7 % vseh primerov 

družinskih mediacij, znotraj družinskih posvetovalnic so dosegli dogovor v kar 90,6 % 

izvedenih primerov.  

Glede na predmet spora oziroma teme, ki so jih obravnavali v družinski mediaciji, avtorji 

raziskave ugotavljajo, da je v večini primerov, natančno v 60,2 %, družinska mediacija 

potekala o vseh spornih vprašanjih, povezanih z razvezo ZZ ali razpadom IZS, to je o 

vprašanju vzgoje in varstva otrok, obsegu in načinu izvajanja stikov, višini preživnine za 

otroke, pa tudi o ugotovitvi in razdelitvi skupnega premoženja in vprašanju preživljanja 

(bivšega) zakonca. Natančen pregled tematik, o kateri sta se partnerja dogovarjala v procesu 

družinske mediacije, pa pokaže, da se o zaupanju v vzgojo in varstvo pari pogovarjajo v 

53,4 % vseh mediacijskih primerov, o organizaciji stikov v 68,0 %, o preživnini v 59,2 %, o 

premoženju in ekonomskem stanju v 33,0 %, o čustvenih posledicah razveze v 22,3 % in kar v 

83,5 % o vprašanjih vzgoje otrok. 
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Število mediacijskih srečanj znotraj družinske mediacije se giblje od enega srečanja do 

petnajstih srečanj, povprečje znaša 7,8 srečanja. V veliki večini primerov (72,8 %) se je proces 

družinske mediacije izvedel do konca – od tega je bil dosežen dogovor o vseh spornih 

vprašanjih v 61,2 %, o zgolj nekaterih vprašanjih (delni dogovor) v 9,7 %, v 1,9 % so se pari 

odločili za nadaljevanje partnerskega odnosa, v 27,2 % pa je bil proces mediacije prekinjen in 

torej dogovor ni bil dosežen.  

Pri povezanosti med procesnimi spremenljivkami in izidom mediacije so avtorji prišli do 

ugotovitve, da obstajajo štirje statistično pomembni dejavniki: tipologija organizacije 

(mediacijskega ponudnika), kjer se je mediacija izvajala; način formaliziranja mediacijske 

pogodbe (ob začetku postopka); trajanje predmediacije; tipologija izvedene mediacije (o 

vseh zadevah, delna). 

 

Irving in Benjamin (1995) sta zbrala izsledke različnih raziskav in prišla do nekaterih 

ugotovitev, ki jih potrjujejo mnogi raziskovalci. Visoko izraženo zadovoljstvo z mediacijskim 

postopkom in izidom mediacije je izrazilo med 60 in 80 % vseh vključenih v raziskave (kot na 

primer Parker, 1980; Pearseon in Thoennes, 1985; Depner, Cannata, Simon, 1991; Kelly in 

Duryee, 1992; vsi v ibid.).  

Po pričakovanjih sta ugotovila, da je zadovoljstvo strank povezano z izidom mediacije; večje 

zadovoljstvo izražajo tiste stranke, ki so v mediacijskem postopku dosegle rešitev spornih 

vprašanj in s tem mediacijski dogovor, kot tiste, ki do sporazuma niso prišle (Pearseon in 

Thoennes, 1985; Emery in Wyer, 1987a; Richardson, 1988; vsi v ibid.). Kljub temu pa je kar 

40 do 60 % strank, ki niso dosegle dogovora, izrazilo zadovoljstvo z družinsko mediacijo 

(Kelly, 1989b; Kressel in drugi, 1989; Depner in drugi, 1991; Meierding, 1993; vsi v ibid.). Tudi 

poznejše študije, ki so jih izvedli, na primer dve leti po koncu mediacijskega postopka, 

potrjujejo obstoj zadovoljstva med udeleženci, ki so se udeležili mediacije; odstotek  

izraženega zadovoljstva je sicer nekoliko nižji, vendar še vedno visok ter se giblje med 40 in 

60 %. 

Nekaj podatkov iz raziskav je nadvse zanimivih. Na primer Chandler (1990, v ibid.) je delal 

raziskavo med udeleženci, pri katerih so bili znaki nasilja, in ugotovil, da jih je kar 66 % 

mediacijo doživelo kot pošten proces, 62 % je rešitev spora ocenilo kot trajno, 75 % kot 

izvedljivo in 66 % kot celovito rešitev. Do zelo podobnih ugotovitev so prišli tudi drugi, zgoraj 

imenovani raziskovalci. 

Raziskovanje odnosa med partnerjema pred udeležbo v mediacijskem postopku in po njem 

je pokazalo (ibid.), da jih kar 60 do 76 % opredeljuje odnos po mediaciji kot boljši. Izboljšalo 

se je starševsko sodelovanje, zmanjšala se je stopnja konfliktnosti, boljša je tudi 
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komunikacija in tudi število »resnih« problemov se je znižalo. Njune ugotovitve so podprte s 

podobnimi rezultati zgoraj imenovanih raziskovalcev. 

 

 

2.4.8 Epilog k opredelitvam, načelom in modelom družinske 

mediacije 
 

Ko preučujemo koncepte, teorije, načela, opredelitve družinske mediacije, je mogoče ob tem 

ves čas zaznavati »mladost« tega načina pomoči ljudem ob iskanju ustreznejših načinov 

prestrukturiranja družinskih in partnerskih odnosov ali oblike družine in drugih, s tem 

povezanih dilem. Mladost izhaja zlasti iz naslednjega: pluralnosti konceptov in različnosti teh 

istih konceptov. 

 

Že sama opredelitev družinske mediacije sega od ozke in jasno začrtane definicije, ki 

družinsko mediacijo pojmuje zgolj kot metodo reševanja konfliktov in sporov, povezanih z 

razvezo zakonske zveze ali razpadom izvenzakonske skupnosti, kjer prepoznava štiri polja 

življenja družine, o katerih se partnerja dogovarjata: zaupanje mladoletnih otrok v varstvo in 

vzgojo; stiki otrok s staršem, s katerim ne bivajo; preživnina staršev za otroke; ugotovitev in 

razdelitev skupnega premoženja partnerjev. Ta pogled je strogo objektivističen in v večini 

izhaja iz tistega dela, ki predstavlja pravno stroko. Drugo in precej drugačno, v veliki meri 

prvemu nasprotujoče pa je pojmovanje družinske mediacije kot nudenja pomoči ljudem, ki 

želijo najti nov pogled, nov način delovanja in organiziranja odnosa ali družine in ga/jo 

preoblikovati iz koncepta, ki ne deluje dobro, v koncept, ki bo deloval boljše. Slednji, 

konstruktivističen ali hermenevtičen pristop postavlja osebo, odnos in družino v središče, 

kjer osebe iščejo vire moči pri sebi in pri drugem, in s katerimi bodo skušali razviti obliko 

delovanja, ki bo redefinirala koncepte in strukture, znotraj katerih te osebe ne morejo, ne 

zmorejo ali ne želijo več delovati. 

 

Pojavnost dveh temeljnih konceptov, objektivističnega in konstruktivističnega, se nadalje 

kaže v načelih družinske mediacije, kjer lahko znotraj posameznega načela najdemo prvine 

bodise ene, bodisi druge paradigme. Tako je mogoče objektivističen pristop zaslediti zlasti v 

treh temeljnih načelih družinske mediacije, in sicer v načelu nepristranskosti mediatorja (za 

katerega je nepsristranska drža bistven element mediacije v vsakem trenutku postopka), 

načelu poštenosti in pravičnosti (po tem načelu mediator pravično razporeja med vse 

stranke čas, možnosti za sodelovanje, oblikovanje opcij in definiranje rešitev ter drugega, 

pomembnega ...) in načelu popolnega razkritja (po katerem je nujno, da se stranke v 
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mediacijskem postopku obvežejo, da bodo razkrile vse želene informacije in dejstva ter jih 

po potrebi okrepile z dokazi). Imenovana tri načela v najbolj prepoznavni meri vsebujejo 

elemente objektivističnega pristopa, in najbrž ni povsem zgrešeno, če gremo v razlagi še 

korak naprej in rečemo, da je pri družinskih mediatorjih, ki jim je objektivističen način 

delovanja bliže, zaslediti večjo mero sledenja tem trem načelom, kot pri mediatorjih, ki so 

usmerjeni bolj hermenevtično oziroma konstruktivistično, zaradi tega pa so jim tudi bliže in 

pomembnejša načela, v katerih se kaže konstruktivistični način delovanja. Načela, ki so v 

največji meri konstruktivistično pojmovana, so predvsem načelo samoodgovorne odločitve 

strank (mediator deluje kot podpornik oseb, vključenih v mediacijo, in krepi njihovo moč), 

načelo prostovoljne udeležbe (glede same vključitve v proces in odločanja o vsakem 

posameznem koraku v mediaciji) ter načelo največje koristi otroka (pozornost je naravnana 

na prepoznavanje in odkrivanje potreb otrok ter na ustvarjanje takih dogovorov znotraj 

starševskega načrta, ki bodo upoštevali blaginjo otrok). 

 

Slednjič in morda najbolj nazorno se razlikovanje obeh konceptov kaže ravno v modelih in 

pristopih družinske mediacije. Poznanih je več, v teoretičnem delu pa smo na kratko opisali 

tiste, ki jih največkrat omenja stroka in tiste, ki se najpogosteje uporabljajo v praksi. 

Ugotovimo lahko, da večina modelov uporablja konstruktivističen pristop, ena od njih, 

facilitativna, vsebuje elemente obeh pristopov, ena, evaluativna ali mediacija s ciljem 

poravnave, pa temelji na objektivističnem pristopu. Že dejstvo, da se je evaluativna 

mediacija razvila kot alternativa retributivnega sodnega sistema, nakazuje na njeno 

objektivistično naravnanost in približevanje arbitrarnemu načinu odločanja, kjer je mediator 

v mnogočem linearen, nepristranski in deluje kavzalno. Facilitativni model mediacije je od 

evaluativnega vsekakor mehkejši, nedirektiven, je pa v nekaterih elementih statičen in 

določljiv, zlasti glede samega vodenja mediacije, to je procesa, ki je natančno določen v vseh 

svojih fazah. Facilitativni pristop pa hkrati vsebuje tudi nekatere hermenevtične vidike, saj je 

naravnan na udeležence, na odkrivanje interesov, želja, potreb in zmožnosti prisotnih ter na 

medsebojno komunikacijo. Največjo mero konstruktivističnih elementov pa zajemajo 

narativni, ekosistemski, terapevtski in transformativni modeli družinske mediacije. Narativni 

model zelo poudarja vzajemno vplivanje, ki ga imajo mediator in udeleženci drug na 

drugega, kar vodi k spremembam dojemanja in prestrukturiranju konceptov ter poudarja, da 

predstavljajo osebe drug za drugega vir spoznanj in rešitev. Terapevtski model je že izvorno 

konstruktivističen, saj izhaja iz modelov družinske terapije. Tudi transformativna mediacija je 

v svojem jedru izrazito konstruktivistična oziroma hermenevtična, saj temelji na perspektivi 

moči in pr3poznavanju, ki se dogaja v kontekstu sposobnosti, možnosti in sredstev za 

prepoznavanje sprememb in drugačnih ravnanj. In nazadnje ekosistemski model, kjer 



Tanja Pia Metelko: Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini 

58 

družinski mediator nudi podporo članom družine v obdobju prehoda in nove 

konceptualizacije odnosov in ko pomaga upravljati spremembe, do katerih je prišlo znotraj 

družinskega sistema. 
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2.5 EPISTEMOLOŠKA ANALIZA SODNEGA IN MEDIACIJSKEGA 
POSTOPKA 

 

2.5.1 Pravičnost in resničnost ter razreševanje spora pred sodiščem 

in v mediaciji 
 

2.5.1.1 Pojem pravičnosti v pravu 

 

Z vprašanjem pravice in (njene) pravičnosti se ukvarja človek že od svojega nastanka oziroma 

vsaj od takrat, ko sta se na zemlji pojavila dva človeka, saj sta v svojem medsebojnem 

razmerju, porazdelitvi dela in dobrin, skoraj gotovo trčila ob pravičnost. Antični filozofi, 

očitno vznemirjeni od njenega pomena, so se prvi javno začeli spraševati o pravičnosti in pri 

tem ustoličili njen dejanski obstoj znotraj družbene stvarnosti. Beseda »pravičnost« ima 

različne pomene; v tem delu nas zanima pravičnost kot merilo za vedenje in ravnanje v 

pravnih razmerjih. 

 

Platon je v enem od svojih poslednjih del, Nomoi, razpravljal o problemu enakosti, pri tem pa 

prvi razvil nauk, da je treba pravičnost razumeti ne le kot numerično, temveč kot sorazmerno 

enakost. Ta nauk je poglobil in razdelal njegov učenec Aristoteles v peti knjigi Nikomahove 

etike. Po njegovem je bistvo pravičnosti enakost. »Enako je sredina med preveč in premalo 

…, ker pa je enako neka sredina, je torej tudi pravično neka sredina … Pravično obstoji v 

nekem sorazmerju …, kajti sorazmerno je v sredini, pravično pa je to, kar je sorazmerno« 

(Aristotel, Nikomahova etika, knjiga V., 1131a–1131b in V, 7, 1131b, v Pavčnik, 1999, s. 448). 

Sorazmernost po njegovem potrebuje merilo (tertium comparationis), ki ga vsebinsko 

napolnjuje, merilo sorazmernosti pa je zasluženje. Aristotel v temelju razločuje dve vrsti 

pravičnosti (ki ju povzemajo mnoge pravne teorije) – izravnalno in razdeljevalno pravičnost. 

Izravnalna pravičnost je pravičnost med tistimi, ki so po naravi neenaki, pred zakonom pa 

enaki. Razdeljevalna pravičnost pa pomeni sorazmerno enakost med več osebami glede na 

težo, ki jim jo pripisuje ustrezno merilo razločevanja (dodelitev pravic in dolžnosti po meri 

vrednosti, sposobnosti, potrebnosti ...). 

 

Tudi Hugo Grotius, ki velja za utemeljitelja racionalističnega naravnega prava (Pavčnik, 

1999), se je v svojem delu O pravu vojne in miru, kjer postavlja temelje naravnega prava, ki 
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temelji na človekovi družbeni naravi in njegovi sposobnosti, da ravna po načelih razuma (to, 

kar je v soglasju s človekovo razumsko naravo kot takšno, predstavlja naravno pravo v širšem 

pomenu besede; človek je družbeno bitje, ki stremi k mirnemu in urejenemu sožitju s sebi 

enakimi; skrb za skupnost, ki ustreza človekovemu razumu, je vir naravnega prava v ožjem 

pomenu besede), dotaknil pojma pravičnosti. Naravnemu pravu po njegovem ustreza, da 

načela izvaja iz ustreznega vrhovnega vodila. Vrhovno vodilo je po Grotiusu pravičnost, ki jo 

opredeli negativno: »Pravično je, kar ni krivično, krivično pa je vse, kar je v nasprotju z 

občestvom bitij, ki uporabljajo razum« (Grotius, 1950, s. 11, v ibid.). 

 

In kaj ima pravo s pravičnostjo? Beseda pravo izhaja iz latinske besede iusticia, ki pomeni 

pravičnost; torej se v besedi pravo skriva pravica. Marijan Pavčnik podaja zgoščeno definicijo 

prava, ko pravi, da je pravo »sistem kot celota učinkovitih pravnih pravil in pravnih načel, ki v 

mejah pravne pravilnosti urejajo življenjsko pomembno pravno vedenje in ravnanje ljudi v 

državnoorganizirani družbi« (Pavčnik, 1999). 

 

O pravičnosti je torej v pravu pogosto govora. V Pravnem leksikonu (Bavcon, idr., 1987) 

zasledimo, da je pravičnost vrednota, da je treba vsakomur dati, kar mu pripada. V 

sodobnem pravu je po formalni plati splošno sprejeto, da je treba pravne subjekte enako 

obravnavati v splošnih pravnih aktih (na primer v zakonih) in da je treba te akte tudi enako 

uporabljati. Po Pavčniku (2001 a) je pravičnost merilo za vedenje in ravnanje v pravnih 

razmerjih: gre za razmerje med pravnimi subjekti, ki imajo drug proti drugemu pravice, 

dolžnosti in dolžnostna upravičenja; za temi pravnimi naslovi je takšna ali drugačna 

razdelitev ali pa izravnavanje dobrin in bremen med pravnimi subjekti. Od merila pravičnosti 

je odvisno, kako so dobrine in bremena razdeljena in izravnana. Prav tako naletimo na 

pravičnost, ko pogledamo temeljne cilje prava ali temeljni pravni vrednoti; pri obojem 

najdemo na začetku pravičnost. Tako pojmuje Pavčnik (ibid.) pravičnost (oziroma človečnost) 

kot prvo, pravno varnost pa kot drugo od temeljnih pravnih vrednot. Simič (2001) pa 

postavlja zagotavljanje pravičnosti pri temeljnih ciljih prava takoj za vzpostavljanjem reda in 

pred urejanje sistema oblasti.  

 

Če pogledamo, kako pravo v pravni teoriji išče pravičnosti njeno nepogrešljivo mesto, lahko 

najdemo različna merila pravičnosti v pravu, ki jih na tem mestu samo naštevamo: vsakomur 

svoje; vsakomur enako; vsakomur po zasluženju; vsakomur po načelu enakovrednosti; 

vsakomur po njegovem delu; vsakomur po njegovih potrebah; vsakomur glede na zlo; 

vsakomur glede na zakon. V teh načelih je mogoče zaznati, kako pravo v iskanju in z željo po 
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zagotavljanju pravičnosti kroži med tremi temeljnimi principi: zagotavljanja enakosti, 

upoštevanja potreb in dajanja glede na zaslužnost.  

 

2.5.1.2 Pojmovanje in razumevanje resnice in resničnosti 
 

Ko govorimo o pravičnosti v pravu, ne moremo mimo njej sorodnega oziroma neredko celo 

predpostavljenega pojma, to je resnice oziroma resničnosti. Ne nazadnje ima pravo v mnogih 

svojih panogah opraviti prav z resnico. Večinoma se z ugotavljanjem resnice ukvarja na 

primer kazensko procesno pravo, ko sodišče ugotavlja potek dogodkov, ki so privedli do 

nekega nedovoljenega ravnanja, ter prek tega dejansko stanje v določeni kazenski zadevi. 

Večji del kazenskega procesa v predhodnem postopku in na glavni obravnavi je naravnan na 

ugotavljanje dejanskega poteka dogodkov, o čemer govorita stranki v postopku, njune priče, 

morebitni izvedenci in drugi, ki morajo biti opozorjeni na to, da so dolžni govoriti po resnici, 

in na posledice krivega pričanja. V sodnem procesu gre torej navadno za empirično ali 

avtentično resničnost. 

 

Drugačno je konstruktivistično pojmovanje, ki govori o tem, da se o resnici in resničnostnem, 

torej o tem, kaj je resnica in resnično, lahko dogovorimo. Resnica je potem (lahko) stvar 

dogovora. Foerster (Barnes, 1994, v Šugman Bohinc 1997, s. 301) tako opredeljuje resničnost 

kot »konsistentni referenčni okvir najmanj dveh opazovalcev«. Po tej definiciji ni resničnost 

(in resnica) nekaj vnaprej danega, temveč je vselej funkcija dogovora vsaj dveh opazovalcev 

oziroma udeležencev v sistemu, torej izraz njunega strinjanja, soglasja o nečem kot o 

resničnem. Foerster ne priznava objektivne resničnosti, temveč govori o interpretativnosti 

naše mentalne aktivnosti. Če bi njegovo definicijo prevedli v matematično enačbo, ki 

pojmovanje resničnosti prikaže še bolj nazorno, bi lahko zapisali naslednjo formulo: 

 

resnica =  f (dogovora). 

 

Tukaj se postavi podvprašanje doseganje resničnosti v sodnem postopku, kjer je sodnik tisti, 

ki ugotavlja in v končni fazi tudi ugotovi resničnost oziroma jo dogovori sam s seboj. 

 

Podobno opredeljuje resnico in resničnost Pask (1992, v Šugman Bohinc, 1996), ki pravi, da 

je resnica hermenevtična (in ne objektivna), saj predstavlja nekaj, o čemer se dva ali več 

udeležencev strinjajo oziroma dogovorijo, da je resnično – in v tem je vsa resnica ter edina 

resničnostna vrednost dogovora. Do dogovora in s tem do resnice pa pridemo z 
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izčiščevanjem pomena (ki je neizogibno zasebni pomen vsakega udeleženega akterja) prek 

konverzacije, ki se ustavi na točki, ko se oba (ali več) udeleženca poenotita, da sta zadovoljna 

z interpretacijo drugega glede svoje lastne interpretacije. Rezultat je presek oziroma skupni 

delež interpretacij, ki sta jih udeleženca izmenjala in razvila skozi razgovor, ki je postal 

skupno dogovorjeno razumevanje nekega koncepta oziroma dogodka. 

 

2.5.2 Razreševanje spora v sodnem procesu 
 

V nadaljevanju bomo na kratko opredelili, kako se rešujejo spori v sodnem postopku. 

Izhajajoč iz dejstva, da je bilo konceptualno pojmovanje mediacije v predhodnih poglavjih 

obširneje obdelano, ga v tem delu namenoma izpuščamo. 

 

Sodno dejavnost lahko na kratko opredelimo kot sojenje o pravnosti navzven zaznavnega 

vedenja in ravnanja pravnih subjektov, nadalje kot sojenje o pravicah in dolžnostih, ki so 

sporne med pravnimi subjekti ter sojenje o pravnosti posamičnih in splošnih pravnih aktov. 

Nosilci sodne dejavnosti so sodišča, ki ugotavljajo dejansko stanje in ga pravno vrednotijo. 

Svoje delo opravljajo v sodnem postopku. 

 

Sodni postopek se začne s predlogom obeh strank ali tožbo ene stranke kot tožnika. V 

predlogu ali tožbi stranke oblikujejo zahtevke, o katerih sodišče odloča na podlagi dokazov, 

katerih izvedbo predlagajo stranke. Tako na primer Zakon o pravdnem postopku govori, da 

»na osnovi izvedenih dokazov odloči sodišče o tem, katera dejstva štejejo za dokazana, po 

svojem prepričanju; na podlagi vestne in skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh 

dokazov skupaj in na podlagi uspehov celotnega postopka« (ZPP, 8. člen).  

 

V teku sodnega postopka tako sodišče (ki deluje v sestavi sodnika in sodnikov porotnikov ali 

enega sodnika) zasliši stranke, priče, morebitne izvedence, pregleda in oceni predložene in 

predlagane dokaze ter opravi druga dejanja, ki so potrebna za razjasnitev dejanskega stanja 

nekega konkretnega življenjskega primera. Pravno gledano zanimajo sodnika torej tista (in 

samo tista) dejstva življenjskega primera, ki ustrezajo dejstvom, to je sestavinam zakonskega 

dejanskega stanu (ta dejstva imenujemo konkretni dejanski stan). Engisch (1963, v Pavčnik 

1999) navaja, da moramo razločevati med tremi vprašanji, ki vodijo k oblikovanju 

konkretnega dejanskega stanu: najprej si predstavljamo, kakšen naj bi bil življenjski primer, 

nato ugotavljamo, kaj se je v resnici zgodilo, in končno ocenimo, kakšen in v čem je dejanski 

stan glede na prvine, ki jih ima zakonski dejanski stan. 
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Pavčnik (1999) v zvezi s tem nadaljuje, da je življenjski primer zgolj izsek družbene 

resničnosti, ki je nastal v določenem času in prostoru. Katera so tista dejstva iz življenjskega 

primera, ki so pravno pomembna in ki kot takšna predstavljajo konkretni dejanski stan, nam 

pove šele primerjava med ugotovljenimi dejstvi, iz katerih je življenjski primer sestavljen, in 

ustreznim zakonskim dejanskim stanom. Konkretni dejanski stan so torej tista dejstva, ki so 

na ravni konkretnosti primer (nasprotek) sestavin zakonskega dejanskega stanu. 

 

Sodišče oziroma pristojni organ mora vselej »popolnoma in po resnici ugotoviti sporna 

dejstva, od katerih je odvisna utemeljitev zahtevka« v pravdnem postopku (ZPP, člen 7/1), 

oziroma »po resnici in popolnoma ugotoviti dejstva, pomembna za izdajo zakonite odločbe« 

v kazenskem postopku (ZKP, člen 17/1), oziroma »ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki so za 

odločitev pomembne« v upravnem postopku (ZUP, člen 135/1). Tako v Zakonu o kazenskem 

postopku kot v Zakonu o pravdnem postopku je torej zaslediti pojem resnice, za katere 

popolno ugotovitev je sodnik po zakonu obvezan. 

Vzporedno s postopkom, v katerem sodnik oblikuje konkretni dejanski stan, teče tudi 

postopek, v katerem sodnik išče in pomensko določa zakonski dejanski stan s pravno 

posledico (Slika 1).  

 

 
Slika 1: Pravno vrednotenje oziroma odločanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po Pavčniku (1999) sta oba postopka med seboj povezana: življenjski primer primerjamo z 

možnimi zakonskimi dejanskimi stanovi in nasprotno, vse dotlej, dokler ne opredelimo 

njunih sestavin ter ju konstituiramo kot spodnjo in zgornjo premiso pravne odločitve (Slika 
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2). Odločitev je torej mogoča šele tedaj, ko opredelimo tako konkretni (življenjski) kot 

zakonski dejanski stan, ki se ujemata, ter ko glede na značilnosti konkretnega dejanskega 

stanu določimo pravno posledico, ki jo za primer te vrste narekuje pravno pravilo. Pravno 

odločanje je torej sad človekove, to je sodnikove odločitve, ki je rezultat najboljšega približka 

med konkretnim in zakonskim dejanskim stanom. 

 

 

Slika 2: Pravno odločanje 

 

 

zakonski dejanski stan (pravno pravilo) 
 

 

  = pravna posledica – to je odločitev 

 

 

 

 

konkretni dejanski stan  

(relevantna dejstva konkretnega življenjskega 

primera) 

 

 

Postopek pred sodiščem se zaključi z izdajo sodbe ali sklepa. S sodbo sodišče v civilnih 

postopkih odloči, da je tožbeni zahtevek bodisi utemeljen in tožniku deloma ali v celoti 

ugodi, bodisi da je neutemeljen in ga zavrne oziroma zavrže, če spozna, da ni pravne podlage 

za odločanje. V kazenskem postopku sodišče s sodbo odloči o obtožbi ter odloči bodisi, da se 

obtožba zavrne ali se obtoženec oprosti obtožbe ali pa spozna za krivega (356. člen ZKP). S 

sklepom odloča v postopkih proti mladoletnikom, kjer je izid podoben. Prav tako lahko 

sodišče s sodbo obtožni predlog zavrže. Stranki imata v vseh primerih možnost pritožbe, s 

katero lahko izpodbijata sodbo zaradi kršitev postopka, zakona ali nepravilnosti v zvezi z 

ugotavljanjem dejanskega stanja in še iz nekaterih drugih razlogov. O morebitni pritožbi 

odloča drug pravosodni organ, ki ima možnosti, da sodbo spremeni, razveljavi, potrdi ali pa 

pritožbo zavrne. Stranke imajo torej možnost pritožbe, ki jo najpogosteje tudi uporabijo, kar 

pa pomeni, da postopek z izdajo sodbe prvostopenjskega organa ni bil končan (in še toliko 

manj dokončen) ter se nadaljuje, kar predstavlja za stranke vnovično vključitev v postopek 

ter reševanje spora, nove stroške, nove naroke in vnovičen časovni odmik od rešitve. 
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2.5.3 Zasledovanje pravičnosti prek komunikacije in konverzacije 
 

2.5.3.1 Komunikacija in konverzacija 

 

Izhajamo iz predpostavke, da komunikacija ne pomeni isto kot konverzacija in da gre za dva 

podobna, vendar ne enoznačna pojma. To utemeljujemo z navedbami nekaterih 

strokovnjakov.  

Pri komunikaciji gre po komunikacijski teoriji za to, da pošiljatelj oziroma oddajnik odda neko 

sporočilo, informacijo, interpretacijo, koncept in podobno po nekem komunikacijskem 

kanalu (avdio, video, avdiovizionalnem in podobno) prejemniku. Pri tem je treba upoštevati, 

da oddano sporočilo potuje opremljeno z dodatnimi šumi, s katerimi tudi prispe do 

prejemnika. Ta kavzalno-logični model spoznavanja (primer Kordeš in Jeriček, 2001) govori o 

golem prenosu informacije, pri čemer je resnična vrednost komunikacije (Pask, 1980, v 

Šugman Bohinc 1998, s. 420) v njeni točnosti in verodostojnosti, ki ju ugotavljamo z 

zamišljanjem pravilnih in napačnih vrednosti v kontekstu propozicionalne ali opisne in 

verjetnostne logike. 

 

V zadnjem času se pojavljajo drugačna gledanja na komunikacijo, ki jo vse manj opredeljujejo 

kot logično kavzalni model, katerega bistvo je prenašanje vsebine in jasnost njenega pomena 

in vedno bolj kot proces stalnega porajanja, soustvarjanja, spreminjanja in povzročanja 

razlike v drugem.  

 

Kordeš in Jeriček (2001) navajata izhodišče Ittelsona in Kiipatricka (v Kordeš in Jeriček, 2001), 

ki na podlagi eksperimentov, ki kažejo, da zaznava ni končen oziroma objektiven in absoluten 

odsev resničnosti, podajata tezo, da je zaznava človekov konstrukt, ki predstavlja najboljšo 

možno predstavo sveta. Tako naj bi bilo med vsemi živimi organizmi in tudi njihovo 

komunikacijo, saj je slednja vrsta spoznavanja. Proces komunikacije ni oddajanje in 

sprejemanje vsebine sporočila, temveč njeno soustvarjanje. 

 

Slednje nam nazorno pomagata razložiti izjavi Foersterja (1993, v Šugman Bohinc, 1996): 

»vse, kar je bilo rečeno, je rekel nekdo« in »vse, kar je bilo rečeno, je bilo rečeno nekomu«. 

Prva izjava nam pove, da je bilo vse rečeno s strani nekoga; to pomeni, da bi bila ista izjava, 

informacija, pripoved, rečena s strani nekoga drugega, drugačna. Sporočilne vrednosti 

sporočila namreč ne predstavlja samo vsebina sporočila, temveč tudi način sporočanja, ton, 

izraz tistega, ki oddaja sporočilo, in drugo. Vse skupaj pa predstavlja informacijo, ki jo je 
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(želel) posredoval(ati) oddajnik. Na drugi strani imamo prejemnika. Tudi prejemnik je nekdo, 

v drugi izjavi tisti nekdo, komur je bilo nekaj rečeno. Kar pomeni, da če bi bila ista informacija 

namenjena in rečena komurkoli drugemu, bi bila rečena drugače, na drug in drugačen način, 

kar pa nadalje pomeni, da komunikacija ne bi bila več enaka. Vsebine informacije ne 

moremo ločiti ne od oddajnika in tudi ne od prejemnika, saj sta oba del te vsebine, ki ju 

določa in še več, tudi spreminja. Komunikacijo je treba obravnavati kot živ proces, kot proces 

stalnega porajanja in nastajanja, v katerem se tako vsebina kot tudi akterja nenehno 

spreminjata. Komunikacija med dvema (ali več) je odvisna od vrste dejavnikov, to je njunih 

(njihovih) preteklih izkušenj, njunega (njihovega) odnosa oziroma razmerja, trenutnega 

razpoloženja in drugo.  

 

Slednje Pask in Gregory ne pojmujeta več kot komunikacijo (ki jo razlagata v skladu s 

komunikacijsko teorijo), temveč konverzacijo, ki jo kakovostno ločita od komunikacije. Po 

njunem je konverzacija »naravni jezik v dajanju – proces, s katerim namerno uporabljamo 

jezik, da bi napravili sebe in svet razumljivega eden drugemu« (Pask in Gregory, 1986, v 

Šugman Bohinc, 1998, s. 421). Teorija konverzacije je tako teorija interpersonalnih in 

intrapersonalnih spoznavnih procesov. Ujema se s hermenevtičnim gibanjem v psihologiji in 

s kibernetiko drugega reda; predpostavlja namreč vključitev opazovalca v sistem opazovanja. 

 

Pask je pokazal (Šugman Bohinc, 1996), da konverzacija (v skladu z njegovo definicijo) ni 

prenašanje ali komunikacija podatkov, niti ni sredstvo nadzora vedenja enega udeleženega 

akterja nasproti drugemu, saj je nasprotna nadzoru. Konverzacija namreč vedno 

predpostavlja in vključuje neke vrste vzajemno razumevanje, nekakšno usklajevanje med 

udeleženci. Skozi razgovor lahko udeleženci povečajo bogastvo svojih konceptov in morda na 

koncu delijo kak skupen koncept, ko dosežejo strinjanje oziroma dogovor ali sporazum. Tako 

je tudi vrednost konverzacije (ki glede na definicijo vedno zahteva vsaj nekaj komunikacije) v 

sporazumu, ki ga dosežejo udeleženci in ki si ga predstavljamo v smislu usklajenih 

resničnostnih vrednosti znotraj logike samega postopka konverzacije. Resničnostna vrednost 

razgovora je potemtakem strinjanje ali sporazum o nestrinjanju udeleženih akterjev glede 

neke stvari ali dogodka. Pask iz tega izpelje nov pogled na resnico (1992, v Šugman Bohinc, 

1998, s. 423); zanj »je resnica hermenevtična, nekaj, o čemer se oba udeležena akterja 

dogovorita oziroma strinjata, da je resnično – in v tem je vsa resnica ter edina resničnostna 

vrednost razgovora«. 
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2.5.3.2 Komunikacija v sodnem in konverzacija v mediacijskem 
procesu 
 

Na podlagi povedanega bomo tudi mi postavili ločnico med komunikacijo, kot jo opredeljuje 

klasična komunikacijska teorija, in konverzacijo, kot jo definira Pask. S tega vidika poglejmo, 

kako poteka ena in druga, najprej v sodnem, nato pa še v mediacijskem postopku. 

O konceptu reševanja spora v sodnem postopku je bilo govora že v predhodnem poglavju, 

zato na tem mestu predstavljeni postopek samo ponazarjamo s shemo (Slika 3). 

 

 
Slika 3: Komunikacijske poti pri sodnem reševanju spora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema, ki predstavlja komunikacijske poti v sodnem postopku, jasno ponazarja, da 

komunikacija med udeleženci poteka skoraj praviloma dvosmerno, da pa ima specifične 

kanale, ki so rezervirani za posamezne udeležence, in ne poteka prosto med vsemi 

udeleženci. Izluščimo lahko nekaj značilnosti. Stranki A in B med seboj (neposredno) ne 

komunicirata. Svoj koncept ozadja spora in vseh dejstev sporočata neposredno sodniku in 
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vsaka svojemu odvetniku. Z drugimi udeleženci stranki A in B ne komunicirata. Sodnik je tisti, 

ki poskuša dejansko stanje kar najbolj razjasniti še z zasliševanjem, pričanji in s strokovnimi 

mnenji drugih, na koncu pa sam odloči in izda sodbo. Med strankama torej ni nobenega 

komuniciranja, dogovarjanja ali celo iskanja skupnega dogovora. Gre za goli prenos 

informacij, dejstev, konceptov, ki so naslovljeni na sodnika. Te informacije se skozi celoten 

postopek preverjajo, dopolnjujejo, dokazujejo, zanikajo in podobno. Ugotavlja se njihova 

verodostojnost s pomočjo različnih udeležencev v postopku. 

 

Drugače je s komunikacijo v mediacijskem postopku, kjer je komunikacija kakovostno 

nadgrajena s konverzacijo, kot jo pojmuje Pask. Rečeno je že bilo, da konverzacija nujno 

vsebuje elemente komunikacije, saj se vzpostavlja, to je poteka s pomočjo komunikacije. V 

mediaciji sta udeleženi (tako kot v sodnem postopku) navadno dve strani (znotraj katerih 

lahko sodelujejo še drugi, na primer odvetnik, drugi zakonec, izvedenec …) ter mediator 

(Slika 4). Mediatorjeva naloga je, da skrbi za potek postopka, uravnoteži vlogi obeh strani, 

skrbi za enake možnosti obeh partnerjev, skrbi za poštenost ter z vsem tem aktivno usmerja 

stranki k iskanju skupnih možnosti in dogovora. Mediator ves čas postopka ostaja posrednik, 

ki svojo vlogo posredovanja prilagaja dinamiki med strankama. Stranki pa ne komunicirata 

samo z mediatorjem, temveč tudi druga z drugo. Tako je komunikacijski kanal v vseh treh 

stranicah trikotnika dvosmeren ter vodi od vsakega udeleženca do preostalih in nazaj. 

 

 
Slika 4: Komunikacijske poti pri reševanju spora v mediaciji 
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To so elementi, ki po Pasku predstavljajo konverzacijo, katere cilj je, ne čim bolj dosleden, to 

je pravilen prenos informacij, ki ga zasleduje komunikacija, temveč vzajemno približevanje 

dveh z različnima konceptoma, iskanje skupnega koncepta, doseganje sporazuma in 

dogovora. 

 

Shemi prikazujeta tudi zasledovanje resničnosti. Kot je razvidno, se v sodnem procesu 

ugotavlja resničnost, sodba pa potrdi resničnost ene in zavrne resničnost druge strani. Kot 

pravilna obvelja torej le ena verzija: A ali B. Nasprotno pa se v mediacijskem postopku 

resničnost ustvarja. Kljub temu da sta na začetku dve verziji resničnosti, enako kot v sodnem 

postopku, predstavlja rezultat mediacije dogovor, ki pomeni skupno, na novo dogovorjeno 

ustvarjeno resničnost, torej resničnost A in B hkrati. 

 

 

2.5.3.3 Odločanje ali dogovarjanje – kaj je resnično resnično in kaj 
pravično 
 

Ko nadaljujemo z razmišljanjem o pravičnosti, navedimo najprej anekdoto, ki jo je ob neki 

priložnosti povedal Hans C. Kruger. Oliver Wendel Holmes ml. je zapuščal Boston in odhajal v 

Washington, kjer naj bi zasedel mesto sodnika na vrhovnem sodišču v ZDA. Ob tej priložnosti 

je priredil poslovilno druženje. Ko so se njegovi sodniški kolegi poslavljali od njega, so mu 

zaželeli: »Zbogom, sodnik, in sodi pravično!« Holmes jim je po krajšem premisleku odgovoril: 

»Ne grem v Washington, da bi sodil pravično. Tja grem, da bom uporabljal pravo!« (Kreger, 

2000, v Pavčnik, 2001a). 

 

Kako je torej s pravičnim sojenjem? Se pravičnost bolje dosega s sojenjem, to je z 

odločanjem posameznika (ali posameznikov) ali je skupni dogovor udeleženih večje 

zagotovilo pravičnosti oziroma jo celo presega? 

 

Oliver W. Holmes ml. se je te dileme očitno zavedal, ko se je izognil opredelitvi, da bo 

poskušal soditi pravično; raje se je omejil na uporabljanje prava. Pavčnik (2001b, s. 1152) 

pravi, da »… je v naravi pravičnosti, da je krhka dragotina. Dilema ni, da se krhkosti izognemo 

ali pa da jo presežemo; izziv je, da se krhkosti zavedamo in da se nanjo tudi odzivamo z 

dejanji, ki nepravične pravičnosti ne poglabljajo«. Pravičnosti pri tem gotovo ne gre 

absolutizirati. »Vsebinsko absolutiziranje pravičnosti je njeno takojšnje zanikanje. Vrhovne, 

najvišje, temeljne in podobne pravičnosti ni nikjer« (ibid., s. 1163). Pavčnik nadalje pravi, da 
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stoji za vsakim merilom pravičnosti (ali nepravičnosti) človek, ki sprejema pravne odločitve; 

končni vir prava je po njegovem zelo in izključno človeški. V vsaki (pravni) odločitvi je treba 

pri iskanju pravičnosti najti pravo mero med obema skrajnostma, ki že prehajata v 

nepravičnost. »Naj bo dejansko izhodišče odločanja takšno ali drugačno, naj bo normativno 

izhodišče odločanja takšno ali drugačno – povezava med njima in sama pravna odločitev sta 

vselej človekovo odgovorno dejanje. V pravem pomenu besede je šele to dejanje tisto, ki 

ustvarja pravo« (Pavčnik, 1991, s. 91, v ibid.). 

 

Sodnikova vest in njegovo uporabljanje prava sta torej merilo za doseganje pravičnosti v 

sodnem postopku. Ko gre za odločanje tretjega o zadevi dveh drugih, je to najbrž največja 

možna mera zavarovanja interesov obeh in zasledovanja pravičnosti. Vprašanje je (le), ali je 

to (še) vedno dovolj dober način reševanja sporov, ki najbolj zadovolji doseganje pravičnosti. 

 

Zalar (2004, s. 10) meni, da »tradicionalna pravda, ki deluje kot nogometna tekma, v kateri si 

obe strani v sporu prizadevata zabiti čim več golov, ne more (več) zadovoljiti interesov 

vpletenih«. Vloge udeleženih in postopki so se začeli spreminjati. Spreminja se tako vloga 

sodnika, ki namesto sojenja iz zasede zavzema vlogo reševalca problemov in strankama 

ponuja nadzor nad izidom postopka; spreminja se cilj postopka reševanja sporov, ki v takih 

okoliščinah ni več izdaja sodbe, temveč sklepanje dogovorov, ki postajajo ključna pravna 

vrednota; spreminja se vloga strank v postopku, ki namesto navajanja lastnih dejstev in 

dokazov ter spodbijanja nasprotnikovih aktivno sodelujeta pri iskanju skupne rešitve, s tem 

pa prevzemata odgovornost za izid spora nase. Strankama je dana svoboda glede reševanja 

in rešitve spora; svoboda, ki je sodni proces ne more dati. Ta svoboda se kaže v tem, da 

lahko stranki glede vsake sporne stvari posebej iščeta skupni odgovor in ga skupaj 

dogovorita. To pa pomeni, da puščamo širino različnim možnostim in zavračamo stališče, da 

je v danem primeru mogoče odgovoriti le na en možen pravilen način.  

 

Heinz von Foerster (1993, v Šugman Bohinc, 1996) govori v zvezi s tem o dveh temeljnih 

skupinah vprašanj: ena so rešljiva, določljiva in odgovorljiva, druga pa v principu nerešljiva, 

nedoločljiva, neodgovorljiva vprašanja. Rešljiva so tista vprašanja, na katera je mogoče dati 

samo en pravilen odgovor; pripadajo razsežnosti običajne znanosti in so del referenčnega 

okvira z jasno določenimi pravili operacije, formalizma, algoritma, ki predpisuje postopke, po 

katerih opravimo pot od danega izhodišča do končnega cilja. Načeloma nerešljiva vprašanja 

pa so tista, za katera ne obstaja enotno referenčno polje pravil s točno opredeljenimi 

postopki, po katerih bi vsakemu vprašanju pripadal eden ali nekaj pravilnih odgovorov. Pri 

odgovarjanju na taka vprašanja smo popolnoma svobodni; sami se odločamo, kako bomo 
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odgovorili na nerešljivo vprašanje in imamo pri tem vso svobodo izbire. Če prenesemo to 

svobodo izbire na področje reševanja sporov v sodnem procesu in mediaciji, lahko 

ugotovimo, da se v vsakem od procesov izvaja različno. V prvem odgovarja na tovrstna 

vprašanja sodnik sam, v drugem pa stranki v medsebojnem vzajemnem dogovarjanju. V 

sodnem postopku se marsikdaj pojavi vprašanje kdo ima prav, ki je po von Foersterjevi teoriji 

v principu nerešljivo vprašanje. Gre za pretekli dogodek, ki ga ni mogoče zavrteti nazaj in mu 

biti priča, da bi lahko preverili njegov potek, in da bi lahko z gotovostjo trdili, kako so se 

stvari odvijale. Ker ni torej enega samega pravilnega in preverljivega odgovora, je to 

nerešljivo vprašanje, na katerega je možnih veliko pravilnih odgovorov oziroma dogovorov. 

Sodni postopek slednje izključuje, mediacija pa ponuja tovrstne možnosti. 

 

Pri mediaciji gre za (po)polno avtonomijo strank, da sami(e) odločita(jo) o svojem sporu in 

vseh (v principu nerešljivih) vprašanjih v zvezi z njim. Gre za pogovarjanje o vseh odprtih 

dilemah in nenehno dogovarjanje glede njihovih razrešitev. V mediaciji gre za stalno 

izmenjavo konceptov in njihovo delitev z drugimi (ob ohranjanju medsebojnih razlik) 

udeleženci, kar Pask imenuje konverzacijo. Zanj so koncepti (Šugman Bohinc, 1998) osnovna 

enota razgovora. K vsakemu konceptu po njegovem vodita oziroma ga proizvajata najmanj 

dva druga koncepta, iz česar izhaja, da je vsak koncept vsebovan v drugem konceptu in da 

vsak koncept vsebuje neskončno število konceptov. Stranki v mediaciji tako z 

razjasnjevanjem in razčiščevanjem iščeta in ustvarjata nov, skupen koncept, s katerim se 

bosta obe strinjali. In v dogovoru je resničnostna vrednost razgovora (Pask, 1992, v Šugman 

Bohinc, 1996), ki pomeni strinjanje ali pa sporazum o nestrinjanju glede določene stvari ali 

dogodka. Resnica je torej hermenevtična, je nekaj, o čemer se oba udeleženca dogovorita 

oziroma strinjata, da je resnično. Resnica je funkcija dogovora najmanj dveh o tem, da je 

nekaj resnično.  

 

Do take resnice oziroma dogovora pridemo prek dogovarjanja z izčiščevanjem pomena v 

razvoju konverzacije (Šugman Bohinc, ibid.). To izčiščevanje poteka v procesu spiralne 

krožnosti, kjer proizvod enega procesa (ravni) postane izhodišče naslednjega procesa (ravni) 

interpretativne aktivnosti. Proces izčiščevanja se ustavi oziroma zaključi na točki, ko se oba 

udeleženca strinjata, da sta zadovoljna z interpretacijo drugega glede lastne interpretacije in 

lahko oblikujeta skupen koncept ter dosežeta dogovor. Po doseženem dogovoru je repertoar 

osebnih konceptov vsake osebe v konverzaciji bogatejši za izkustvo celotnega razgovora. 

Rezultat predstavlja presek oziroma skupni delež interpretacij, ki sta jih udeleženca izmenjala 

in razvila skozi razgovor in je postal njuno dogovorjeno razumevanje skupnega koncepta. Če 

bi povzeli po Kordešu in Jeriček (2001), bi lahko rekli, da gre v takem procesu za spiralno 
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približevanje. Gre za izstop iz sebe, iz svojih znanih konceptov, v svet konceptov drugega, v 

nov, neznan svet; za prekinitev ustaljenega načina delovanja (spoznavanja) in za začetek 

novega, ki bo omogočilo širjenje in spreminjanje, za kar sta potrebni odločitev in odprtost. 

 

 

2.5.4 Primerjalna epistemološka analiza sodnega in mediacijskega 

procesa 
 

2.5.4.1 Epistemološka analiza sodnega procesa 

 

V zaključku bomo podali kratko epistemološko analizo sodnega in mediacijskega procesa ter 

ju primerjali med seboj. Epistemologija je (Barnes, 1994, v Šugman Bohinc, 1996) znanost, ki 

proučuje strukturno pogojeno in določeno vsebino ter način zaznavanja, razmišljanja in 

odločanja živega organizma. Predstavlja temeljne predpostavke, na podlagi katerih 

spoznavamo (skozi delovanje) in delujemo (skozi spoznavanje). Z epistemološko analizo 

razumemo analizo procesa, kjer ugotavljamo, kakšne predpostavke določajo posamezen 

proces, na kakšen način proces deluje, kako komunicirajo udeleženci v postopku in podobno. 

Vse to pa bomo opredeljevali glede na dva različna pristopa – objektivističnega in 

hermenevtičnega, to je konstruktivističnega. Objektivistična teorija gleda na svet linearno in 

kavzalno, nepristransko, zanjo so dogodki predvidljivi, je statična, klasična in zagovarja 

logično znanstveni model. Hermenevtiki poudarjajo interpretiranje in pojasnjevalno metodo, 

ki ustvarja, je krožno delujoča, na podlagi razumevanja in spozna(va)nja ustvarja novo, 

zagovarja neponovljivost in nepredvidljivost, je dinamična in odprta, izumlja in konstruira 

pomen ter verjame v doseganje soglasja in dogovora. 

 

Najprej poglejmo sodni postopek – kakšno vlogo in pristojnosti imajo stranke v njem ter 

kakšen je njihov medsebojni odnos. Stranki v sodnem postopku sta nasprotni stranki, med 

njima je tekmovalen (ne sodelujoč) odnos; stranki pri odločitvi ne sodelujeta, temveč samo 

podajata dokaze, sodniku dajeta informacije; njuna udeležba je pogosto prisilna (na primer 

prisilna privedba, ni prostovoljne udeležbe); med strankama ni ravnovesja moči, temveč 

vlada premoč ene strani nad drugo; stranki sta med seboj sprti (tako na začetku kot na koncu 

postopka, do katerega se sprtost še poglablja). 

 

Pri sporu in odločanju v zvezi z njim zasledimo linearno povezanost dogodkov; predmet 

spora predstavljajo rešljiva vprašanja (na katera je mogoče poiskati pravilne, rešljive 
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odgovore); tudi konkreten primer je določljiv – zanj obstaja konkretna zakonska norma in 

pravna posledica; o sporu odloča in odloči sodnik – po nujnosti, vnaprejšnji danosti pravne 

norme; stranki pri odločanju ne sodelujeta; vsebina v zvezi s sporom se prek informacij zgolj 

prenaša (se ne ustvarja); fokus je obrnjen na spor, na problem; pri odločanju ni svobode 

izbire, temveč gre za določene norme; končna odločitev je enostranska in je dana od spodaj 

navzgor; izvršitev sodbe je prisilna. 

Pri komunikaciji je zaslediti vsebinski nivo, kjer gre za prenašanje informacije po kanalu od 

oddajnika do prejemnika; pogovor je v glavnem naravnan na preteklost. 

 

Reševanje problema je statično – pravila in postopek so vnaprej določena; model reševanja 

problema je logično znanstveni; predmet ugotavljanja je pogosto »zakaj«; resnica se 

ugotavlja; pravičnost se določa po navzven določeni morali.  

 

 

2.5.4.2 Epistemološka analiza mediacijskega procesa in primerjava 
obeh analiz  
 

Mediacijski postopek je utemeljen na popolnoma drugih in drugačnih predpostavkah; zanj 

veljajo diametralno nasprotna pravila.  

Udeležba strank je prostovoljna; stranki sami oblikujeta odločitev (ni dana od zgoraj 

navzdol); njun pristop do reševanja problema je sodelujoč (ne tekmovalen); mediator ne 

odkriva, temveč pomaga pri ustvarjanju skupne rešitve; razmerje moči med strankama je 

uravnoteženo, saj je to ena od mediatorjevih nalog; po doseženem dogovoru in končanju 

postopka sta stranki spravljeni druga z drugo in sami s seboj. 

 

Dogodki, ki izhajajo iz spora, so krožno povezani med seboj (niso ločeni in linearni); 

vprašanja, o katerih je govora, so v načelu nerešljiva vprašanja, tako da ni zanje vnaprej 

predpisanega edino pravilnega odgovora, temveč stranki iščeta skupni koncept odgovora na 

sporne točke; sporni primer ni tipičen, temveč poseben, neprimerljiv in neponovljiv. 

 

Pri odločitvi glede izida rešitve spora odločata stranki sami – pri tem imata vso svobodo in za 

to nosita vso odgovornost; stranki sami oblikujeta odločitev; vsebina spora se ustvarja in 

sproti dogovarja (ni samo prenosa informacij); fokus je obrnjen na rešitev (ne toliko na 

preteklost); odločitev je sporazumna, dogovorna in enakovredna; izvršitev dogovora je 

prostovoljna in dogovorjena. 
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Nivo komunikacije v mediaciji je vsebinski in odnosni, ki povzroča spremembe v konceptih, 

kar pomeni, da gre za konverzacijo; informacija ni samo preneseno sporočilo, temveč 

predstavlja razliko, ki pri udeležencih povzroči novo razlikovanje; pogovor je naravnan na 

urejanje prihodnosti (ne na razčlenjevanje preteklosti). 

Reševanje problema je dinamično ter dopušča sprotne spremembe in novosti; model 

reševanja je narativen in fleksibilen; predmet ugotavljanja je pogosteje »kako« kot »zakaj«; 

nad skupno moralo prevladuje etika posameznika; resnica in pravičnost sta predmet 

skupnega določanja in dogovarjanja. 

Razlike med sodnim in mediacijskim postopkom so velike. Nazornejšo predstavo o 

objektivističnih in hermenevtičnih elementih v enem in drugem procesu bomo dobili, če 

analizi kodiramo in ju zapišemo v tabelo (Tabela 2). 

 
 
 

Tabela 2: Epistemološka analiza in primerjava razreševanja spora v sodnem procesu in v 
procesu mediacije (o = objektivistično, H = hermenevtično) 

 

 
 

PREDMET OPAZOVANJA 
 

 
 

SODNI PROCES 
 

 
 

MEDIACIJA 

 
odnos med strankami 

 

 
tekmovalen - O  

 
sodelujoč - H 

 
tretja stran 

 

 
sodnik - odkriva - O 

 
mediator - izumlja oz. ustvarja - H 

 
dogodki 

 

 
linearno povezani - O 

 
krožno odvisni - H 

 
predmet (narava) spora 

 

 
rešljiva vprašanja - O 

 
nerešljiva vprašanja - H 

 
kdo nosi odgovornost za rešitev 

spora 

 
sodnik – O 

(navzven u.) 

 
stranki sami – H 

(samoodgovornost) 
 

 
odločanje 

 

 
po nujnosti, vnaprejšnji danosti (pr. 

norme) – O 

 
svobodno (so)odločanje - H 

 

 
etičnost in moralnost 

 

 
določena morala 

(navzven) – O 
 

 
etika 

(navznoter) - H 

 
 

konkretni primer 
 

 
je predvidljiv, določljiv, splošen 
(zakonska norma ali precedens)  

- O 

 
je poseben, enkraten, 

neponovljiv - H 

 
udeleženost strank pri odločanju 

 
 

 
stranki ne sodelujeta pri odločitvi - O 

 
stranki sami oblikujeta odločitev – H 
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vsebina 

 

 
se prenaša – O 

 
se ustvarja - H 

 
nivo komunikacije 

 

 
vsebinski, prenašanje informacije - O 

 
vsebinski in odnosni, povzročanje 

spremembe – H 
 

 
način komunikacije 

 

 
komunikacija – O 

 
konverzacija - H 

 
 

informacija 
 

 
prenos informacije po kanalu od 

oddajnika do prejemnika – O 
 

 
informacija je razlika, ki povzroči pri 

udeležencih razliko – H 

 
reševanje problemov 

 

 
statično, v naprej določena pravila in 

postopek – O 
 

 
dinamično, sproti (so)ustvarjajoče - H 

 
model reševanja 

 

 
logično znanstveni - O 

 
narativni, fleksibilnni - H 

 
predmet ugotavljanja 

 

 
»zakaj?« - O 

 
»kako?« - H 

 
fokus je obrnjen na 

 
 

 
problem – O 

 
rešitev – H 

 
predmet pogovora, 

naravnanost na 
 

 
preteklost – O 

 
prihodnost – H 

 
problem 

 

 
definiranje – O 

 
prestrukturiranje - H 

 
izid rešitve spora 

 

 
zmaga / poraz – O 

 
zmaga / zmaga – H 

 
resničnost  

 

 
se ugotavlja – O 

 
se dogovarja – H 

 
odnos med strankami po koncu 

postopka 
 

 
stranki sta sprti - O 

 
stranki sta spravljeni - H  

 
svoboda izbire 

 

 
je ni (določenost) - O 

 
je – H 

 
udeležba strank 

 

 
prisilna – O 

 
prostovoljna – H 

 
razmerje moči 

 

 
ni ravnovesja – O 

 
uravnotežanje moči – H 

 
odločitev 

 

 
enostranska, 

od zgoraj navzdol – O 
 

 
sporazumna, dogovorna, 

enakovredna – H 

 
izvršitev raz-sodbe 

 

 
prisilna – O 

 
prostovoljna – H 
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V prvi koloni smo nanizali tipične postavke v procesu, ki predstavljajo predmet našega 

opazovanja. Glede na izhodišča objektivistične in hermenevtične teorije smo vsako od 

postavk uvrstili v objektivistični ali hermenevtični koncept ter jo glede na kategorijo, ki ji 

pripada, označili z oznako O (objektivistična) ali H (hermenevtična). Dobljeni rezultat kaže 

skoraj neverjetno kategorizacijo brez odstopanj enega in drugega procesa, tako da so vse 

opazovane postavke znotraj sodnega procesa spoznane kot objektivistične, in nasprotno, vse 

postavke v mediacijskem postopku kot hermenevtične. V obeh postopkih so seveda možni 

odmiki in odstopanja v določenih segmentih od ene ali druge epistemologije. Sodnemu 

procesu je treba ponuditi priložnost, da prevzame določene konstruktivistične elemente, ki 

ga bodo napravili manj togega, bolj odprtega za sodelovanje strank pri reševanju spora, 

boljšo komunikacijo (zakaj ne tudi konverzacijo) in tako dalje. Po drugi strani pa se v 

mediacijskem postopku na začetkih njegovega izvajanja in pravzaprav šele oblikovanja 

morda dogaja, da v posameznih primerih vsebuje kakšne objektivistične elemente; bolj 

nehote kot zavestno, pa vendar.  

 

Novejši trendi razreševanja sporov gredo v svetu, Evropski uniji in v zadnjih treh letih tudi v 

Sloveniji, vsekakor v smeri hermenevtičnega pojmovanja in mediacije. 

 

2.5.4.3 Vse kliče k etiki spoznanja, ki nas zavezuje 
 

Vsak, tudi sodniki, tožilci in odvetniki, ima svobodo in odgovornost za to, da se odločijo, na 

kakšen način želijo ljudem pomagati pri reševanju njihovih sporov. Pavčnik (2001b) je 

mnenja, da je pravnik vselej soočen s pravičnostjo v zakonu in pred zakonom. Pravičnost v 

zakonu ni njegovo delo, ker je dana in predstavlja sestavni del življenjskega sveta, v katerem 

živimo. Če pravnik s to vrsto pravičnosti ne soglaša, lahko ravna kot moralna osebnost in se 

zavzame, da se jo dopolni ali spremeni. V vsakem primeru se mora odločiti tudi o tem, ali 

sploh hoče opravljati pravniško službo kot sodnik, odvetnik ali tožilec. Če pravniški poklic 

sprejme, je soočen tudi s pravičnostjo pred zakonom. Njegova naloga je, da ugotovi, katera 

merila pravičnosti so za pravicami in dolžnostmi pravnih subjektov, da ta merila vsebinsko 

normativno konkretizira in jih tudi enako uporablja v enakih konkretnih primerih. 

 

Prav tako kot pravnik, ki se odloči za sodniški poklic, ima pravnik (v prihodnosti tudi drugi 

strokovni delavci socialnih, socioloških in psiholoških smeri) možnost se odločiti za mediacijo, 

če spozna, da je način reševanja sporov, ki ga ponuja slednja, bolj konstruktiven, uspešnejši 

in prijaznejši za stranke v postopku. 
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Ne nazadnje pa o načinu reševanja svojega spora v prvi vrsti odločajo stranke same. Danes 

lahko že rečemo, da tudi pri nas, saj se je z letom 2001 začela kot pilotski projekt izvajati 

sodnim postopkom pridružena mediacija, ki jo je danes mogoče uporabiti na treh okrožnih 

sodiščih v Sloveniji. Ko bo ta možnost ponujena v vseh sodniških okrajih in tudi zunaj sodišč, 

bo lahko resnično vsakdo (čeprav ne vedno in za vsak primer) sam odločal, kako bo reševal 

svoj spor. Takrat ne bo več treba hoditi tako pogosto na sodišča, sploh pa ne iz razloga, da bi 

tožili zato, da bi zmagali, pa tudi ne zato, da bi se poravnali ter tako uspešno in trajno rešili 

tako spor kot odnos. 

 

 

2.5.5 Zaključek 

 

Alternativni koncepti reševanja sporov, med katerimi še posebej mediacija vnaša v pravno, 

socialno in psihološko kulturo ter s tem v kulturo medosebnih odnosov nove dimenzije in 

nove vrednote. Za to, da jih bo družba, ki jih je s svojim razvojem sprožila, prepoznala in 

pripoznala v širšem obsegu, pa je treba najmanj dvoje: čas in pozitivno izkušnjo.  

 

Želeti bi bilo, da bi zlasti pozitivna izkušnja ljudi, ki bodo v procesu mediacije zadostili svojim 

željam in potrebam, raziskali in ustvarili skupno rešitev ter ob tem ohranili osebno 

dostojanstvo in svojo integriteto, sprožila razmišljanje in intelektualni napor teoretikov za 

proces nadaljnje diferenciacije in razločevanja med mediacijo in sodnim postopkom. 

Teoretično poglabljanje na videz abstraktnih in nič vsakdanjih konceptov človekovega 

bivanja, kar sodni proces in mediacija za povprečje ljudi nedvomno sta, namreč v zadnji 

konsekvenci pomaga sleherniku pri njegovem napornem in pogosto ne povsem razumljenem 

umeščanju v smiselnice vsakdanjosti. Na kakšen način bo reševal spore in konflikte, pa tako 

odloča vsak posameznik sam. 
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3.1 PREDSTAVITEV IN NAČRT EMPIRIČNEGA DELA NALOGE 
 

 

3.1.1 Problem in cilji 
 

Opredelitev problema 
 

Namen teoretičnega dela je zbrati in analizirati teoretična izhodišča, temeljne koncepte in 

pojmovanja družinske mediacije, kot se je uveljavila v kratkem času njenega obstoja in 

izvajanja. Mediacijo smo postavili v psihosocialni okvir, zbrali in opisali razlagalne pristope 

pojmovanja družinske mediacije in njene interpretacije, kot jo razumejo različne psihološke 

in socialne usmeritve.  

 

Empirični del disertacije smo usmerili v preverjanje in analiziranje izvajanja družinske 

mediacije v slovenskem prostoru z namenom ugotovitve, v kolikšni meri in na kakšen način 

se teoretična izhodišča konceptov družinske mediacije uresničujejo v praksi. Izsledki bodo, 

tako si želimo, uporabljeni tudi kot predlog pri aplikaciji ugotovitev v nadgradnjo 

standardizacije družinske mediacije v slovenskem prostoru. 

 

Cilj raziskave 
 

Temeljna cilja sta dva. Prvi je zbrati, analizirati in urediti v preglednici normativne akte, ki jih 

je sprejela Evropska unija in njene države članice. 

Drugi temeljni cilj disertacije pa je raziskati, analizirati in interpretirati uporabo družinske 

mediacije z vidika strank ter njeno izvajanje s strani mediatorjev in ustanov, ki nudijo storitev 

družinske mediacije v slovenskem prostoru. 

 

Specifični cilji naloge so:  

 

Cilj št. 1: Raziskati teoretična izhodišča in temeljne koncepte družinske mediacije. 

Cilj št. 2: Zbrati ter v preglednici urediti normativne akte družinske mediacije v predpisih 

Evropske unije in v državah članicah. 

Cilj št. 3: Raziskati variabilnost pojmovanj in izvajanja družinske mediacije ter usposabljanja 

družinskih mediatorjev različnih izvajalcev v slovenskem prostoru. 
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Cilj št. 4: Prepoznati in analizirati dejavnike, ki vplivajo na odločitev strank za družinsko 

mediacijo. 

Cilj št. 5: Analizirati uspešnost družinske mediacije, zadovoljstvo strank, stroške, trajanje ter 

izid družinske mediacije. 

Cilj št. 6: Prepoznati in analizirati vpliv povezanosti uporabe mediacijskih tehnik in stila 

vodenja mediatorja na potek in izid družinske mediacije. 

Cilj št. 7: Primerjati odnos med strankami pred in po družinski mediaciji. 

Cilj št. 8: Na podlagi izsledkov raziskave nakazati nekaj smernic za standardizacijo 

strokovnega usposabljanja družinskih mediatorjev in izvajanja družinske mediacije v 

slovenskem prostoru. 

 

 

3.1.2 Raziskovalna vprašanja in metoda 

 

Raziskovalna vprašanja 
 

Glede na namen in cilje raziskave ter poznavanje zadevne problematike so oblikovana 

naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

1. raziskovalno vprašanje: Kakšna je normativna ureditev družinske mediacije v Evropski uniji 

in njenih članicah – bistvene razlike in podobnosti? 

2. raziskovalno vprašanje: Kako je v slovenskem prostoru pojmovana družinska mediacija, 

njeno izvajanje in standardi usposabljanja za družinske mediatorje?  

3. raziskovalno vprašanje: Kateri so kriteriji, po katerih lahko opredelimo, da je intervencija 

družinske mediacije uspešna?  

4. raziskovalno vprašanje: Ali je uporaba mediacijskih tehnik in stila vodenja mediacije 

povezana z izidom družinske mediacije? 

5. raziskovalno vprašanje: Katere temeljne dejavnike, ki vplivajo na odločitev strank za 

družinsko mediacijo, je mogoče identificirati v pogovoru s strankami?  

6. raziskovalno vprašanje: Kako se strukturirajo mnenja strank o družinski mediaciji in 

družinskem mediatorju?  

7. raziskovalno vprašanje: Ali in v čem se razlikuje odnos med strankami pred in po 

mediaciji?  
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Metoda 
 

Vzorec oseb 

 

Za potrebe raziskovanja so oblikovani štirje vzorci: 

‒ Vzorec A: Družinski mediatorji, ki so izvedli najmanj tri družinske mediacije (N = 73). 

‒ Vzorec B: Organizacije v Sloveniji, ki izvajajo družinsko mediacijo ter okrožna sodišča, 

ki strankam ob vložitvi tožbe ponujajo udeležbo v sodišču pridruženi mediaciji (N = 

18). 

‒ Vzorec C: Izvedeni in zaključeni primeri družinskih mediacij (N = 5). 

‒ Vzorec D: Udeleženci družinskih mediacij (N = 5).  

 

Vse sodelujoče osebe so se v raziskavo vključevale popolnoma prostovoljno in na podlagi 

izrecnega pristanka.  

Izjemo predstavlja vzorec C, v kateri je bila izvedena analiza zapisov iz opazovanih mediacij, 

kjer analiziramo delovanje mediatorjev v posameznem mediacijskem postopku. Podatki 

strank iz mediacij so bili anonimizirani, saj nismo pridobivali izrecnega soglasja za obdelavo. 

 

Metoda zbiranja podatkov 

 

V raziskavi so oblikovani in uporabljeni naslednji merski instrumenti: 

‒ delno odprt vprašalnik za mediatorje (v pretežnem delu sestavljen s strani avtorice 

raziskave in deloma prirejen po Catarsi, Gherardini, Moyerson, Turchi, 2005); 

‒ delno odprt vprašalnik za institucije, ki izvajajo družinsko mediacijo (ibid.); 

‒ analiza zapisov, narejenih po metodi opazovanja brez udeležbe; 

‒ odprt intervju z udeleženci mediacije – zvočni zapis; 

‒ analiza zakonskih in podzakonskih aktov s področja družinske mediacije. 

 

Merski instrumenti pod prvo in drugo alinejo so bili predhodno poslani v pregled petim 

neodvisnim strokovnjakom s področja družinske mediacije. 
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Spremenljivke in opazovani dejavniki 

 

V kvantitativni in kvalitativni raziskavi so bile preučevane naslednje spremenljivke:39 

1. sklop spremenljivk: 

‒ spol, 

‒ starost, 

‒ število opravljenih družinskih mediacij, 

‒ regija izvajanja družinske mediacije. 

2. sklop spremenljivk: 

‒ mnenja o družinski mediaciji, 

‒ mnenja o družinskem mediatorju, 

‒ trajanje postopka, 

‒ stroški postopka, 

‒ dejavniki odločanja oseb za mediacijo, 

‒ zadovoljstvo strank,  

‒ uspešnost in družinske mediacije, 

‒ uporaba mediacijskih tehnik, 

‒ izvajanje komediacije, 

‒ mediatorjeva empatija, 

‒ stil vodenja družinske mediacije, 

‒ doseganje rezultatov v mediaciji, 

‒ cilji družinske mediacije, 

‒ izid družinske mediacije, 

‒ usposabljanje družinskih mediatorjev. 

 

Postopek zbiranja podatkov 

 

V pripravljalni fazi smo navezali stike z ustanovami, ki delujejo na raziskovanem področju, ter 

pridobili soglasje, da bodo omogočili sodelovanje v raziskavi. Prav tako so bili za sodelovanje 

zaprošeni družinski mediatorji. V nadaljevanju smo ustvarili seznam ustanov in družinskih 

mediatorjev. 

Podatke smo zbirali s pomočjo dveh vrst vprašalnikov, ki sta namenjena družinskim 

mediatorjem (strukturiran vprašalnik) in institucijam, ki izvajajo družinsko mediacijo (delno 

strukturiran vprašalnik). Vprašalniki so bili poslani osebam in ustanovam po elektronski pošti 

                                                 
39

 Začetni bazen spremenljivk smo med raziskavo širili, saj so se pojavljala nova, zanimiva raziskovalna polja. 
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s posebnega elektronskega naslova, kamor so bili vrnjeni izpolnjeni. Anketiranci so lahko 

vprašalnik tudi natisnili ter ga poslali po navadni pošti. 

Del gradiva smo pridobili iz zapisov že izvedenih in opazovanih družinskih mediacij, del z 

izvedbo odprtih intervjujev z udeleženci. 

Zakonodajne akte smo zbirali sproti, v petih letih, saj se zakonodaja nenehno sprejema in 

spreminja. 

 

Statistične obdelave 

 

Del dobljenih rezultatov smo obdelali s parametrijsko in neparametrijsko statistiko, za kar 

smo uporabili statistični program SPSS 17.0. Celoten nabor spremenljivk je prikazan z 

osnovno deskriptivno statistiko.  

 

Glavnina rezultatov je bila obdelana na način kvalitativne analize. Empirično gradivo, ki je 

bilo v raziskovalnem delu zbrano z opisanimi metodami kvalitativnega raziskovanja – delno 

strukturiranega vprašalnika, zapisov iz opazovanja brez udeležbe in odprtega intervjuja, smo 

obdelali po metodi utemeljene teorije (grounded theory) Glasserja in Straussa. Postopek 

kvalitativne analize je potekal prek šestih osnovnih korakov: urejanje gradiva, določitev enot 

kodiranja, odprto kodiranje, izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij, odnosno 

kodiranje in oblikovanje končne teorije (Mesec, 1998). 

 

Oblikovanje projektov 

 

Glede na to, da raziskava zajema več vzorcev, natančno štiri, in več instrumentov za zbiranje 

podatkov, natančneje pet, smo se zaradi sistematičnosti izvajanja raziskave in analize ter 

prikaza rezultatov odločili, da empirični del razdelimo na pet projektov, ki smo jih oštevilčili 

od ena do pet. 

 

PROJEKT 1 – Pregled in analiza zakonodaje s področja mediacije, ki so jo sprejele države 

članice in organi Evropske unije (analiza evropske zakonodaje). 

 

PROJEKT 2 – Analiza pojmovanja in izvajanja družinske mediacije pri mediacijskih 

organizacijah in sodiščih ter izvajanja mediacijskih usposabljanj (vprašalnik za organizacije, 

vzorec B; Priloga 1). 
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PROJEKT 3 – Kvalitativna analiza na podlagi obdelave zapisov observiranih primerov 

družinske mediacije (obdelava opazovanih primerov; vzorec C). 

 

PROJEKT 4 – Kvalitativna analiza in oblikovanje poskusne teorije na podlagi poglobljenih 

intervjujev z udeleženci družinske mediacije (intervjuji z udeleženci mediacij; vzorec D). 

 

PROJEKT 5 – Kvantitativna analiza nekaterih vidikov pojmovanja in izvajanja družinske 

mediacije s strani mediatorjev (vprašalnik za mediatorje; vzorec A; Priloga 2). 
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3.2 PROJEKT 1  

PREGLED IN ANALIZA ZAKONODAJE S PODROČJA MEDIACIJE, KI SO 
JO SPREJELE DRŽAVE ČLANICE IN ORGANI EVROPSKE UNIJE 
 

 

3.2.1 Uvodno 
 

Poldrugo desetletje lahko sežemo nazaj. Dobili bomo prva priporočila, uredbe in direktive, 

izdane s strani Evropske unije, s katerimi organi EU nalagajo in priporočajo državam članicam 

uvedbo mediacije na različnih področjih človekovega življenja in delovanja. Če gremo na 

področje družine in družinske mediacije, zagotovo predstavlja prvi mejnik Priporočilo R (98) 

1 Odbora ministrov držav članic o družinski mediaciji (1998), ki nagovarja države članice k 

sprejetju ustreznih mehanizmov, ki bodo omogočili dostop do družinske mediacije in izvedbi 

potrebnih ukrepov, za katere menijo, da bi bili potrebni pri spodbujanju in uporabi družinske 

mediacije kot sredstva za reševanje družinskih sporov. 

 

Glede na to, da je okvir raziskovanja družinske mediacije v tej nalogi postavljen precej široko, 

upoštevaje, da smo želeli zajeti in obdelati najrazličnejše vidike družinske mediacije, in ob 

dejstvu, da naša primarna izobrazba izvira s pravnega področja, je bila odločitev za analizo 

pravnega vidika mediacije neizbežna. 

 

Gledano z vidika množičnosti raziskovanega gradiva, njegovega zbiranja, prebiranja in 

selekcioniranja se je ta projekt izkazal za daleč najobsežnejšega. Evropsko unijo trenutno 

sestavlja 27 držav članic, ki so vsaka s svojo zakonodajo, načinom pravnega urejanja, 

objavljanja zakonskih in podzakonskih aktov, uporabe uradnega jezika in drugega svet zase. 

Zadali smo si torej nalogo poglobiti se v teh sedemindvajset svetov, pokukati vanje in 

poskušati najti čim več v smislu zakonskih in podzakonskih aktov. 

 

Naloga je torej sama po sebi zelo obsežna in zahtevna. Zaradi tega upamo, da nam bodo 

oproščene napake in nerodnosti, ki smo jih po vsej verjetnosti zagrešili ob srečevanju s 

prevajanjem in razumevanju zbranega gradiva. 
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3.2.2 Cilj raziskave in raziskovalna vprašanja  
 

Temeljni cilj raziskave je bil najprej identificirati vse obstoječe zakonske in podzakonske akte 

v Evropski uniji in njenih državah članicah, jih zbrati, urediti v tabelaričnem prikazu ter nato 

analizirati in primerjati. 

 

Kot cilj raziskave je v Projektu 1 zasledovan zlasti eden. 

 

Cilj št. 2: Zbrati in v preglednici urediti normativne akte družinske mediacije v predpisih 

Evropske unije in državah članicah. 

 

Kot raziskovalno vprašanje je v Projektu 1 zajeto prav tako eno, a nadvse obširno, 

raziskovalno vprašanje: 

 

1. raziskovalno vprašanje: Kakšna je normativna ureditev družinske mediacije v Evropski uniji 

in njenih članicah – bistvene razlike in podobnosti? 

 

 

3.2.3 Potek zbiranja pravnih aktov s področja mediacije Evropske 

unije in držav članic 
 

Zbiranje pravnih aktov je sestavljeno iz dveh delov.  

 

V prvem delu smo želeli zajeti čim več regulativ, priporočil in aktov Evropske unije, ki 

opredeljujejo mediacijo, natančneje družinsko mediacijo.  

V drugem delu pa smo želeli zajeti zakone in podzakonske akte, ki urejajo mediacijo in 

družinsko mediacijo v posameznih članicah Evropske unije. Pravne akte smo aktivno 

pridobivali od maja 2011 do septembra 2012, nekaj primerkov je bilo zbranih že v preteklih 

letih. 

 

Akte za prvi del naloge smo pridobili v večjem delu s spletne strani Evropskega portala e-

pravosodja (European Justice) in spletne strani Sveta Evrope (Council of Europe), hkrati pa 

smo kontaktirali Jihen EL Hachani iz European Commission DG JUSTICE Unit A2 »Contract 

law« v Bruslju ter jo prosili za posredovanje splošnih priporočil in direktiv Evropske unije ter 

posameznih članic EU.  
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Ta del smo razmeroma hitro zbrali. 

 

Za pridobitev aktov in zakonov o mediaciji, natančneje o družinski mediaciji posameznih 

držav članic EU smo kontaktirali vsako posamezno članico EU, to je skupaj 26 držav, če 

izključimo Slovenijo, saj smo nacionalne pravne akte pridobili že predhodno.  

Po elektronski pošti smo navezali stike s sodišči in organizacijami s področja mediacije v 

posameznih članicah EU ter jih prosili za posredovanje naslednjega: 

‒ zakonodaje s področja mediacije, podrobneje družinske mediacije; 

‒ podzakonskih aktov, pravilnikov in drugih predpisov, ki se nanašajo na 

mediacijo; 

‒ morebitnih raziskav s področja družinske mediacije. 

 

V prvem krogu so se odzvale le štiri države. Za podatke smo znova zaprosili vse neodzivne 

članice EU ter pridobili podatke še petih držav. Postopek smo še tretjič ponovili, v tem krogu 

pa so se odzvale tri države. Skupaj se je na našo prošnjo o posredovanju zgoraj navedenih 

podatkov odzvalo 12 članic EU. Pričakovali smo večji odziv, saj smo po tihem računali na 

solidarnost kolegov mediatorjev v Evropi, vendar je bila skoraj polovična odzivnost ne 

nazadnje kar dobra začetna popotnica. 

 

Postopek smo ponovili čez nekaj mesecev in pridobili še nekaj zakonov, čeprav so se v tem 

obdobju odzivale bolj organizacije, ki so nam pošiljale etične kodekse mediatorjev in 

posamezne interne pravilnike organizacij. 

 

Vzporedno smo pravne akte za vsako posamezno članico EU pridobivali tudi s spletnih strani 

sodišč in organizacij s področja mediacije. Pri tem je težavo predstavljal tudi tuj jezik, saj 

mnoge države spletnih strani in zakonov nimajo objavljenih v angleškem jeziku ali pa so te 

informacije zelo okrnjene. 

 

Na ta način smo uspešno pridobili pravne akte za 26 držav članic EU, vključujoč Slovenijo. 

Za države članice smo dobili najrazličnejšo zakonodajo in podzakonske akte.  

 

Nekateri zakoni se nanašajo izključno na mediacijo in ta termin nosijo že v svojem nazivu – 

takih držav je 18, kar nas je pozitivno presenetilo. 

Drugi sklop držav je takih, ki nimajo posebnega zakona o mediaciji, v katerih so posamezni 

zakoni povzeli določene mediacijske klavzule – takih držav je pet. 
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Tretji sklop držav ima s področja mediacije zgolj akte na ravni pravilnikov in kodeksov – take 

so tri. 

Za eno državo, Latvijo, nismo uspeli pridobiti ničesar. 

 
 

Tabela 3: Regulative, priporočila in akti Evropske unije 

 

  NAZIV AKTA – JEZIK DRŽAVE ČLANICE NAZIV AKTA – SLOVENSKI JEZIK 

EVROPSKA UNIJA  

 

  

 

 

 

 

 

Green paper on alternative dispute resolution in 

civil and commercial law (19.04.2002) 

 

Zelena knjiga o alternativnem reševanju 

sporov v civilnem in gospodarskem pravu 

(19.04.2002) 

DIRECTIVE 2008/52/EC of the EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on certain 

aspects of mediation in civil and commercial 

matters (21.05.2008) 

Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta 

in Sveta (21.05.2008) 

 

 

European code of conduct of mediators 

(02.07.2004) 

Evropski kodeks ravnanja za mediatorje 

(02.07.2004) 

Council Regulation (EC) No 2201/2003 concerning 

jurisdiction and the recognition and enforcement 

of judgments in matrimonial matters and the 

matters of parental responsibility, repealing 

Regulation (EC) No 1347/2000 (27.11.2003) 

 

Uredba Sveta (ES) 2201/2003 z dne 27. 

novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju 

ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih 

sporih in sporih v zvezi s starševsko 

odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) 

št. 1347/2000 (27.11.2003) 

SVET EVROPSKE UNIJE  

 

 

 

 

  

European convention on the exercise on the 

children's rights (25.01.1996)  

 

Evropska konvencija o uresničevanju 

otrokovih pravic (25.01.1996)  

 

Council of europe, Committee of ministers, 

Recomendation No. R (98) 1 of the committee of 

ministers to member states on family mediation 

(21.01.1998) 

 

Priporočilo R (98) 1 Odbora ministrov držav 

članic o družinski mediaciji (21.01.1998)  

 

 

 

PARLIAMENTARY ASSEMBLY RECOMMENDATION 

1639 (2003) on family mediaton and equalty of 

sexes (02.06.2004) 

 

Priporočilo Parlamentarne skupščine 1639 

(2003) o družinski mediaciji in enakosti med 

spoloma (02.06.2004) 

 

 
 

Tabela 4: Zakonski in podzakonski akti posameznih držav članic Evropske unije 

 

DRŽAVA 
 

NAZIV AKTA V MATIČNEM JEZIKU 
 

NAZIV AKTA V SLOVENSKEM JEZIKU 
 

AVSTRIJA Austrian mediation act (Translation from the 
German Original by Maria Theresa Trofaier 
M.A. (KCL) DipICArb, Solicitor (England & 
Wales), Registered with the Vienna 
Rechtsanwaltskammer, Accredited Mediator in 
Austria (Ministry of Justice List)  

Avstrijski zakon o mediaciji (prevod iz nemškega izvirnika po 
Mariji Tereziji Trofaier MA (KCL) DipICArb, solicitor (Anglija in 
Wales), registrirana na Dunaju Rechtsanwaltskammer, 
akreditiran mediator v Avstriji (Po seznamu Ministrstva za 
pravosodje) 

BELGIJA 
  
  

Part VII. (Mediation) Of the Belgian Judical 
Code 

Del VII. (Mediacija) belgijskega sodnega zakonika 

Law on the procedure - related mediation in 
family matters (1) and REGULATIONS MINISTRY 
OF JUSTICE N. 2001-914 [2001/09208], 19 
FEBRUARY 2001. 

Zakon o mediaciji v družinskih zadevah (1), in uredba 
ministrstva za pravosodje N. 2001-914 [2001/09208], 19. 
februar 2001 
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 Rules of Belgian Center for Mediation and 
Arbitration 

Pravilnik belgijskega Centra za mediacijo in arbitražo 

BOLGARIJA 
  
  

Family Code, Promulgated State Gazette, No. 
47/23.06.2009, effective 1.10.2009, amended, 
SG No. 74/15.09.2009, effective 1.10.2009, SG 
No. 82/16.10.2009, SG No. 98/14.12.2010, 
effective 1.01.2011, amended and 
supplemented, SG No. 100/21.12.2010, 
effective 21.12.2010 
 

Družinski zakonik, razglasi državni list RS, št. 47/23.06.2009, v 
veljavi od 1.10.2009, spremenjen SG št. 74/15.09.2009, v veljavi 
od 1.10.2009, SG št. 82/16.10.2009, SG št. 98/14.12.2010, v 
veljavi od 2011/01/01, spremenjen in dopolnjen, SG št. 
100/21.12.2010, v veljavi od 21.12.2010 

Civil Code Procedure, Promulgated, State 
Gazette No. 59/20.07.2007, effective 
1.03.2008, amended and supplemented, SG No. 
50/30.05.2008, effective 1.03.2008, modified 
by Judgment No. 3 of the Constitutional Court 
of the Republic of Bulgaria of 8.07.2008 - SG 
No. 63/15.07.2008, amended, SG No. 
69/5.08.2008, SG No. 12/13.02.2009, effective 
1.01.2010 - amended, SG No. 32/28.04.2009, 
supplemented, SG No. 19/13.03.2009, 
amended and supplemented, SG No. 
42/5.06.2009, modified by Judgment No. 4 of 
the Constitutional Court of the Republic of 
Bulgaria of 16.06.2009 - promulgated SG No. 
47/23.06.2009, SG No. 82/16.10.2009, 
amended and supplemented, SG No. 
13/16.02.2010, SG No. 100/21.12.2010, 
effective 21.12.2010 Judgment No. 
15/21.12.2010 of the Constitutional Court of 
the Republic of Bulgaria - SG No. 5/14.01.2011 

Zakon o pravdnem postopku, razglasi državni uradni list št. 
59/20.07.2007, v veljavi od 1.8.2008, spremenjen in dopolnjen 
SG št. 50/30.05.2008, v veljavi od 1.3.2008, modificiran s št. 
sodbe 3 Ustavnega sodišča Republike Bolgarije 2008/07/08 - SG 
št. 63/15.07.2008, spremenjen SG št. 69/5.08.2008, SG št. 
12/13.02.2009, v veljavi od 1.1.2010 - spremenjen SG št. 
32/28.4.2009, dopolnjen SG št. 19/13.03.2009, spremenjen in 
dopolnjen SG št. 42/5.06.2009, spremenjen s št. sodbe 4 
Ustavnega sodišča Republike Bolgarije 16.6.2009 - razglasi SG 
št. 47/23.06.2009, 82/16.10.2009 spremenjen in dopolnjen, SG 
št. 13/16.02.2010, SG št. 100/21.12.2010, v veljavi od 
21.12.2010, sodba št. 15/21.12.2010 Ustavnega sodišča 
Republike Bolgarije - SG št. 5/14.01.2011 

Mediation Act, Promulgated, State Gazette No. 
110/17.12.2004, amended and supplemented, 
SG No. 86/24.10.2006, supplemented, SG No. 
9/28.01.2011, amended and supplemented, SG 
No. 27/1.04.2011 

Madiacijski zakon, razglasi državni uradni list št. 
110/17.12.2004, spremenjen in dopolnjen, SG št. 
86/24.10.2006, dopolnjenih, SG št. 9/28.01.2011, spremenjen 
in dopolnjen, SG št. 27/1.04.2011 

CIPER A Comparative Analysis of Divorce Law 
in England and Cyprus  

Primerjalna analiza družinskega prava o razvezah v Angliji in na 
Cipru 

ČEŠKA 
  
  

ZÁKON o mediaci a o změně některých zákonů 
(zákon o mediaci) ze dne 2. května 2012 

Zakon o mediaciji in o spremembah nekaterih zakonov (Zakon o 
mediaciji) z dne 2. maj 2012 

Probation and Mediation Service Act, Act No. 
257 of 14th July, 2000 

Zakon o službi za probacijo in mediacijo, Zakon št. 257 z dne 14. 
julij 2000 

ACT of the Czech Republic Civil Code No. 
40/1964 Sb.  

Civilni pravni zakonik Češke republike št. 40/1964 Sb. 

DANSKA 
  
  

The Danish Act on Parental Responsibility, Done 
at Christiansborg Castle, this 6th day of June, 
2007. Under Our Royal Hand and Seal 
Margrethe R. 

Danski zakon o starševski odgovornosti, v gradu Christiansborg 
na dan 6. junija 2007. V skladu z našim kraljevskim izročilom in 
pečatom Margrethe R. 

Act to consolidate the Insurance Mediation Act, 
cf. Consolidated Act No. 817 of 14 July 2006, as 
amended by section 12 of Act No. 108 of 7 
February 2007. Consolidated Act No. 401 of 25 
April 2007 

Konsolidacija Zakona o mediaciji v zavarovalništvu, prim. 
prečiščeno besedilo zakona št. 817 z dne 14. julija 2006, kakor 
je bil spremenjen s členom 12 zakona št. 108 z dne 7. februarja 
2007, prečiščeno besedilo zakona št. 401 dne 25. aprila 2007 

Bekendtgørelse af Lov om rettens pleje, (LBK 
nr. 1063 af 17/11/2011) 

Danski zakon o pravdnem postopku (zakon št. 1063 z dne 
2011/11/17) 

ESTONIJA 
  
  

Conciliaton Act, (RT I 2009, 59, 385), Passed 18 
November 2009, Entry into force 01.01.2010 

Zakon o konciliaciji (RT I 2009, 59, 385), sprejet 18. novembra 
2009, začetek veljavnosti 01/01/2010 

Civil Code Procedure, (RT I 2005, 26, 197), 
Passed 20 April 2005, entered into force 1 
January 2006 

Zakon o pravdnem postopku (RT I 2005, 26, 197), ki je bil 
sprejet 20. aprila 2005 in je začel veljati 1. januarja 2006 
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 Code of Criminal Procedure, (RT1 I 2003, 27, 
166; consolidated text RT I 2004, 65, 456), 
Passed 12 February 2003, entered into force 1 
July 2004, amended by the following Act: 
24.01.2007 entered into force 25.02.2007 - RT I 
2007, 12, 66 

Zakon o kazenskem postopku (RT1 I 2003, 27, 166, prečiščeno 
besedilo RT I 2004, 65, 456), ki je bil sprejet 12. februarja 2003 
in je začel veljati 1. julija 2004, ter je bil spremenjen z 
naslednjim Zakonom: 24.01.2007 začel veljati 25.02.2007 - RT I 
2007, 12, 66 

FINSKA 
  

Marriage Act (234/1929; amendments up to 
1226/2001 included) 

Zakon o zakonski zvezi (234/1929; spremembe do vključno 
1226/2001) 

Act on Court - annexed Mediation (663/2005; 
laki riita - asioiden sovittelusta yleisissä 
tuomioistuimissa) 

Zakon o sodišču pridruženi mediaciji (663/2005; laki riita - 
asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa) 

FRANCIJA 
  
  
  

Arręté du 12 février 2004 relatif au diplôme 
d’Etat de médiateur familial, JORF n°49 du 27 
février 2004, NOR: SOCA0420506A 

Odlok z dne 12. februarja 2004, ki se nanaša na državno 
diplomo o mediaciji, Uradni list št. 49 z dne 27. februarja 2004, 
NOR: SOCA0420506A 

LOI n° 2004 - 439 du 26 mai 2004 relative au 
divorce (1), JORF n°122 du 27 mai 2004, NOR: 
JUSX0300062L 

Zakon št. 2004 - 439 z dne 26. maja 2004 v zvezi z razvezo (1), 
Uradni list št. 122 z dne 27. maja 2004, NOR: JUSX0300062L 

Décret n° 2003 - 1166 du 2 décembre 2003 
portant création du diplôme d’Etat de 
médiateur familial, JORF n°284 du 9 décembre 
2003, NOR: SOCP0324318D 

Uredba št. 2003 - 1166 z dne 2. decembra 2003, ki uvaja 
državno diplomo o družinski mediaciji, Uradni list št. 284 z dne 
9. decembra 2003, NOR: SOCP0324318D 

CIRCULAIRE N° DGAS/4A/2004/376 du 30 juillet 
2004 relative aux modalités de la formation 
préparatoire au Diplôme d’Etat de Médiateur 
Familial et à l’organisation des épreuves de 
certification 
 

OKROŽNICA št. DGAS/4A/2004/376 z dne 30. julija 2004, ki se 
nanaša na pripravljalno usposabljanje za pridobitev državne 
diplome družinskega mediatorja ter certificiranje 

GRČIJA 
  

Greek Civil Code, Translation of Constatntin 
Taliadoros.Greek Civil Code. Ant.N.Sakkoulas 
Publishers. Athens - Komotini 2000 

Grški civilni zakonik, prevajanje Constantin Taliadoros grškega 
civilnega zakonika. Ant.N.Sakkoulas Publishers. Athens - 
Komotini 2000 

ΝΟΜΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3898, Διαμεςολάβηςη ςε 
αςτικέσ και εμπορικέσ υποθέςεισ16 
Δεκεμβρίου 2010 

Zakon št. 3898, Mediacija v civilnih in gospodarskih zadevah 16. 
decembra 2010 

IRSKA 
  
  

FAMILY LAW (DIVORCE) ACT, 1996, Number 33 
of 1996 

Družinsko pravni (razvezni) zakon 1996, številka 33 iz leta 1996 

JUDICIAL SEPARATION AND FAMILY LAW 
REFORM ACT, 1989, Number 6 of 1989 

Pravna ločitev in reformirani družinsko pravni zakon, 1989, 
številka 6 iz leta 1989 

CHILDREN ACT, 1997, Number 40 of 1997 
 

Zakon o otrocih, 1997, številka 40, 1997 

ITALIJA 
  

La mediazione civile e commerciale, 
aggiornamento: 21 settembre 2012 

Civilna in gospodarska mediacija, posodobljeno: 21. september 
2012 

Measures against Violence in Family Relations 
published in the Official Gazette No. 98 of 28 
April 2001, Law No. 154 of April 5, 2001 
 

Ukrepi proti nasilju v družinskih odnosih objavljeni v Uradnem 
listu, št. 98 z dne 28. aprila 2001, zakon št. 154 z dne 5. aprila 
2001 

LITVA LAW ON Conciliatory mediation in civil 
disputes, 15 July 2008 - No. X - 1702, (As last 
amended on 24 May 2011 - No. XI - 1400), 
Vilnius 

Zakon o spravni mediaciji v civilnih sporih, 15. julij 2008 - št. X - 
1702 (nazadnje spremenjen 24. maja 2011 - št. XI - 1400), 
Vilnius 

LUKSEMBURG 
  

MÉDIATION EN MATIÈRE CIVILE ET 
COMMERCIALE, A - N° 37, 5 mars 2012 

MEDIACIJA V CIVILNIH IN GOSPODARSKIH ZADEVAH - št. 37, 5. 
marec 2012 

CODE DE CONDUITE EUROPEEN POUR LES 
MEDIATEURS 
 

Evropski kodeks ravnanja za mediatorje 

MADŽARSKA 
 
MALTA 

Act LV on Mediation of 2002 
 

Zakon LV o mediaciji iz leta 2002 

Mediation Act, 21.12.2004 
 

Zakon o mediaciji, 21.12.2004 

Civil Code XIV, 29.07.2011 
 

Civilni zakonik XIV, 29.07.2011 

Subsiduary Legislation 474.01, Mediation Act 
(TARIFF OF FEES), Regulations, 1.12.2008 

Pomožna zakonodaja 474.01, Zakon o mediaciji (TARIFA 
PROVIZIJ), uredbe, 1.12.2008 
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 Subsiduary Legislation 12.20, The Civil Court 
(Family Section), The first hall of the civil court 
and the court of the magistrates (gozo) superior 
jurisdiction, (family section), Regulations, 
16.12.2003 

Pomožna zakonodaja 12.20, civilno sodišče (družinski oddelek), 
 1. dvorana civilnega sodišča in sodišče sodnikov (gozo) glavna 
pristojnost (družinski oddelek), uredbe, 16.12.2003 

NEMČIJA 
  

Mediationsgesetz (MediationsG) 
"Mediationsgesetz vom 21. Juli 2012 (BGBl. I S. 
1577)" 

Zakon o mediaciji (MediationsG) Zakon o mediaciji z dne 21. 
julija 2012 (Nemški državljanski zakonik BGBI. I stran 1577) 
 

Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachenund in den Angelegenheiten der 
freiwilligenGerichtsbarkeit (FamFG) 17. 
Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), das 
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. 
März 2012 (BGBl.2012 II S. 178) geändert 
worden ist" 
 

Zakon o postopku v družinskih zadevah in zadevah nepravdnega 
sodstva (FamFG), December 2008 (Nemški državljanski zakonik 
BGBI I stran 2586, 2587), ki ga je nazadnje spremenil 4. člen 
Zakona z dne 15. marca 2012 (Nemški državljanski zakonik 
BGBl.2012 II S. 178)" 

NIZOZEMSKA 
  

NMI Code of Conduct 2011 (for mediations 
started after 1 may 2011) 

Kodeks Nizozemskega inštituta za mediacijo (NMI) (za mediacije 
začete po 1. maju 2011) 

NMI Mediation Rules 2008   
 

Pravila mediacije Nizozemskega inštituta za mediacijo (NMI) 
2008 

POLJSKA 
  
  
  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 czerwca 2003 r. w 
sprawie postępowania mediacyjnego w 
sprawach karnych (Dz. U. z dnia 26 czerwca 
2003 r.) Na podstawie art. 23a § 5 ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania 
karnego (Dz. U. Nr. 89, poz. 555, z późn. zm.1) 

Uredba ministra za pravosodje z dne 13. junija 2003 o 
mediacijskem postopku v kazenskih zadevah (Uradni list z dne 
26. junija 2003). Na podlagi člena 23a § 5. odstavka z dne 6. 
junija 1997 - Zakon o kazenskem postopku (Uradni list št. 89, 
točka 555, kakor je bil spremenjen 1) 

Razporzadenie ministra sprawiedliwošci - W 
sprawie postepowania mediacyjnego w 
sprawach nieletnici z dania 18.05.2001 

Uredba ministra za pravosodje − O mediacijskem postopku pri 
mladoletnih osebah z dne 18. 5. 2001 

Kodeks postępowania cywilnego, Ustawa z dnia 
17 listopada 1964 

Zakon o pravdnem postopku, Uredba z dne 17. novembra 1964 

KODEKS ETYKI MEDIATORA, Polskie Centrum 
Mediacji - PCM, Stowarzyszenie pozarządowe z 
oddziałami i filiami mediacji w Polsce 

Etični kodeks za mediatorje, poljski center za mediacijo - PCM 
Zveza nevladnih organizacij s podružnicami in hčerinskimi 
družbami na Poljskem 

PORTUGALSKA Lei n.º 29/2009, de 29 de Junho, REGIME 
JURÍDICO DO PROCESSO DE INVENTÁRI, Aprova 
o Regime Jurídico do Processo de Inventário e 
altera o Código Civil, o Código de Processo Civil, 
o Código do Registo Predial e o Código do 
Registo Civil, no cumprimento das medidas  
de descongestionamento dos tribunais 
previstas na Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 172/2007, de 6 de Novembro,  
o Regime do Registo Nacional de Pessoas 
Colectivas, procede à transposição da Directiva 
n.º 2008/52/CE, do Parlamento e do  
Conselho, de 21 de Março, e altera o Decreto - 
Lei n.º 594/74, de 7 de Novembro 

Zakon o civilnem procesnem pravu 

ROMUNIJA LAW NO. 192/2006 ON MEDIATION AND 
ORGANIZING THE MEDIATOR PROFESSION, AS 
MODIFIED AND ADDED BY THE LAW NO. 
370/2009 AND BY GOVERNMENT ORDINANCE 
NO. 13/2010 REGARDING THE TRANSPOSING 
THE DIRECTIVE FOR SERVICES 

Zakon št. 192/2006 o mediaciji in organizaciji mediatorskega 
poklica, kot je spremenjen in dopolnjen z zakonom št. 370/2009 
in odlokom vlade št. 13/2010 glede prenosa Direktive za 
storitve 

SLOVENIJA 
  
  

Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih 
zadevah (ZMCGZ),Ur. L. RS, št. 56/2008 z dne 6. 
6. 2008 

  

Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov 
(ZARSS), sprejet 19. novembra 2009, objavljen 
30.novembra 2009; pričel veljati 15. decembra 
2009, uporabljati se je začel 15. junija 2010 
(Ur.l. RS št. 97/2009); 
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 Na podlagi prvega, drugega, tretjega in petega 
odstavka 8. člena in četrtega odstavka 10. člena 
Zakona o alternativnem reševanju sodnih 
sporov (Uradni list RS, št. 97/09) minister za 
pravosodje izdaja: Pravilnik o mediatorjih v 
programih sodišč 

  

SLOVAŠKA 
  

ZÁKON o mediácii a o doplnení niektorých 
zákonov z 25. júna 2004, Predpis č. 420/2004 Z. 
z. 

Zakon o mediaciji in dopolnitev nekaterih zakonov z dne 25. 
junija 2004, predpis št. 420/2004 Z. z. 

Občiansky súdny poriadok zo 4. decembra 
1963, Predpis č. 99/1963 Zb 

Civilni sodni pravilnik z dne 4. decembra 1963, Predpis št. 
99/1963 Zb 

ŠPANIJA 
  

Ley 1/2001 de Mediación Familiar de Cataluña. 
(Vigente hasta el 19 de agosto de 2009), de 15 
de marzo 

Zakon 1/2001 o Družinski mediaciji v Kataloniji (velja do 19. 
avgusta 2009) z dne 15. Marca 

Ley 15/2009 de mediación en el ámbito del 
derecho privado, de 22 de julio 

Zakon 15/2009 o mediaciji na področju zasebnega prava, z dne 
22. Julija 

ŠVEDSKA 
  
  

Act on Mediation in certain private litigation 
(2011:860) 

Zakon o mediaciji v nekaterih zasebnih sporih (2011:860) 

Parents Balk - Swedish Children and parents 
code (1949:381) 

Zakon o razmerjih med starši in otroki Švedske (1949:381) 

Mediation in Sweden, March 2011 Mediacija na Švedskem, marec 2011 

UK-ANGLIJA IN 
WALES 
  
  
  
  

Family Law Act 1996 Družinski zakonik 1996 

The Legal Aid (Mediation in Family Matters) 
(Amendment) (No. 2) Regulations 1999 

Pravna pomoč (mediacija v družinsko pravnih zadevah) 
(amandma) (št. 2) Uredba 1999 

The Legal Aid (Mediation in Family Matters) 
Regulations 1997, No. 1078 

Pravna pomoč (mediacija v družinsko pravnih zadevah) Uredba 
1997, št. 1078 

The Legal Aid (Mediation in Family Matters) 
(Amendment) Regulations 1999, No. 2576 

Pravna pomoč (mediacija v družinsko pravnih zadevah) 
(amandma) 1999, št. 2576 

Code Of Practice For Family Mediators Kodeks ravnanja za družinske mediatorje 

UK-Severna Irska 
  

Family Law Act (Northern Ireland) 2001 Družinski zakonik (Severna Irska) 2001 

Code of practice for mediators, 2008 College of 
mediators 

Kodeks ravnanja za mediatorje, 2008 Združenje mediatorjev 

UK - Škotska 
  
  
  

The Civil Evidence (Family Mediation) 
(Scotland) Act 1995 (Commencement and 
Transitional Provision) Order 1996, No. 125 
(C.2) (S.9) 

Zakon o pridobivanju dokazov v civilnih zadevah (družinska 
mediacija) (Škotska) Zakon 1995 (Uvedbena in prehodna 
določba) Odlok 1996, št. 125 (C.2) (S.9) 

Civil Evidence (Family Mediation) (Scotland) Act 
1995  

Zakon o pridobivanju dokazov v civilnih zadevah (družinska 
mediacija) (Škotska) 1995 

Family Law (Scotland) Act 2006, 2006 asp. 2 Družinski zakonik (Škotska) Zakon 2006, 2006 asp. 2 

Code of Practice for Mediation in Scotland, 
Adopted by the Board of the Scottish Mediation 
Network on 19.11.08 

Kodeks ravnanja za mediacijo na Škotskem, ki ga je sprejel 
Odbor mreže za mediacijo Škotske 19.11.08 

 

 

 

3.2.4 Način obdelave pravnih aktov  
 

Nabor tako zbranih pravnih aktov je bil zelo zajeten. Zbrali smo: 

‒ 111 strani aktov, izdanih s strani Evropske unije; 
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‒ 2532 strani zakonskih predpisov, ki so jih v zvezi z mediacijo sprejele države 

članice Evropske unije;40 

‒ 260 strani podzakonskih aktov, ki so jih v zvezi z mediacijo sprejele države 

članice Evropske unije.41 

 

Gradivo smo obdelali po posameznih korakih. 

 

Korak 1 – Oblikovanje kategorij 

 

Najprej smo pripravili kategorije, ki smo jih želeli še posebej slediti in izluščiti za nadaljnjo 

obdelavo. Kategorije smo oblikovali glede na temeljne pojme, ki so nas pri urejanju področja 

mediacije in njenem izvajanju v državah zanimali. Oblikovali smo štiri temeljne kategorije za 

akte Evropske unije in pet kategorij za države članice. 

Kategorije Evropske unije: opredelitev mediacije; proces mediacije in pristojnosti mediatorja; 

mediacijski sporazum; dostopnost mediacije in plačilo. 

Kategorije držav članic EU: opredelitev mediacije; vloga in pristojnost mediatorja; proces 

mediacije; mediacijski sporazum; plačilo mediacije.  

 

Korak 2 – Razvrstitev aktov in popis 

 

Gradivo, to je pravne akte, smo nato razvrstili po posameznih državah članicah EU, kar 

pomeni, da smo vse zakonske in podzakonske akte, ki smo jih zbrali, združili glede na državo, 

ki jih je sprejela, jih popisali42 ter naredili seznam. 

 

Korak 3 – Določitev relevantnih delov besedila 

 

Tretji korak je bil zelo obsežen in zahteven. Vedeti je treba, da je bila približno samo polovica 

pravnih aktov na voljo v angleškem jeziku; preostali zakoni in podzakonski akti so bili 

napisani v matičnem jeziku posamezne države članice.43 Nekateri jeziki ne predstavljajo 

»svetovnih jezikov«, zato je bilo pri teh branje in razumevanje še toliko težje. 

                                                 
40

 Zanimali so nas zakoni, ki se nanašajo bodisi na mediacijo bodisi specifično na družinsko mediacijo. Iz nabora 
smo izpustili zakone, ki so se izrecno nanašali, na primer na mediacijo v kazenskih zadevah ali na neko drugo, za 
našo raziskavo nerelevantno področje. 
41

 Tudi tukaj smo se zelo omejili. Tovrstnih predpisov, zlasti pravilnikov, kodeksov in uredb, bi lahko bilo veliko  
   več, vendar smo jih zbirali zlasti v tistih državah, kjer nismo našli zakona o mediaciji.  
42

 Celoten seznam popisanih aktov je prikazan v tabelah 3 in 4. 
43

 Na primer grški zakon je napisan z grško abecedo. 
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Besedila aktov, ki so bila na voljo v angleškem jeziku, smo prebrali in označili dele, ki so se 

nanašali na posamezne izbrane kategorije. 

Besedila aktov, ki niso bila na voljo v angleškem jeziku, smo najprej prenesli v enega od 

spletnih prevajalnikov, da smo videli, katera poglavja, podpoglavja ali členi govorijo o 

mediaciji.44 Tudi tukaj smo nato označili dele, ki so se nanašali na posamezne kategorije. 

Celotnega tako izbranega besedila je bilo precej. Za vsako državo smo tako dobili od tri do 15 

strani gradiva. 

 

Korak 4 – Končni izbor relevantnih delov besedila 

 

Gradivo, ki smo ga pridobili v tretjem koraku, smo nato znova prebrali. Pri tem smo besedilo 

krčili na ta način, da smo zajeli vse kategorije, ki so bile v posameznem zakonu posamezne 

države na voljo in ga odmerili na eno oziroma največ tri strani.45 

 

Korak 5 – Prevajanje izbranih delov besedila 

 

Besedilo, ki je predstavljalo končni izbor, smo dali v prevajanje. Prevod je bil narejen s strani 

prevajalskih agencij oziroma posameznih fizičnih oseb, ki so prevajalci za posamezni jezik. 

 

Korak 6 – Oblikovanje tabele 

 

Prevedeno besedilo smo razporedili v tabelo. Oblikovali smo dve tabeli, od katerih smo eno 

zaradi tehničnih možnosti prikaza razdelili na dva dela in tako končno dobili tri tabele: 

– Tabela 5: Klasifikacija aktov s področja mediacije, sprejetih s strani Evropske unije. 

– Tabela 6: Klasifikacija aktov s področja mediacije, ki so jih sprejele države članice EU – I. 

del. 

– Tabela 7: Klasifikacija aktov s področja mediacije, ki so jih sprejele države članice EU – II. 

del. 

Besedilo smo znotraj tabel uredili in še nekoliko skrčili. 

 

 

 

 

                                                 
44

 To je bilo še zlasti oteženo pri zakonih, ki se niso nanašali specifično na mediacijo, ampak je bila ta  
  (morebiti) zajeta v enem od drugih zakonov, na primer poljski Zakon o pravdnem postopku. 
45

 V tem koraku smo že imeli informacijo, da bo besedilo v tabelah z manjšo pisavo obsegalo približno trikrat 
  manj prostora kot besedilo na A4 strani. 
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Korak 7 – Oblikovanje analize 

 

Nazadnje smo za ureditev mediacije v posameznih državah članicah naredili analizo, tako da 

smo povzeli bistvene značilnosti posamezne zakonodajne ureditve in jih primerjali s 

slovensko.  

Prav tako smo podali povzetek in kratko razlago aktov, ki so jih izdali organi Evropske unije. 
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3.2.5 Prikaz ureditve zakonodaje s področja mediacije 

3.2.5.1 Ureditev aktov s področja mediacije, ki so jih sprejeli organi Evropske unije 
 

Poglavitne opredelitve mediacije v Evropski uniji glede na izbrane kategorije smo razvrstili v tabeli 5.  
 
 

     Tabela 5: Vsebina aktov s področja mediacije, sprejetih s strani Evropske unije 
 
EU AKTI, KI UREJAJO 
DM/KATEGORIJE 

OPREDELITEV MEDIACIJE PROCES MEDIACIJE in PRISTOJNOSTI MEDIATORJA MEDIACIJSKI SPORAZUM  
 

DOSTOPNOST MEDIACIJE in 
PLAČILO 

1. Priporočilo R (1998) 
Odbora ministrov držav članic 
o družinski mediaciji 

»Vladam držav članic EU priporoča, da: 
a) uvedejo ali začnejo postopek 
družinske mediacije ali okrepijo že 
obstoječo družinsko mediacijo, če je to 
potrebno; 
b) izvedejo ali okrepijo vse ukrepe, za 
katere menijo, da bi bili nujno potrebni 
pri izvajanju načel za spodbujanje in 
uporabo družinske mediacije kot 
sredstva za reševanje družinskih 
sporov.« (11. člen Priporočila R) 
 
»Prepričanje o potrebi po večji uporabi 
družinske mediacije kot procesa, v 
katerem mediator, ki je kot tretja 
stranka nepristranski in nevtralen, 
pomaga strankam, da se same 
izpogajajo o spornih zadevah in tako 
skupaj dosežejo sporazum, naj bi se čim 
pogosteje uporabljala.« (10. člen 
Priporočila R) 

Postopek mediacije 
»Članice bi morale zagotoviti ustrezne mehanizme, ki 
bi omogočili postopek mediacije v skladu z 
naslednjimi načeli: 
a) mediator je nepristranski do strank; 
b) mediator je nevtralen glede izida postopka 
mediacije; 
c) mediator spoštuje stališče strank in ohranja 
njihovo enakopravnost med pogajanji za dosego 
optimalnega dogovora; 
d) mediator nima pooblastil za izrekanje rešitev; 
e) pogoj je, da je v procesu družinske mediacije 
zagotovljena zasebnost; 
f) razprave v mediaciji so zaupne in se ne smejo 
uporabljati pozneje, razen s soglasjem 
strank ali v primerih, ki jih dovoljuje nacionalno 
pravo; 
g) mediator naj bi v določenih primerih informiral 
stranke o možnostih uporabe zakonskega svetovanja 
ali drugo obliko svetovanja kot sredstvo za reševanje 
njihovih zakonskih ali družinskih težav; 
h) mediator mora posebno skrb nameniti zaščiti in 
interesom otrok, starše mora spodbujati k temu, da 
se osredotočijo na potrebe otrok, ter jih spomniti na 
njihovo primarno odgovornost v zvezi z blaginjo 
svojih otrok; starši se morajo o tem posvetovati s 
svojimi otroki; 
i) mediator mora biti še posebej pozoren tudi na to, 

»a) Države članice bi morale priznati 
avtonomnost mediaciji in možnost, da 
lahko mediacija poteka pred, med ali po 
sodnem postopku. 
b) Članice bi morale vzpostaviti 
mehanizme, ki bi: 
– omogočali prekinitev pravnih 
postopkov, kadar bi se začela mediacija; 
– zagotavljali, da v tem primeru 
pravosodni ali drugi pristojni organi 
obdržijo pooblastila za izvedbo nujne 
odločitve, da bi zaščitili stranke ali 
otroke ali njihovo lastnino; 
– obvestili pravosodne ali druge 
pristojne organe, kadar stranke so ali 
niso nadaljevale z mediacijo in ali stranki 
sta ali nista dosegli dogovor.« (V. Načelo 
družinske mediacije – Povezava med 
mediacijo in postopkom pred sodnim 
ali drugim pristojnim organom, 
Priporočilo R) 
 

»a) Članice bi morale 
spodbujati razvoj družinske 
mediacije, zlasti prek 
informacijskih programov 
javnosti, da bi boljše razumeli 
reševanje sporov na 
sporazumen način. 
b) Države članice same 
določajo metode, da zagotovijo 
ustrezne informacije o 
mediaciji kot obliki 
alternativnega postopka za 
reševanje družinskih sporov 
(na primer s tem, da je za 
stranke obvezno srečanje z 
mediatorjem), s tem pa 
strankam omogočijo, da 
presodijo, ali je mogoče 
primerno, da sporne zadeve 
rešijo z mediacijo. 
c) Države naj si prav tako 
prizadevajo, da sprejmejo 
potrebne ukrepe, da se 
omogoči dostop do družinske 
mediacije, vključno z 
mednarodno in čezmejno 
mediacijo, da bi prispevali k 
razvoju takšnega načina 
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ali se je med strankami dogajalo nasilje že v 
preteklosti, ali se lahko pojavi v prihodnosti in kakšne 
posledice ima to lahko na strankine pogajalske 
možnosti, ter naj razmisli, ali je v takšnih okoliščinah 
mediacija primerna; 
j) mediator lahko daje informacije o pravnih vidikih, 
vendar ne sme dajati pravnih nasvetov. V ustreznih 
primerih naj obvesti stranke o možnostih, da se 
posvetujejo z odvetnikom ali katerokoli drugo 
ustrezno strokovno osebo.« (III. Načelo družinske 
mediacije, Proces mediacije, Priporočilo R) 

reševanja družinskih sporov na 
sporazumen način.« (VI. 
Načelo družinske mediacije – 
Promocija in dostop do 
mediacije, Priporočilo R) 
 
 

2. Evropski kodeks ravnanja 
za mediatorje (2. 7. 2004) 

»Za namene kodeksa ravnanja 
mediacija pomeni vsak strukturiran 
postopek, ne glede na to, kako se 
imenuje ali kako je poznan, v katerem 
dve stranki ali več strank v sporu 
poskušajo prostovoljno doseči 
sporazum o rešitvi spora s pomočjo 
tretje stranke (v nadaljnjem besedilu 
mediator).« 
(3. odstavek Evropskega kodeksa 
ravnanja za mediatorje) 

Pristojnosti 
»Mediatorji morajo biti strokovno usposobljeni in 
imeti znanje o postopkih mediacije. Pomembni 
dejavniki vključujejo ustrezno usposabljanje ter 
nenehno izpopolnjevanje njihove izobrazbe in 
izkušenj o mediacijskih spretnostih ob upoštevanju 
vseh zadevnih standardov ali shem akreditacije.« 
(1. odstavek 1. člena Evropskega kodeksa ravnanja 
za mediatorje) 
 
Imenovanje 
»Mediator se mora posvetovati s strankami o 
primernih datumih za mediacijo. Preden mediator 
sprejme imenovanje, mora preveriti, ali ima ustrezne 
strokovne izkušnje in usposobljenost za vodenje 
mediacije. Strankam mora na njihovo zahtevo razkriti 
informacije o svojih strokovnih izkušnjah in 
usposobljenosti.« (2. odstavek 1. člena Evropskega 
kodeksa ravnanja za mediatorje) 
 
Neodvisnost in nepristranskost 
»Če obstajajo kakršnekoli okoliščine, ki lahko, ali za 
katere se zdi, da bi lahko vplivale na neodvisnost 
mediatorja ali povzročile navzkrižje interesov, mora 
mediator, preden začne postopek mediacije ali ga 
nadaljuje, takšne okoliščine razkriti strankam.  
Takšne okoliščine vključujejo: 
– vsako osebno ali poslovno razmerje z eno ali več  
strankami; 
– kakršenkoli neposreden ali posreden finančni ali 
drugačen interes o izidu mediacije; 
– delovanje mediatorja ali zaposlenega v njegovem 
podjetju v kakršnikoli drugi vlogi, ki ni vloga 
mediatorja, za eno ali več strank. 
V takšnih primerih lahko mediator soglaša z začetkom 

Postopek 
»Mediator mora zagotoviti, da stranke v 
postopku mediacije razumejo značilnosti 
postopka mediacije ter vlogo mediatorja 
in strank v postopku. Pred začetkom 
mediacije mora zagotoviti, da so stranke 
razumele pogoje sporazuma o mediaciji, 
vključno z vsemi veljavnimi določbami o 
obveznostih, ki jih imajo mediator in 
stranke glede zaupnosti, ter so se s temi 
pogoji izrecno strinjale. Sporazum o 
mediaciji se lahko na zahtevo strank 
sestavi v pisni obliki.  
Mediator mora voditi postopek na 
ustrezen način ob upoštevanju okoliščin 
zadeve, vključno z možnimi neravnovesji 
med vejami oblasti in načeli pravne 
države, kakršnihkoli želja strank in 
potreb po hitri rešitvi spora. Stranke se 
lahko s sklicevanjem na vrsto pravil ali 
na drugačen način z mediatorjem 
svobodno dogovorijo o načinu izvedbe 
mediacije. 
Če se mu to zdi potrebno, lahko 
mediator zasliši stranke ločeno.« (1. 
odstavek 3. člena Evropskega kodeksa 
ravnanja za mediatorje) 
 
Poštenost postopka 
»Mediator mora zagotoviti, da imajo vse 
stranke ustrezne možnosti za 
sodelovanje v postopku.  
Stranke mora obvestiti, mediacijo pa 
lahko zaključi, če: 
– je bila sklenjena poravnava, ki se 

Spodbujanje mediacijskih 
storitev 
»Mediator lahko oglašuje svojo 
prakso. To stori profesionalno 
in dostojno z navedbo 
resničnih informacij.« 
(4. odstavek 1. člena 
Evropskega kodeksa ravnanja 
za mediatorje) 
 
Pristojbine 
»Če ni drugače določeno, mora 
mediator strankam vedno dati 
popolne informacije o načinu 
plačila, ki ga namerava 
uporabiti. Ni mu treba sprejeti 
mediacije, dokler vse zadevne 
stranke ne sprejmejo pogojev 
plačila.« (3. odstavek 1. člena 
Evropskega kodeksa ravnanja 
za mediatorje) 
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ali nadaljevanjem mediacije, samo če je prepričan, da 
bo mediacijo lahko izvedel povsem neodvisno in 
nevtralno ter da bo zagotovil popolno 
nepristranskost, stranke pa s tem izrecno soglašajo. 
Mediator je navedene okoliščine dolžan razkriti med 
trajanjem postopka mediacije.« (2. člen Evropskega 
kodeksa ravnanja za mediatorje) 
 
Nepristranskost 
V postopku mediacije mora mediator ves čas delovati 
in si prizadevati, da je nepristranski v odnosu do 
strank ter jih obravnava enakopravno. 
 

mediatorju zdi neizvršljiva ali nezakonita 
ob upoštevanju okoliščin zadeve in 
usposobljenosti mediatorja za takšno 
oceno; 
– mediator meni, da nadaljevanje 
mediacije ne bi prineslo poravnave.« (2. 
odstavek 3. člena Evropskega kodeksa 
ravnanja za mediatorje) 
 
Konec postopka 
»Mediator mora sprejeti vse potrebne 
ukrepe, da se doseže sporazum med 
vsemi strankami na podlagi popolnega 
poznavanja dejstev ter da vse stranke 
razumejo pogoje sporazuma. Stranke 
lahko kadarkoli odstopijo od mediacije 
brez navedbe kakršnegakoli pojasnila. 
Mediator mora na zahtevo strank in v 
okviru svoje pristojnosti stranke 
obvestiti o načinu oblikovanja 
sporazuma in možnostih, da bo ta 
sporazum postal izvršljiv.« (3. odstavek 
3. člena Evropskega kodeksa ravnanja 
za mediatorje) 

3. Evropska konvencija o 
uresničevanju otrokovih 
pravic 
(25. 1. 1996) 

Mediacija ali drugi postopki za 
reševanje sporov 
»Da bi preprečile ali rešile spore ali se 
izognile postopkom pred pravosodnimi 
organi, ki zadevajo otroke, naj bi države 
članice spodbujale mediacijo ali druge 
postopke za reševanje sporov ter 
uporabljale take postopke za doseganje 
dogovorov v ustreznih primerih, kot jih 
določijo same.« (13. člen Evropske 
konvencije o uresničevanju otrokovih 
pravic) 

/ / / 

4. Direktiva 2008/52/ES 
Evropskega parlamenta in 
Sveta (21. 5. 2008) 

»"Mediacija" pomeni strukturiran 
postopek, po katerem dve ali več strank 
v sporu poskušajo same prostovoljno 
doseči sporazum o rešitvi spora s 
pomočjo mediatorja. Ta postopek lahko 
začnejo stranke ali je predlagan ali 
odrejen s strani sodišča ali pa je 
predpisan z zakonodajo države članice." 
"Mediator" pomeni vsako tretjo osebo, 
ki je naprošena, da vodi mediacijo 

Zaupnost mediacije 
»1) Mediacija mora potekati tako, da se spoštuje 
zaupnost, države članice pa morajo to tudi 
zagotavljati. Ne mediatorji, ne vpletene stranke niti 
tisti, ki sodelujejo pri upravljanju mediacijskega 
procesa, ne smejo biti prisiljeni, da predložijo dokaze 
v civilnih in gospodarskih sodnih postopkih ali 
arbitraži v zvezi z informacijami, ki izhajajo iz 
mediacijskega postopka, razen: 
a) kadar je to potrebno zaradi nujnih razlogov, 

Izvršljivost sporazumov, doseženih z 
mediacijo 
»Države članice bi morale zagotoviti, da 
je za stranke ali vsaj eno od strank z 
izrecnim soglasjem druge mogoče, da 
zahtevajo, da je vsebina pisnega 
sporazuma, ki izhaja iz mediacije, 
izvršilni naslov. Vsebina takšnega 
dogovora je izvršljiv naslov, razen v 
primeru, kadar je vsebina tega 

Informacije za splošno javnost 
»Države članice spodbujajo z 
vsemi sredstvi, ki se jim zdijo 
primerna, da so informacije o 
tem, kako stopiti v stik z 
mediatorji in organizacijami, ki 
zagotavljajo storitve mediacije, 
razpoložljive in dostopne 
javnosti, zlasti na internetu.«  
(9. člen Direktive 2008/52/ES) 
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učinkovito, nepristransko in strokovno, 
ne glede na njen naziv ali poklic v državi 
članici ali način, kako je bila tretja oseba 
imenovana ali zaprošena, da vodi 
mediacijo.« (3. člen Direktive 
2008/52/ES) 

predvsem javnega reda zadevane države članice, ter 
da se zagotovi varovanje največje koristi otroka ali 
prepreči poseg v telesno ali duševno celovitost osebe 
ali  
b) če je razkritje vsebine dogovora, ki izhaja iz 
mediacije, potrebno za izvajanje ali 
izvršitev samega dogovora. 
2) Nič iz prvega odstavka državam članicam ne 
preprečuje uzakonitve strožjih ukrepov, da še bolj 
zaščitijo zaupnost mediacije.« (7. člen Direktive 
2008/52/ES) 

sporazuma v nasprotju z zakonodajo 
države članice, v kateri je bila vložena 
zahteva, ali pravo te države članice ne 
predvideva njegove izvršljivosti. 
Vsebina sporazuma lahko postane 
izvršljiva, če tako odloči sodišče s sodbo 
ali drug pristojen organ z 
odločbo ali javno listino v skladu z 
zakonodajo države članice, v kateri je 
bila prošnja vložena. 
Države članice naj o tem obvestijo 
Komisijo o sodiščih ali drug organ, 
pristojen za sprejemanje zahtev v skladu 
s prvim in drugim odstavkom. 
Nič v tem členu ne vpliva na pravila, ki 
veljajo za 
priznavanje in izvrševanje v drugi državi 
članici. 
Sporazum je izvršljiv v skladu s prvim 
odstavkom.«  
(6. člen Direktive 2008/52/ES) 

5. Zelena knjiga o 
alternativnem reševanju 
sporov v civilnem in 
gospodarskem pravu 
(19. 4. 2002) 

»Alternativne metode reševanja sporov 
v zeleni knjigi so opredeljene kot 
izvensodni postopki za proces reševanja 
sporov, ki jih rešujejo nevtralne tretje 
osebe, izključujoč samo arbitražo. 
Alternativne metode reševanja sporov 
se v nadaljevanju označujejo s kratico, 
ki je na splošno sprejeta v praksi, 
to je "ARS".  
Zelena knjiga se zavzema samo za ARS v 
civilnih in gospodarskih zadevah, 
vključno z zaposlovanjem in zakonom o 
varstvu potrošnikov.« (2. člen Zelene 
knjige o alternativnem reševanju 
sporov v civilnem in gospodarskem 
pravu) 
 

»Vloga ARS kot sredstva za doseganje socialne 
harmonije v načinih alternativnega reševanja sporov, 
v katerih tretja stran ne sprejema nobenih odločitev, 
je zelo pomembna. Stranki se ne ukvarjata z 
zoperstavljanjem, temveč s procesom približevanja, 
same pa izberejo sredstvo za reševanje spora in tako 
igrajo aktivno vlogo v tem procesu, in sicer v smislu, 
da si same prizadevajo najti rešitev, ki jim najbolj 
ustreza. Tak sporazumen pristop povečuje verjetnost, 
da bodo po tem, ko je enkrat dogovor o sporu 
sklenjen, stranke lažje ohranile svoje gospodarske ali 
druge odnose.« (10. člen Zelene knjige o 
alternativnem reševanju sporov v civilnem in 
gospodarskem pravu) 
 
»ARS so prilagodljivi v smislu, da stranke same 
odločajo, katero sredstvo za pomoč bodo izbrale, 
katero organizacijo oziroma osebo, ki bo odgovorna 
za celoten proces, kot tudi, da se bodo odločile, ali se 
postopka udeležijo same ali bodo zastopane, ter ne 
nazadnje, da se same odločijo o izidu postopka.« (11. 
člen Zelene knjige o alternativnem reševanju sporov 
v civilnem in gospodarskem pravu) 
 

Veljavnost soglasja 
Soglasje strank je bistvenega pomena in 
z določenega vidika tudi najobčutljivejša 
faza postopka. Paziti je treba, da se 
zagotovi, da sporazum izraža pristno 
voljo strank. Če končni dogovor ne 
odraža dejanske volje strank, to je, če 
kompromis, ki so ga stranke pripravljene 
sprejeti, ne pomeni hkrati odpovedi 
njihovim prvotnim stališčem, potem 
glavni cilj mehanizma alternativnega 
reševanja sporov ni bil dosežen, to je 
pristna rešitev spora in zagotovitev 
sprave.  
 
»Treba je sprejeti ukrepe, da se zagotovi 
veljavnost sporazuma. Zdi se, da obstaja 
potreba po obdobju razmisleka pred 
podpisovanjem ali obdobje umika po 
podpisu sporazuma. Treba je preučiti 
tudi možnost na potrditveni ravni, da je 
veljaven sporazum overjen na način, da 
postane izvršljiv. Za ta del postopka je 
zadolžen sodnik ali notar kot tudi 
specializirani organi, kot so v 

Stroški 
»Stroški ARS so seveda 
pomemben dejavnik, ki ga je 
treba upoštevati. Splošno 
pravilo velja, da načeloma 
stroške krijejo stranke same. 
Vendar pa je možno urediti 
tudi tako, da niso stranke tiste, 
ki nosijo stroške, povezane z 
alternativnim reševanjem 
sporov.« (12. člen Zelene 
knjige o alternativnem 
reševanju sporov v civilnem in 
gospodarskem pravu) 
»Nekatere države članice 
zagotovijo pravno pomoč za 
kritje stroškov, povezanih z 
ARS, in vseh stroškov, ki 
nastanejo s pravnim 
zastopanjem. Komisija je že 
prevzela pobudo za uskladitev 
zakonodaje držav članic v 
osnutku direktive Sveta o 
približevanju nekaterih 
zakonov in drugih predpisov 
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posameznih primerih trgovinske 
zbornice.« (83. člen Zelene knjige o 
alternativnem reševanju sporov v 
civilnem in gospodarskem pravu) 
 

ter administrativnih ukrepov 
držav članic o pravni pomoči in 
drugih finančnih vidikih civilnih 
postopkov.« (13. člen Zelene 
knjige o alternativnem 
reševanju sporov v civilnem in 
gospodarskem pravu) 

6. Priporočilo Parlamentarne 
skupščine 1639 (2003) o 
družinski mediaciji in 
enakosti med spoloma 
(2. 6. 2004) 

»Družinska mediacija pomeni graditev 
in upravljanje življenjskega procesa med 
družinskimi člani v navzočnosti 
neodvisne in nepristranske tretje 
stranke, mediatorja. Najpogosteje se 
uporablja, kadar gre za razvezo 
zakonske zveze, kot tudi za reševanje 
vprašanj v zvezi z zaupanjem otrok v 
varstvo in vzgojo, stiki in drugo. Cilj 
mediacije je poiskati primerno rešitev, 
ki bo sprejemljiva za oba medianta, brez 
razprav o krivdi ali odgovornosti.« (4. 
odstavek Priporočila parlamentarne 
skupščine o družinski mediaciji in 
enakosti med spoloma) 

/ / / 

7. Uredba Sveta (ES) 
2201/2003 z dne 27. 
novembra 2003 o pristojnosti 
in priznavanju ter izvrševanju 
sodnih odločb v zakonskih 
sporih in sporih v zvezi s 
starševsko odgovornostjo ter 
o razveljavitvi Uredbe (ES), št. 
1347/2000 (27. 11. 2003) 

»Gre za pomoč pri sklepanju dogovorov 
med nosilci starševske odgovornosti z 
mediacijo ali drugimi sredstvi.« (E. 
odstavek 55. člena, poglavja IV., 
Uredbe Sveta (ES), št. 2201/2003) 

/ / / 
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3.2.5.2 Ureditev aktov s področja mediacije, ki so jih sprejele države članice EU: naziv akta/definicija 
mediacije/vloga in pristojnost mediatorja 
 

Tabeli 6 in 7 prikazujeta vsebino aktov držav članic, kot so jo v svoji nacionalni zakonodaji uredile posamezne države, ter smo jih razporedili v 
pet izbranih kategorij.46 
 

Tabela 6: Vsebina aktov s področja mediacije, ki so jih sprejele države članice EU – I. del 
 

DRŽAVE ČLANICE 
EU/KATEGORIJE 

AKTI, KI UREJAJO MEDIACIJO OPREDELITEV MEDIACIJE VLOGA IN PRISTOJNOST MEDIATORJA 

Avstrija 
 

Avstrijski zakon o mediaciji »Mediacija je dejavnost, v katero se stranki prostovoljno 
vključita, pri čemer strokovno usposobljeni nevtralni 
mediator po priznanih metodah sistematično spodbuja 
komunikacijo med strankami z namenom, da stranke 
dosežejo rešitev spora.« (1. odstavek 1. člena Avstrijskega 
zakona o mediaciji) 
 

Zahteve za registracijo 
»Do registracije na seznamu mediatorjev je upravičena vsaka oseba, ki 
dokazuje, da je: 
1) starejša od 28 let, 
2) strokovno usposobljena, 
3) zanesljiva in 
4) vključena v zavarovanje poklicne odgovornosti v skladu z 19. členom. 
Prijavitelj mora v vlogi določiti področja, na katerih bo izvajal mediacijo.« (9. 
člen Avstrijskega zakona o mediaciji) 
»Mediator se je dolžan nenehno strokovno izobraževati v minimalnem številu 
petdesetih ur v času petih let, o čemer bo predložil potrdilo Zveznemu 
ministrstvu za pravosodje vsakih pet let.« (20. člen Avstrijskega 
mediacijskega akta) 
»Mediator je dolžan Zvezno ministrstvo za pravosodje obvestiti o vseh 
spremembah, ki zadevajo njegovo registracijo na seznamu mediatorjev. 
Registracija se temu primerno spremeni.« (21. člen Avstrijskega zakona o 
mediaciji) 

Belgija VII. del (Mediacija) belgijskega 
sodnega zakonika 
 
Zakon o mediaciji v družinskih 
zadevah (1) 2001 – 914 [2001/09208] 
19. februar 2001 
 
Pravilnik belgijskega Centra za 
mediacijo in arbitražo  

»Mediacija je postopek, za katerega se uporablja bodisi izraz 
mediacija ali konciliacija bodisi izraz podobnega pomena, pri 
čemer stranke zaprosijo tretjo osebo (mediatorja), da jim pri 
njihovem poskusu pomaga doseči mirno rešitev spora, ki 
izhaja oziroma je povezan s pogodbenim ali drugim pravnim 
razmerjem. Mediator nima pristojnosti, da strankam vsili 
rešitev spora.« (1. člen Pravilnika belgijskega Centra za 
mediacijo in arbitražo) 
 

»Člen 734 quarter.  
1. člen – Nihče ne more biti imenovan za družinskega mediatorja, če nima 
licence za opravljanje mediacije po zakonskih predpisih. 
2. člen – Kralj določi minimalne kriterije, ki jih mora izpolnjevati družinski 
mediator, po katerih se določijo pogoji posebnega izobraževanja za 
družinskega mediatorja. Ti so lahko različni glede na osnovno izobrazbo oseb, 
ki se potegujejo za licenco družinskega mediatorja. Posebno izobraževanje 
organizirajo bodisi organi, ki izdajo ustrezno licenco, ali se takšno 
izobraževanje organizira na njihovo zahtevo. 
3. člen – Licenco za družinskega mediatorja lahko dobijo: 
1) odvetniki, ki izpolnjujejo posebne pogoje za pridobitev licence, ki jih določi 
kralj in jih potrdijo pristojni organi v skladu s 488. členom; 

                                                 
46

 Tabeli 6 in 7 sestavljata eno tabelo, ki pa smo jo zaradi preglednosti razdelili na dva dela. 
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2) notarji, ki izpolnjujejo posebne pogoje za pridobitev licence, ki jih določi 
kralj in jih potrdi notarska zbornica; 
3) druge fizične osebe, ki izpolnjujejo posebne kriterije, ki jih določi kralj in jih 
potrdijo pristojni organi. 
Člen 734 quinquies – Družinskega mediatorja se lahko odkloni v skladu z 966., 
970. in 971. členom.« (734. člen) 
 

Bolgarija Družinski zakonik razglasi državni list, 
št. 47/23. 6. 2009, v veljavi od 
1. 10. 2009, spremenjen SG, št. 
74/15. 9. 2009, v veljavi od 1. 10. 2009, 
SG, št. 82/16. 10. 2009, SG, št. 
98/14. 12. 2010, v veljavi od 1. 1. 2011, 
spremenjen in dopolnjen, SG, št. 
100/21. 12. 2010, v veljavi od 
21. 12. 2010. 
 
Zakon o pravdnem postopku razglasi 
državni uradni list, št. 59/20. 7. 2007, v 
veljavi od 1. 8. 2008, spremenjen in 
dopolnjen SG, št. 50/30. 5. 2008, v 
veljavi od 1. 3. 2008, modificiran s št. 
Sodbe 3 Ustavnega sodišča Republike 
Bolgarije 2008/07/08 – SG, št. 
63/15. 7. 2008, spremenjen SG, št. 
69/5.  8. 2008, SG, št. 12/13. 2. 2009, v 
veljavi od 1. 1. 2010 – spremenjen SG, 
št. 32 /28. 4. 2009, dopolnjen SG, št. 
19/13. 3. 2009, spremenjen in 
dopolnjen SG, št. 42/5. 6. 2009, 
spremenjen s št. Sodbe 4 Ustavnega 
sodišča Republike Bolgarije 16. 6. 2009 
– razglasi SG, št. 47/23. 6. 2009, 
82/16. 10. 2009 spremenjen in 
dopolnjen, SG, št. 13/16. 2. 2010, SG, 
št. 100/21. 12. 2010, v veljavi od 
21. 12. 2010, Sodba št. 15/21. 12. 2010 
Ustavnega sodišča Republike Bolgarije 
– SG, št. 5/14. 1. 2011. 
 
Mediacijski zakon razglasi državni 
uradni list št. 110/17. 12. 2004, 
spremenjen in dopolnjen, SG, št. 
86/24. 10. 2006, dopolnjen, SG, št. 
9/28. 1. 2011, spremenjen in 
dopolnjen, SG, št. 27/1. 4. 2011. 

Pojem mediacije 
»Mediacija je prostovoljen in zaupen postopek za reševanje 
sporov zunaj sodnega postopka, pri čemer mediator kot 
tretja oseba pomaga udeležencem v sporu pri razrešitvi 
tega.« (2. člen Mediacijskega zakona) 
 
Vsebina mediacije 
»Vsebina mediacije so lahko spori civilne, delovne, družinske 
in upravne narave, spori v zvezi s pravicami potrošnikov ter 
drugi spori med fizičnimi in ali pravnimi osebami, vključno s 
čezmejnimi spori. 
Mediacija se izvaja tudi v primerih, predvidenih v Zakonu o 
kazenskem postopku. 
Mediacija se ne izvede, če zakon ali drug ustavni instrument 
določa drug postopek za sklenitev sporazuma.« (3. člen 
Mediacijskega zakona) 
 
Organiziranost mediacije 
»Mediacija se izvaja s fizičnimi osebami. Takšne osebe lahko 
sodelujejo z namenom izvajanja dejavnosti. Osebe, ki 
opravljajo funkcije v upravi sodstva v sodnem sistemu, ne 
morejo opravljati mediacijskih dejavnosti.« (4. člen 
Mediacijskega zakona) 
 

»Mediator je lahko le opravilno sposobna oseba, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje: 
1. ni bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja po javnem pravu; 
2. je uspešno opravila tečaj za mediatorje; 
3. ji ni bila odvzeta pravica do opravljanja poklica ali dejavnosti; 
4. (dopolnjen SG, št. 9/2011) ima dovoljenje za dolgoročno ali stalno 
prebivališče v Republiki Bolgariji; v primeru, da je oseba tujec (ne velja za 
državljane držav članic Evropske unije, drugih držav iz evropskega 
gospodarskega prostora in Švice); 
5. je vpisana v enotni register mediatorjev Ministrstva za pravosodje. 
Zahteva iz 4. točke 1. odstavka: Minister za pravosodje izda potrdilo, da 
mediator lahko vstopi v enotni register mediatorjev. 
Minister za pravosodje izda mediatorjem potrdilo, ki potrjuje vpis v enotni 
register mediatorjev. 
Minister za pravosodje z izdajo odredbe odobri organizacije, ki zagotavljajo 
usposabljanje za mediatorje.« (8. člen Mediacijskega zakona) 
 
»Mediator ne sme dajati pravnih nasvetov. Med postopkom se mediator 
obveže, da bo upošteval mnenje vsake od strank v sporu. Mediator se mora 
umakniti iz postopka ob nastanku kakršnihkoli okoliščin, ki bi vzbujale dvom o 
njegovi neodvisnosti, nepristranskosti in nevtralnosti. Mediator ne sme 
posredovati drugim udeležencem v procesu nobenih okoliščin v zvezi z le eno 
od strank v sporu brez njenega soglasja. Mediator ni odgovoren, če se stranki 
ne dogovorita o razrešitvi spora. Mediator ne odgovarja za neizpolnitev 
mediacijskega dogovora.« (10. člen Mediacijskega zakona) 
 
»Mediator ne sme kazati pristranskosti in vsiljevati možnih razrešitev spora. 
V okviru postopka mediacije se vsa vprašanja rešujejo z medsebojnim 
dogovorom med strankama.« (6. člen Mediacijskega zakona) 
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Ciper Nismo našli zakona ali drugega 
pravnega akta. 
 
Primerjalna analiza družinskega prava 
o razvezah v Veliki Britaniji in na Cipru 

»Na Cipru postopek reševanja sporov z mediacijo še ni 
vzpostavljen, vendar v zgodovini države ta pojem ni tuj, saj 
so grški pravoslavni duhovniki tradicionalno prevzemali 
vlogo mediatorjev pri reševanju zakonskih sporov, zlasti v 
času Otomanskega imperija.« (6. člen Primerjalne analize 
razveznega prava v Veliki Britaniji in na Cipru) 

/ 

Češka Zakon o mediaciji z dne 2. maja 2012  
 
Zakon o službi za probacijo in 
mediacijo, št. 257 z dne 14. julija 2000 
 
Civilni pravni zakonik Republike 
Češke, št. 40/1964 Sb.  

Osnovni pojmi 
»Za namene tega zakona se razume: 
a) postopek mediacije za rešitev spora z enim ali več 
mediatorji, ki spodbujajo komunikacijo med osebami, 
udeleženimi v konfliktu, da bi jim pomagal doseči mirno 
rešitev spora s sklenitvijo mediacijskega sporazuma; 
b) družinska mediacija se osredotoča na reševanje sporov iz 
družinskih razmerij; 
c) mediator je fizična oseba, ki je registrirana na seznamu 
mediatorjev; 
d) država članica Evropske unije in druge države evropskega 
gospodarskega prostora ter švicarska konfederacija; 
e) pogodba o opravljanju mediacije je pisna pogodba med 
strankami v sporu in najmanj enim mediatorjem za 
opravljanje mediacije; 
f) mediacijski dogovor je pisni dogovor strank v sporu.« (2. 
člen Zakona o mediaciji) 
 
»V smislu tega zakona se kot mediacijo razume izvensodno 
mediacijo z namenom reševanja sporov med storilcem in 
žrtvijo ter aktivnost, ki vodi k reševanju spornih situacij, ki se 
izvaja v zvezi s kazenskim postopkom. Mediacija se lahko 
izvede le z izrecnim soglasjem s strani storilca in žrtve.« (2. 
odstavek 2. poglavja Zakona o službi za probacijo in 
mediacijo) 
 

Pooblastilo mediatorja za opravljanje mediacije 
»Storitve mediatorja je dovoljeno opravljati le osebam, registriranim na 
seznamu, če ni bilo pooblastilo za opravljanje dejavnosti mediatorja 
prekinjeno, razen če ta zakon ne določa drugače.« (14. člen Zakona o 
mediaciji) 
 
Molčečnost 
»1) Mediator je dolžan ohraniti molčečnost o vseh dejstvih, o katerih je 
izvedel v zvezi s pripravo in izvedbo mediacije, tudi po odstranitvi s seznama. 
To velja tudi, če ni bila sklenjena pogodba o izvajanju mediacije. 
2) Obveznosti molčečnosti mediatorja lahko razrešijo samo vse stranke, ki so v 
sporu. V primeru smrti, izjave o smrti ali prenehanju delovanja katerekoli od 
strank v sporu preide pravica razrešitve mediatorja o molčečnosti na 
zakonitega pravnega naslednika. 
3) Mediator ni vezan z dolžnostjo molčečnosti v obsegu, ki je potreben za 
postopek pred sodiščem ali drugim pristojnim organom, ki je predmet spora in 
izhaja iz opravljanja dejavnosti mediatorja med njim in stranko v sporu, ali 
njenim pravnim naslednikom, in naprej v obsegu, potrebnem za svojo 
obrambo v okviru opravljanja nadzora nad dejavnostjo mediatorja ali v 
disciplinskem postopku. 
4) Obveznost molčečnosti velja za mediatorja in tudi za osebe, ki sodelujejo z 
mediatorjem pri pripravi in v času mediacije. 
5) Tisti, ki je mediator v skladu s pravnimi predpisi druge države članice, ne 
sme biti prisiljen h kršitvi dolžnosti varovanja zaupnosti podatkov v obsegu, ki 
mu je bila naložena s pravnimi predpisi druge države članice, na osnovi katere 
ponuja svoje storitve.« (9. člen Zakona o mediaciji) 

Danska Danski zakon o starševski 
odgovornosti sprejet na gradu 
Christiansborg na dan 6. junija 2007 v 
skladu z našim kraljevskim izročilom in 
pečatom Margrethe R. 
 
Konsolidacija Zakona o mediaciji v 
zavarovalništvu, prim. Prečiščeno 
besedilo zakona, št. 817 z dne 14. julija 
2006, kakor je bil spremenjen s členom 
12 zakona, št. 108 z dne 7. februarja 
2007, prečiščeno besedilo zakona, št. 
401 z dne 25. aprila 2007. 
 

»Sodišče lahko na zahtevo stranke imenuje mediatorja kot 
pomoč strankam pri sporazumnem reševanju spora.« (272. 
člen Zakona o pravdnem postopku) 
 
Svetovanje za zaščito otrok in družinska mediacija 
»Regionalna državna uprava mora ponuditi staršem in 
otrokom svetovanje za zaščito otrok ali družinsko mediacijo 
v primeru nestrinjanja o skrbništvu, kraju otrokovega 
prebivališča ali urejanja stikov. 
V drugih primerih lahko regionalna državna uprava ponudi 
svetovanje za zaščito otrok ali družinsko mediacijo, če 
obstajajo posebne potrebe za to. 
Naloga regionalne državne uprave ni, da ponudi svetovanje 
za zaščito otrok ali družinske mediacije, če se šteje za 

»Mediator je: 
1) sodnik ali uradnik, ki deluje kot mediator; 
2) odvetnik, ki ga je sodišče potrdilo, da lahko deluje kot mediator pri 
okrožnem sodišču. 
Sodišče je določilo podrobna pravila o pogojih, ki jih morajo odvetniki 
izpolnjevati, da lahko delujejo kot mediatorji.« (273. člen Zakona o pravdnem 
postopku) 
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Danski zakon o pravdnem postopku 
(zakon, št. 1063 z dne 17. 11. 2011) 

nepotrebno ali neprimerno.« (32. člen Zakona o starševski 
odgovornosti) 
 
Ob zaključku obravnave primera ga privede pred sodišče. 
»Na zahtevo ene od strank lahko regionalna državna uprava 
zadevo zaključi in jo preda sodišču, če je bilo strankam 
svetovano na sestanku na regionalni državni upravi, ne da bi 
dosegli dogovor o skrbništvu ali otrokovem prebivališču, če 
stranke oziroma ena od strank ne želi svetovanja za zaščito 
otrok ali družinske mediacije ali če se je svetovanje za zaščito 
otrok ali družinska mediacija zaključila brez doseženega 
sporazuma.« (40. člen Zakona o starševski odgovornosti) 

Estonija Zakon o konciliaciji (RT I 2009, 59, 
385) je bil sprejet 18. novembra 2009 
in začel veljati 1. januarja 2010. 
 
Zakon o pravdnem postopku (RT I 
2005, 26, 197) je bil sprejet 20. aprila 
2005 in začel veljati 1. januarja 2006. 
 
Zakon o kazenskem postopku (RT1 I 
2003, 27, 166, prečiščeno besedilo RT I 
2004, 65, 456) je bil sprejet 12. 
februarja 2003, veljati pa je začel 1. 
julija 2004. Spremeni se z naslednjim 
zakonom: začel veljati 25. februarja 
2007 – RT I 2007, 12, 66. 

»Za namene tega zakona postopek konciliacije pomeni 
prostovoljen proces, med katerim nepristranska tretja oseba 
omogoča komunikacijo med strankami v postopku 
konciliacije z namenom, da jim pomaga pri iskanju rešitve 
spora. Konciliator lahko na podlagi dejstev predlaga 
strankam svojo lastno rešitev za spor. 
Konciliacijski postopki so postopki v civilnih zadevah, če spor 
nastane v zasebnopravnih odnosih in bi se lahko predložil na 
okrožno sodišče v odločanje. 
V primerih, ki jih določa zakon, je postopek konciliacije 
obvezen postopek pred vložitvijo tožbe.« (2.– 4. odstavek 1. 
člena Zakona o konciliaciji) 

Konciliator 
»Za namene tega zakona je konciliator fizična oseba, ki ji stranke zaupajo, da 
opravlja dejavnost, opisano v prvem odstavku (2) tega zakona.« (2. člen 
Zakona o konciliaciji) 
 

Finska Zakon o zakonski zvezi (234/1929; 
spremembe do vključno 1226/2001) 
 
Zakon o sodišču pridruženi mediaciji 
(663/2005) 

Družinska mediacija 
»Spore in pravne zadeve, ki nastajajo v družini, je treba 
najprej reševati v okviru dogovarjanja med družinskimi člani. 
Obstajajo družinski mediatorji, ki nudijo pomoč in podporo, 
kadar pride do sporov v družini. 
Mediatorji lahko nudijo pomoč in podporo tudi v primeru, 
kadar spori nastanejo glede skladnosti s sodnim nalogom ali 
dogovorom o skrbništvu nad otroki in pravico do dostopa.« 
(20. odstavek 5. poglavja Zakona o zakonski zvezi) 
 
»Splošno načrtovanje, spremljanje in nadzorovanje 
družinske mediacije je naloga deželnih uradov, ki so pod 
nadzorom Ministrstva za socialne zadeve in zdravje. Občinski 
odbor za socialne zadeve je pristojen za urejanje družinske 
mediacije v občini. Mediacija se lahko preda tudi 
skupnostim, združenjem in fundacijam, kot tudi 
posameznikom s pooblastili deželnega urada. Ministrstvo za 
socialne zadeve in zdravje izda podrobnejša navodila in 
smernice o družinski mediaciji.« (22. odstavek 5. poglavja 

Mediator in pomočnik 
»Mediatorja se določi za vsako posamezno zadevo. Mediator mora biti sodnik 
na sodišču, kjer poteka postopek. 
Da bi zagotovili potrebno strokovno znanje in izkušnje s posameznega 
področja, kadar je to pomembno za nadaljevanje mediacije, ima lahko 
mediator pomočnika, če se s tem strinjata obe stranki. Mediator imenuje 
pomočnika, ko so stranke sprejele izbranega kandidata. Pristojbina za 
pomočnike se izplača, stroške pa nosijo stranke same.« (5. odstavek 2. 
poglavja Zakona o sodišču pridruženi mediaciji) 
 
»Mediator si mora prizadevati za zaupno in odprto razpravo med družinskimi 
člani. Prizadevati si mora za soglasje o tem, kako rešiti spore v družini na 
najboljši možen način za vse vpletene osebe. 
Mediator mora posebno pozornost nameniti zavarovanju položaja 
mladoletnih oseb v družini. 
Mediator pomaga osebam pri sklepanju sporazumov in drugih ukrepih, ki so 
potrebni za reševanje sporov.« (21. člen 5. poglavja Zakona o zakonski zvezi) 
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Zakona o zakonski zvezi) 
 
»Cilj sodišču pridružene mediacije je sporazumna rešitev 
zadeve.« 
(1. odstavek 1. poglavja Zakona o sodišču pridružene 
mediacije) 
 

Francija Odlok z dne 12. februarja 2004, ki se 
nanaša na državno diplomo o 
mediaciji. Uradni list št. 49 z dne 27. 2. 
2004, NOR: SOCA0420506A. 
 
Zakon, št. 2004 – 439 z dne 26. maja 
2004 v zvezi z razvezo (1), Uradni list, 
št. 122 z dne 27. maja 2004, NOR: 
JUSX0300062L. 
 
Uredba, št. 2003 – 1166 z dne 2. 
decembra 2003, ki uvaja državno 
diplomo o družinski mediaciji, Uradni 
list, št. 284 z dne 9. decembra 2003, 
NOR: SOCP0324318D. 
 
OKROŽNICA, št. DGAS/4A/2004/376 z 
dne 30. julija 2004, ki se nanaša na 
pripravljalno usposabljanje za 
pridobitev državne diplome 
družinskega mediatorja ter 
certificiranje. 

»Zaradi sprememb sloga življenja, povečanja razvez in v 
izognitev reševanju konfliktov po sodni poti je pomembno 
skrbeti za reševanje konfliktov v družini v korist otrok kot 
tudi staršev, tako da jim nudimo ustrezno strokovno pomoč. 
Področje družinske mediacije zajema vse vrste zvez 
(zakonsko zvezo, izvenzakonsko skupnost …), 
medgeneracijske odnose, prekinitev zveze, družinske 
razmere mednarodnih dimenzij ter zaščito otrok. 
Poleg tega zakon z dne 26. maja 2004 o razvezi zakonske 
zveze določa, da sodnik v okviru postopka lahko: 
1) predlaga zakoncema postopek mediacije in po njunem 
soglasju imenuje družinskega mediatorja za izvajanje 
mediacije, 
2) naloži zakoncema, naj obiščeta družinskega mediatorja v 
skladu s členom 373-2-10 civilnega zakonika, ki ju bo 
seznanil z namenom in potekom mediacije. 
Pristojni sodnik za družinske zadeve lahko tudi sam izvede 
postopek, ki je v pristojnosti družinskega mediatorja, ki 
določa: 
a) da bi staršem omogočil lažjo rešitev spornih roditeljskih 
vprašanj, jim sodnik lahko predlaga postopek mediacije. Ko 
pridobi njuno soglasje, sodnik lahko predlaga družinskega 
mediatorja za izvajanje mediacije. Družinska mediacija mora 
zagotavljati kakovosten postopek tako nalogodajalcem kot 
tudi družinam zlasti zaradi profesionalnosti funkcije.«  
(Predhoden predlog OKROŽNICA, št. DGAS/4A/2004/376, ki 
se nanaša na pripravljalno usposabljanje za posodobitev 
diplome družinskega mediatorja ter organizacijo preizkusa 
znanja.) 
 
»Družinska mediacija, uvedena v Civilni kodeks, člen 373-2-
7-10 z zakonom z dne 4. marca 2002 o starševski 
pristojnosti, je postopek za vzpostavitev ali obnovo 
družinskih vezi, ki se nanaša na osebe, prizadete zaradi 
razveze ali ločitve. 
Družinska mediacija se izvaja prostovoljno in je zaupne 
narave. 
Njeno področje zajema: 
– vse oblike zvez, zlasti: zakonsko in izvenzakonsko zvezo ter 

Strokovna vloga družinskih mediatorjev 
»Družinski mediator je nepristranska in neodvisna tretja oseba, brez moči 
odločanja, ki skrbi za skladnost in odvijanje postopka, spodbuja proces s tem, 
da skrbi, da se stranke sestajajo, obnavljajo dialog in rešujejo konflikte v 
družinskem okolju. 
Družinski mediator spremlja iskanje rešitev in poskuša stranke pripraviti k 
temu, da same najdejo temelje za obojestranski dogovor, upoštevaje zakone, 
potrebe vsakega člana družine, zlasti potrebe otrok, v duhu starševske 
odgovornosti. 
Družinski mediator izvaja mediacijo v različnih oblikah organiziranosti: v 
društvih socialne ali družinske narave, v specialnih društvih za družinsko 
mediacijo, v javnih uradih ali samostojno. Strokovnost družinskega mediatorja 
sloni na posebnem izobraževanju, z nenehnim usposabljanjem, ki mu 
zagotavljajo ustrezno strokovno znanje.« (Aneks I. OKROŽNICA, št. 
DGAS/4A/2004/376 z dne 30. julija 2004 glede načina pripravljalnega 
usposabljanja za pridobitev diplome družinskega mediatorja in certificiranje) 
 
»Družinski mediator strokovno opravlja svoj poklic, ki sloni na strokovnih 
izkušnjah, pridobljenih na družinskem, socialnem, zdravstvenem, pravnem, 
izobraževalnem ali psihološkem področju.« 
(1.1 Poklic družinskega mediatorja OKROŽNICA, št. DGAS/4A/2004/376, ki se 
nanaša na pripravljalno usposabljanje za pridobitev državne diplome 
družinskega mediatorja ter certificiranje.) 
 



 

 

1
0

8
 

T
a
n
ja

 P
ia

 M
e
te

lko
: D

ru
žin

s
ka

 m
e
d
ia

c
ija

 ko
t m

e
to

d
a
 re

š
e
va

n
ja

 s
p
o
ro

v
 v d

ru
žin

i
 

PACS; 
– stanje medgeneracijske povezave v svoji raznolikosti; 
– vse položaje po prenehanju skupnosti, kot so: smrt, 
razveze, premoženjske zadeve, nekomunikacija; 
– družinske razmere z mednarodno razsežnostjo; 
– družinske razmere, ki so vezane na varstvo otrok.« (Aneks 
I. OKROŽNICA, št. DGAS/4A/2004/376, ki se nanaša na 
pripravljalno usposabljanje za pridobitev državne diplome 
družinskega mediatorja ter certificiranje.) 

Grčija Grški civilni zakonik, prevod 
Constantinovega zakonika Taliadoros.  
Grški civilni zakonik. Ant. N. Sakkoulas 
Publishers. Athens – Komotini, 2000 
 
Zakon, št. 3898, Mediacija v civilnih in 
gospodarskih zadevah, 16. december 
2010 

Definicija 
»Mediacija pomeni strukturiran postopek, ne glede na 
njegovo poimenovanje, v katerem dve ali več strank, ki so v 
sporu, poskušajo prostovoljno doseči sporazumni dogovor s 
pomočjo mediatorja. Ta definicija ne vključuje nikakršnega 
poskusa razrešitve spora s strani sodnika ali sodišča med 
sodnim postopkom v skladu z 208. členom in naslednjim ter 
drugim odstavkom 233. člena CPC.« (4. člen Zakona o 
mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah) 

 

Irska Družinskopravni zakonik (razveze), 
1996, številka 33 iz leta 1996 
 
Pravna ločitev in reformirani 
družinskopravni zakon, 1989, številka 
6, 1989 
 
Zakon o otrocih, 1997, številka 40, 
1997 

»Vsak odvetnik, ki zastopa toženo stran, mora stranko 
nemudoma, ko dobi pooblastilo za zastopanje, seznaniti, da 
ima: 
a) možnost rekonciliacije ter ji posredovati imena in naslove 
oseb, ki so usposobljene za pomoč pri rekonciliaciji 
partnerjev; 
b) možnost mediacije, ki naj bi bila v pomoč v primerih 
ločitve ali razveze zakonske zveze na podlagi dogovora, ter ji 
posredovati imena in naslove usposobljenih mediatorjev; 
c) možnost pisnega dogovora o ločitvi.« (7. člen 
Družinskopravnega zakona – Razveza zakonske zveze) 

»Pred začetkom postopka se mora odvetnik pogovoriti s tožečo stranko, da 
ima: 
a) možnost za spravo ter mu dati imena in naslove ljudi, ki so usposobljeni za 
pomoč, da spravijo par; 
b) možnost mediacije kot pomoč parom, da dosežejo dogovor, ki bi 
pripomogel pri ločitvi ali razvezi, ter mu dati imena in naslove usposobljenih 
mediatorjev; 
c) možnost pisnega dogovora o ločitvi.« (6. člen Družinskopravnega zakona – 
Ločitev) 

Italija Civilna in gospodarska mediacija, 
posodobljeno: 21. septembra 2012 
 
Ukrepi proti nasilju v družinskih 
odnosih objavljeni v Uradnem listu, št. 
98 z dne 28. aprila 2001, Zakon, št. 154 
z dne 5. aprila 2001. 

»Mediacija je strokovna dejavnost, ki jo opravlja 
nepristranska tretja oseba in je namenjena za pomoč dvema 
ali več strankam, bodisi pri iskanju sporazumnega dogovora 
za rešitev spora bodisi pri oblikovanju predloga za rešitev 
spora.« (3. člen Mediacije v civilnih in gospodarskih 
zadevah) 
 
Vrste mediacije 
Mediacija je lahko: 
– prostovoljna, če se stranke zanjo odločijo; 
– prenešena, kadar sodnik, na katerega so se stranke že 
obrnile, povabi te, da poskusijo z mediacijo; 
– obvezna, kadar je za dopustnost postopka pred sodiščem 
potrebno, da so stranke poskusile, a ne uspele z mediacijo. 
(8. člen Mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah) 
 
 

Mediator 
»Mediator je fizična oseba ali so osebe, ki posamično ali skupaj izvajajo 
mediacijo in niso pooblaščene za izdajanje pravnomočnih sodb ali sklepov 
strankam v postopku. Mediator je strokovnjak, ki je sposoben nepristranskega 
delovanja. Organizacija, v kateri mediator opravlja svoje delo, je pod 
nadzorom Ministrstva za pravosodje.« (4. člen Mediacije v civilnih in 
gospodarskih zadevah) 
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Obvezna mediacija 
»Od 21. marca 2011 je mediacija obvezna v naslednjih 
predmetih spora: stvarna pravica (odnosi v stavbah, 
služnostna uporaba prehoda in drugo), delitve, dedovanja, 
družinske zadeve, najemi, posodba (komodat), zakup 
podjetij, odškodnine iz medicinske odgovornosti in 
obrekovanja v tisku ali na drug način oglaševanja, 
zavarovalne, bančne in finančne pogodbe. 
Obveznost mediacije pri številnih sporih, ki izhajajo iz zadev 
v stanovanjskih blokih ter odškodninah pri prometu vozil in 
plovil, je bila preložena na 20. marec 2012, da se omogoči 
postopno uvajanje mehanizma.« (9. člen Mediacije o civilnih 
in gospodarskih zadevah) 

Litva ZAKON o spravni mediaciji v civilnih 
sporih, 15. julij 2008 – št. X – 1702 
(nazadnje spremenjen 24. maja 2011 – 
št. XI – 1400), Vilna 

Definicije 
»1) "Stranka v civilnem sporu" pomeni osebo, ki je vključena 
v postopku, katere pravice in dolžnosti so odvisne od rešitve 
spora. 
2) "Civilni spor" pomeni spor, ki je ali bi lahko bil predmet 
pravdnega postopka pred sodiščem splošne pristojnosti. 
3) "Spravna mediacija v civilnih sporih" pomeni civilni 
postopek za reševanje sporov, s katerim eden ali več 
mediatorjev v civilnih sporih pomagajo strankam v civilnem 
sporu doseči sporazumni dogovor. 
4) "Agencija, ki zagotavlja upravljanje spravne mediacije v 
civilnih sporih", pomeni javno ali zasebno pravno osebo, ki 
priporoča ali imenuje mediatorje, predlaga ali določi pravila 
za spravno mediacijo, upravlja s stroški spravne mediacije, 
zagotavlja prostore za postopek, ki se izvede, in ali opravlja 
druge storitve v zvezi s spravno mediacijo. 
5) "Mediator v civilnih sporih" pomeni tretjo nepristransko 
fizično osebo, ki sodeluje pri reševanju spora med drugimi 
osebami z namenom pomagati pri doseganju sporazumnih 
dogovorov. 
6) "Čezmejni civilni spor" pomeni spor, v katerem ima vsaj 
ena od strank stalno ali začasno prebivališče ali sedež v 
državi, ki ni enaka državi druge stranke v sporu.« (2. člen 
Zakona o konciliacijski mediaciji in civilnih sporih) 

Imenovanje mediatorjev, njihova nepristranskost, poklicna etika in 
odgovornosti 
»1) Mediator se imenuje s sporazumom med strankama v sporu in z njegovo 
privolitvijo. Imenovanje mediatorja z njegovo privolitvijo se izvede v pisni 
obliki, ki po navadi vključujejo tudi mediatorjeve dolžnosti, saj se je dolžan 
držati Evropskega kodeksa ravnanja za mediatorje. 
2) Število mediatorjev se določi z dogovorom med strankami v sporu. Če ni 
drugačnega dogovora med strankami v sporu, se imenuje en mediator. 
3) Stranki v sporu se lahko dogovorita, da jima bo tretja oseba ali upravljavec 
spravnih mediacijskih storitev izbral ali priporočil mediatorja. Če je tako 
predvideno v dogovoru o spravni mediaciji ali pa če ni soglasja med strankami 
v sporu v zvezi z izbiro mediatorja, lahko mediatorja na skupno zahtevo strank 
v sporu imenuje okrožno sodišče v skladu s poenostavljenim postopkom iz 
poglavja XXXIX Zakona o pravdnem postopku Republike Litve. Oseba se 
imenuje za mediatorja le z njegovim pisnim soglasjem. 
4) Mediator mora delovati nepristransko do strank v sporu. Lahko sprejme 
predlog za začetek spravne mediacije ali pa nadaljevanje že začete spravne 
mediacije le, če je obvestil stranki v sporu o znanih okoliščinah, ki bi lahko 
povzročile dvom v zvezi z njegovo nepristranskostjo in če se stranki v sporu 
dogovorita, da bi lahko vodil spravno mediacijo. 
5) Mediator mora zagotoviti strankam v sporu informacije o njegovi izobrazbi 
in izkušnjah. 
6) Mediator ne sme delovati kot razsodnik ali sodnik v istem sporu, v katerem 
je vodil ali vodi spravno mediacijo, razen v primerih, ko se stranki v sporu 
pisno dogovorita, da imenujeta mediatorja kot razsodnika, ta pa ne ugovarja. 
Poleg tega mediator ne more delovati kot zagovornik ali drug zastopnik 
katerekoli stranke v sporu v istem sporu, v katerem je vodil ali vodi spravno 
mediacijo. 
7) Spravna mediacija je lahko plačljiva ali brezplačna. Če se konciliacijska 
mediacija opravlja proti plačilu, se mora postopek začeti šele, ko mediator 
pisno soglaša s strankami v sporu o višini odškodnine in plačilu postopka.« (4. 
člen Zakona o spravni mediaciji v civilnih sporih) 
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Luksemburg Mediacija v civilnih in gospodarskih 
zadevah 
 
Evropski kodeks ravnanja mediatorjev  

»Mediacija je postopek, v katerem dve ali več strank 
prostovoljno poskušata sporazumno rešiti spor s pomočjo 
neodvisnega, nepristranskega in kompetentnega mediatorja. 
Mediacija se lahko izvaja na željo strank, na predlog sodnika 
ali na zahtevo strank, če tako odredi sodnik. Mediacija 
izključuje poskuse poravnave spora s strani sodnika v teku 
sodnega postopka v zvezi z omenjenim postopkom.« (1251-
2. člen Mediacije v civilnih in gospodarskih sporih) 

»Po sedanjem zakonu je lahko "mediator" vsaka tretja oseba, ki je sposobna 
voditi mediacijo uspešno, nepristransko in kompetentno. Mediator ima 
nalogo zaslišati stranke skupaj ali vsako posebej z namenom, da dosežejo 
soglasje o zadevi, v kateri si nasprotujejo. Mediator ni pooblaščen za vodenje 
preiskave. Vsekakor lahko s soglasjem strank zasliši tretje osebe, če se te 
strinjajo.« (1251-2. člen Mediacije v civilnih in gospodarskih sporih) 
 
»Mediacija se lahko zaupa mediatorju z licenco ali brez nje. "Mediator z 
licenco" je fizična oseba, ki je dobila licenco od pravosodnega ministra. Oseba, 
ki izpolnjuje enakovredne ali povsem primerljive pogoje v drugi državi 
Evropske unije, take licence ne potrebuje. 
Fizična oseba, ki želi dobiti licenco za mediatorja, mora poslati vlogo 
pravosodnemu ministru, ki o njej odloča po predhodnem posvetu z 
generalnim državnim tožilcem. Licenca se dodeli za nedoločen čas. 
Za pridobitev take licence mora oseba izpolnjevati naslednje pogoje: 
a) izkazati mora, da je poštena, kompetentna, da ima ustrezno izobrazbo, je 
samostojna in nepristranska; 
b) predložiti mora izpisek iz luksemburške sodne evidence ali enakovreden 
dokument pristojnih organov države, v kateri je vlagatelj bival zadnjih pet let; 
c) uživati mora civilne in politične pravice; 
d) opraviti mora posebno usposabljanje za mediatorja. 
Kot »posebno usposabljanje za mediatorja« v smislu druge točke, črke d., 2. 
odstavka člena LUKSEMBURG, velja: 
– diploma za opravljen magisterij (master) iz mediacije, ki ga izda Univerza v 
Luksemburgu ali druga univerza oziroma visokošolska ustanova ali druga 
ustanova za enak nivo usposabljanja v skladu z zakonskimi ali upravnimi 
predpisi katerekoli države članice Evropske unije ali 
– triletne izkušnje v svojem poklicu, nato še opravljeno posebno usposabljanje 
v mediaciji po programu, ki ga določajo predpisi v Luksemburgu ali 
– usposabljanje za mediacijo, priznano v državi članici Evropske unije, ki 
ustreza za mediatorja v civilnih in gospodarskih zadevah. 
Pogoje preverja minister za pravosodje na podlagi podatkov iz sodne evidence 
oziroma podatkov, pridobljenih v morebitni upravni poizvedbi. 
Če oseba ne izpolnjuje več predvidenih pogojev po 2. odstavku 2. točke tega 
člena, ji minister za pravosodje odvzame licenco. Poseben predpis v 
Luksemburgu točno določa postopek izdaje in odvzema licence ter način 
plačevanja sodnega in družinskega mediatorja.« (1251-3. člen Mediacije v 
civilnih in gospodarskih sporih) 
 
Pristojnosti 
»Mediatorji morajo biti kompetentne osebe, ki morajo dobro poznati 
postopek mediacije. 
Imeti morajo dobro izhodiščno izobrazbo, se nenehno usposabljati na 
teoretičnem in praktičnem področju v skladu z veljavnimi normami in 
predpisi.« (1. odstavek 1. člena Evropskega kodeksa o ravnanju mediatorjev) 
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Madžarska Zakon LV o mediaciji iz leta 2002 Definicija mediacije 
»Mediacija je poseben izvensodni postopek, ki poteka v 
skladu s tem zakonom, da se zagotovi nadomestilo za sodne 
postopke za reševanje sporov in spore, kjer stranke, ki 
sodelujejo prostovoljno, predložijo zadevo nevtralni tretji 
osebi, da se doseže rešitev spora v postopku in sporazum v 
pisni obliki.« (2. odstavek Zakona LV o mediaciji) 

Odgovornost mediatorjev 
»Mediatorji so odgovorni za mediiranje v pogajanjih med strankami, da po 
svojih najboljših močeh, nepristransko in vestno pomagajo, da bi dosegli 
dogovor v zaključnem delu procesa.« (3. odstavek Zakona LV o mediaciji) 
»Vsi mediatorji (ali pravne osebe, ki zaposlujejo mediatorje) morajo voditi 
evidenco o vseh mediacijskih procesih, v zaporednih številkah vsak primer 
posebej, v kronološkem vrstnem redu od samega začetka leta.« (14. člen 
Zakona LV o mediaciji ) 
»Od vseh mediatorjev (ali pravnih oseb, ki zaposlujejo mediatorje) se zahteva, 
da razkrijejo podatke ministru do 31. januarja o številu opravljenih 
mediacijskih postopkov v preteklem letu, številu doseženih sporazumov, 
številu neuspešnih postopkov (z obrazložitvijo) in vrstah sporov.« (15. 
odstavek Zakona LV o mediaciji) 
»Če ni drugače določeno z zakonom, mora mediator vsakršne podatke in 
informacije, pridobljene v postopku mediacije, varovati kot strogo zaupne. 
Mediatorji ostanejo pod obvezo o zaupnosti tudi po prenehanju poklicne 
dejavnosti kot mediatorji.« (26. člen Zakona LV o mediaciji) 
 
Pogoji 
»Minister dovoli vpis v register za opravljanje mediacije fizični osebi, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje: 
a) ima diplomo v visokem šolstvu in vsaj pet let izkušenj na ustreznem 
področju v času od pridobitve omenjene stopnje; 
b) dokazilo o opravljenem delu in strokovni tečaj usposabljanja, ki ga je 
predpisal minister; 
c) nima predhodne kazenske evidence in ni obravnavana na podlagi sodnega 
naloga iz opravljanja mediacij; 
d) za katero se pododstavek (2) ne uporablja in za katere ni nobenih drugih 
pravnih razlogov za izključitev.« (5. člen Zakona LV o mediaciji) 

Malta 
 

Zakon o mediaciji, 21. 12. 2004 
 
Civilni zakonik XIV, 29. 7. 2011 
 
Pomožna zakonodaja 474, 01, Zakon o 
mediaciji (TARIFA PROVIZIJ), uredbe, 
1. 12. 2008 
 
Pomožna zakonodaja 12, 20, civilno 
sodišče (družinski oddelek), 1. 
dvorana civilnega sodišča in sodišča 
sodnikov (Gozo) (izredna pristojnost) 
(družinski oddelek), uredbe, 
16. 12. 2003 

»V tem zakonu, razen če ni drugače določeno: 
a) "Nacionalna mediacija" pomeni vsako mediacijo civilne, 
družinske, socialne, gospodarske in industrijske narave. 
b) "Mednarodna mediacija" vključuje čezmejne spore, 
civilne in gospodarske narave, razen glede pravic in 
obveznosti, ki niso na voljo strankam v skladu z ustrezno 
veljavno zakonodajo, in drugih sporov, ki jih lahko predpiše 
nacionalna zakonodaja. Ne uporablja pa se predvsem za 
davčne, carinske ali upravne zadeve ali za odgovornost 
države za dejanja in opustitve dejanj pri izvajanju državne 
oblasti (acta iure imperii). 
c) "Mediacija" pomeni postopek, v katerem mediator 
pospešuje pogajanja med strankami in jim pomaga pri 
doseganju prostovoljnega sporazuma glede spora. 
d) "Stranka v mediaciji " pomeni osebo, ki je udeležena v 
mediaciji in katere soglasje je potrebno za rešitev spora. 
e) "Mediator" pomeni nevtralnega, usposobljenega in 

Mediatorjevo razkritje nasprotnih interesov 
»Pred sprejemom mediacije mora mediator ugotoviti, če je to mogoče, ali 
obstajajo znana dejstva, za katere bi razumen posameznik menil, da bi lahko 
vplivala na njegovo nepristranskost v vlogi mediatorja; razkriti vsa tovrstna 
znana dejstva v zvezi z mediacijo strankam, kakor hitro je mogoče. 
Če mediator izve za tovrstna dejstva po sprejetju mediacije, mora o tem, 
kakor hitro je to mogoče, obvestiti stranke. 
Po razkritju vseh naštetih dejstev mora mediator prenehati z mediacijo, razen 
če se vse stranke strinjajo, da nadaljuje s postopkom mediacije. 
Če mediator meni, da obstaja navzkrižje interesov, ki povzroča najmanjši 
razumen dvom o neokrnjenosti samega procesa, mora takoj odkloniti proces, 
ne glede na soglasje strank o nasprotnem. 
Če mediator zavrne mediacijo, se mora na novo imenovati nadomestni 
mediator, ki je imenovan ali izbran v skladu s postopkom iz 20. člena.« (21. 
člen IV. del Zakona o mediaciji) 
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nepristranskega posameznika, ki izvaja mediacijo.« (2. 
odstavek 1. člena Zakona o mediaciji) 

Zaupnost 
»Izjave ali priznanja, ki so podana med mediacijo ali v zvezi z mediacijo, ni 
dopustno uporabiti v dokazne namene v nobenem postopku in nihče ne sme 
biti prisiljen v razkritje teh v dokazne namene v nobenem postopku.  
Pogoji, pod katerimi se dovoli razkritje vsebine dogovora, doseženega v 
mediaciji, so naslednji: 
a) kadar je to potrebno zaradi zagotavljanja javnega reda zadevne države 
članice, zlasti kadar je treba zagotoviti zaščito interesov otrok ali preprečiti 
škodo fizične ali psihološke celovitosti osebe ali 
b) kadar je takšno razkritje potrebno za izvajanje ali izvršitev samega 
dogovora. 
Vsa sporočila ali pogovori o dogovoru z in med udeleženci v postopku 
mediacije ostanejo zaupni. 
Razen v primeru citiranih izjem mediator ne sme predložiti sodišču ali 
kateremukoli drugemu organu nobenih dokazov, poročil, ocenjevanj, 
vrednotenja ali ugotovitev v zvezi z mediacijo, razen poročila, po ukazu s 
strani sodišča ali drugega sodnega organa, ki navaja le, ali je bil sporazum 
dosežen. 
Mediator lahko razkrije le tiste informacije, ki so določene v podčlenu (3), 
sodišču ali sodnemu organu, če so se vse stranke v postopku mediacije tako 
izrecno pisno dogovorile.« (27. člen IV. del Zakona o mediaciji) 

Nemčija Zakon o postopku v družinskih 
zadevah in zadevah nepravdnega 
sodstva (FamFG) December 2008 
(Nemški državljanski zakonik BGBI I 
stran 2586, 2587), ki ga je nazadnje 
spremenil 4. člen Zakona 15. marca 
2012 (Nemški državljanski zakonik 
BGBl. 2012 II S. 178). 
 
Zakon o mediaciji (MediationsG)  
 
Zakon o mediaciji z dne 21. julija 2012 
(Nemški državljanski zakonik BGBI. I 
stran 1577) 

Določila pojmov 
»Mediacija je zaupen in strukturiran postopek, v katerem se 
stranke s pomočjo enega ali več mediatorjev prostovoljno in 
na lastno odgovornost prizadevajo za sporazumno 
poravnavo spora. 
Mediator je neodvisna in nevtralna oseba brez pristojnosti 
odločanja, ki usmerja stranke z mediacijo.« (1. člen 
MediationsG – 1. člen Zakona o mediaciji) 
 
Izvensodna poravnava sporov 
»Sodišče lahko odredi, da se zakonca posamično ali skupaj 
udeležita brezplačnega informativnega razgovora o mediaciji 
ali drugi možnosti izvensodne poravnave njune zadeve pri 
osebi ali uradu, ki ju določi sodišče, ter o tem predložita 
potrdilo. Odredbe ni možno samostojno izpodbijati, niti 
prisilno izvršiti.« (135. člen FamFG) 

Postopek in naloge mediatorja 
»Stranke izberejo mediatorja. 
Mediator se mora prepričati, da so stranke razumele načela in postopek 
mediacije ter da se je udeležujejo prostovoljno. 
Mediator je enako zavezan do vseh strank. Spodbuja komunikacijo med 
strankami in zagotavlja, da so te na primeren in pošten način vključene v 
mediacijo. S soglasjem obeh strani lahko vodi ločene razgovore s strankami. 
Tretje osebe se lahko vključijo v mediacijo samo s soglasjem vseh prizadetih 
strank. 
Stranke lahko kadarkoli zaključijo mediacijo. Mediator lahko zaključi 
mediacijo, kadar meni, da ni mogoče pričakovati odgovorne komunikacije ali 
sporazuma med strankami. 
Če je dosežen sporazum, mediator opozori, da so ga stranke sklenile zavestno 
in da so razumele njegovo vsebino. Prav tako je dolžan opozoriti stranke, ki pri 
mediaciji sodelujejo brez strokovnega posveta, da imajo možnost predložiti 
sporazum v pregled zunanjim svetovalcem.« (2. člen MediationsG) 
 
Dolžnosti seznanjanja strank in omejitve pri opravljanju mediacije 
»Mediator je dolžan seznaniti stranke z okoliščinami, ki bi lahko vplivale na 
njegovo neodvisnost in nepristranskost. Če takšne okoliščine obstajajo, sme 
biti mediator, če stranke s tem izrecno soglašajo. 
Mediator ne sme biti v primeru, če je pred mediacijo v isti zadevi že zastopal 
eno od strank. 
Mediator tudi ne sme med ali po mediaciji delovati za eno od strank v isti 
zadevi. Ne sme nastopati kot mediator, če je z njim povezana druga oseba v 
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izvajanju poklica ali delovni skupnosti že delala za eno od strank v isti zadevi 
pred mediacijo. Omejitve iz tretjega odstavka ne veljajo, če so prizadete 
stranke v posameznem primeru po obširni informaciji izjasnile svoje strinjanje 
in temu ne nasprotujejo. 
Mediator je dolžan na zahtevo strank te informirati o svojem poklicnem delu, 
svoji izobrazbi ter o svojih izkušnjah na področju mediacije.« (3. člen Zakona o 
mediaciji) 

Nizozemska Nismo našli zakona ali drugega 
pravnega akta. 
 
Kodeks Nizozemskega inštituta za 
mediacijo (NMI) (za mediacije, začete 
po 1. maju 2011) 
 
Pravila mediacije Nizozemskega 
inštituta za mediacijo (NMI) 2008 

Definicija 
»Mediacija je postopek, v katerem si stranke prizadevajo za 
skupno rešitev spora ob prisotnosti mediatorja v skladu s 
pravili.« (1.c člen Pravil mediacije nizozemskega inštituta za 
mediacijo) 

»Mediator je oseba, ki vodi mediacijo in je naveden v registru.« (1.e člen 
Pravil mediacije nizozemskega inštituta za mediacijo) 
 

Poljska Uredba ministra za pravosodje z dne 
13. junija 2003 o mediacijskem 
postopku v kazenskih zadevah (Uradni 
list z dne 26. junija 2003) Na podlagi 
člena 23.a § 5. odstavka z dne 6. junija 
1997 – Zakon o kazenskem postopku 
(Uradni list, št. 89, točka 555, pozneje 
spremenjen 1). 
 
Uredba ministra za pravosodje – o 
mediacijskem postopku pri 
mladoletnih osebah z dne 18. 5. 2001 
 
Zakon o pravdnem postopku, Uredba 
z dne 17. novembra 1964 
 
Etični kodeks za mediatorje, poljski 
center za mediacijo – PCM Zveza 
nevladnih organizacij s podružnicami in 
hčerinskimi družbami na Poljskem 
 

»Mediacija/mediacijski proces je prostovoljna in zaupna 
komunikacija med strankami, ki so v sporu, v prisotnosti 
nepristranske, nevtralne tretje osebe – mediatorja. 
Mediacija stremi k dosegu sporazuma, ki je sprejemljiv za 
obe strani. 
Med mediacijo mediator pomaga strankam doseči 
sporazum. Mediacija omogoča reševanje spora z aktivnim 
sodelovanjem strank in jih usmerja k reševanju sporov. Za 
razliko od arbitra in sodnika mediator ne razrešuje (odloča), 
ampak pomaga strankam razrešiti spor na način, da nobena 
stran nima občutka izgube. Mediacija naj bi strankam dala 
občutek zadovoljstva, olajšanja, pojavlja se v vseh oblikah 
proceduralnih postopkov – glede na postopek mediacije in 
psihologije, kar pomeni, da so stranke zadovoljne in se 
počutijo mnogo bolje kot pred mediacijo. Mediacija stori 
veliko za izboljšanje odnosov. Pomembni predmeti mediacije 
so: odškodnina, opravičilo, odpuščanje, s čimer mislimo na 
človekove občutke in čustva. 
Mediacija – človeški, ne sodni proces.« (Etični kodeks za 
mediatorje) 
 
»Mediacija je prostovoljna.« (183. člen Zakona o pravdnem 
postopku) 
 

»Mediator je lahko fizična oseba. 
Mediator ne more biti sodnik. To ne velja za upokojene sodnike. 
Nevladne organizacije in šole ali univerze lahko v svoji zakonodaji izoblikujejo 
reden seznam mediatorjev in mediacijskih centrov. 
Za vpis na seznam mediatorjev je zahtevano pisno soglasje mediatorja. 
Informacije o stalnih mediatorjih in mediacijskih centrih se predloži 
predsedniku Okrožnega sodišča. 
Mediator lahko zavrne mediacijo le na podlagi upravičenih razlogov, o katerih 
mora takoj obvestiti stranke, in če stranke napoti sodišče, tudi sodišče.« (183. 
člen Zakona o pravdnem postopku) 
»Sodišče lahko prenese zadevo na zaupano osebo, ki izvede mediacijo, ki je: 
– dopolnila 26 let; 
– ima vse državljanske pravice; 
– tekoče govori in piše poljsko; 
– ima diplomo iz psihologije, pedagogike, sociologije, usposabljanja in prava 
ter ima izkušnje na področju izobraževanja in usposabljanja mladih ljudi; 
– je usposobljena za reševanje sporov in navezovanje stikov; 
– zagotavlja ustrezno izvajanje nalog; 
– je opravila usposabljanje za mediatorje; 
– je vključena na seznam mediatorjev.« (4. člen Uredbe ministra za 
pravosodje o mediacijskem postopku pri mladoletnih)  
»Pri vodenju mediacije mora ostati mediator nepristranski.« (183. člen 
Zakona o pravdnem postopku) 
»Mediacijski postopek je zaupen. 
Podatke, ki jih mediator pridobi v procesu mediacije, mora ohraniti kot 
zaupne, razen če ga stranke oprostijo te obveznosti.« (183. člen Zakona o 
pravdnem postopku)  
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Portugalska Zakon o civilnem procesnem pravu »Pred predložitvijo kakršnegakoli spora na sodišče se lahko 
stranke za razrešitev teh sporov vključijo v mediacijo.« (1. 
odstavek 249. člena Zakona o civilnem procesnem pravu) 

»Za ureditev izbire mediatorjev, ki so usposobljeni za zagotavljanje storitve 
mediacije v javnih sistemih, je pristojno Ministrstvo za pravosodje. 
Ureditev plačil nagrad mediatorjem je v pristojnosti Ministrstva za 
pravosodje.« (85. člen Zakona o civilnem procesnem pravu) 

Romunija Zakon št. 192/2006 o mediaciji in 
ureditvi mediatorskega poklica, kot je 
spremenjena in dopolnjena z 
zakonom, št. 370/2009 in odlokom 
vlade, št. 13/2010 glede prenosa 
Direktive za storitve. 
 

Splošne določbe 
»Mediacija predstavlja reševanje spora z namenom 
doseganja sporazuma s pomočjo tretje osebe, mediatorja, 
pod pogoji, da je nevtralen, nepristranski in zaupanja vreden 
ter ki temelji na prostovoljnem soglasju vpletenih strani. 
Mediacija temelji na zaupanju strank v mediatorja kot osebo, 
ki je sposobna spodbujati pogajanja med njimi in nudi enako 
podporo za namen razrešitve konflikta tako, da stranki 
skupaj prideta do ustrezne, učinkovite in trajne rešitve.« (1. 
člen Zakona o mediaciji in ureditvi mediatorskega poklica) 
 
»Mediacija se izvaja enako za vse osebe, ne glede na njihovo 
raso, barvo kože, narodnost, etnično poreklo, jezik, spol, 
prepričanje, politično pripadnost, premoženje ali socialni 
izvor.« (3. člen Zakona o mediaciji in ureditvi 
mediatorskega poklica) 
 
»Mediacija predstavlja dejavnost v javnem interesu. 
Pri izvajanju svojih pristojnosti mediator ne sme imeti moči 
odločanja glede vsebine sporazuma, ki ga stranke lahko 
dosežejo, lahko pa vodi stranke, da preverijo skladnost 
sporazuma z veljavnimi pravnimi predpisi v skladu z 
določbami 59. člena.« (4. člen Zakona o mediaciji in ureditvi 
mediatorskega poklica) 
 

»Mediator je lahko vsak posameznik, če izpolnjuje spodaj navedene zahteve: 
a) ima polno poslovno sposobnost; 
b) ima univerzitetno izobrazbo; 
c) ima najmanj tri leta delovnih izkušenj; 
d) je zdravstveno sposoben opravljati to dejavnost; 
e) uživa velik ugled in ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki lahko 
vpliva na ugled poklica mediatorja; 
f) ima diplomo s področja mediacije, kot je določeno z zakonom, ali zaključen 
podiplomski magistrski študij po akreditiranem programu, ki je skladen s 
predpisi in potrjen s strani Sveta za mediacijo; 
g) je imenovan kot mediator pod pogoji, določenimi v tem zakonu.« (7. člen 
Zakona o mediaciji in urejanju mediatorskega poklica) 
»Mediatorji izvajajo svojo dejavnost v uradu, v katerem lahko dva ali več 
pooblaščenih mediatorjev delujejo skupaj kot sodelavci ali v okviru nevladnih 
organizacij, pod pogojem, da so upoštevane vse zakonske določbe.« (22. člen 
Zakona o mediaciji in ureditev mediatorskega poklica) 
 
Pravice in dolžnosti mediatorja 
»Mediator ima pravico do prejemanja pristojbin in povračila stroškov, kot se 
je dogovoril s strankami. Pristojbina mora biti v razumnem znesku ob 
upoštevanju narave in predmeta spora.« (26. člen Zakona o mediaciji in 
organizaciji mediatorskega poklica) 
»Vsak mediator ima pravico do uporabe njegovega lastnega modela, kako 
organizirati postopek mediacije z upoštevanjem določil in načel, navedenih v 
tem zakonu. Mediator ima pravico, da zavrne ali pa da sprejme določeno 
zadevo, pri čemer je obvezan priporočati in voditi stranke pri izbiri drugega 
mediatorja.« (27. člen Zakona o mediaciji in organizaciji mediatorskega 
poklica) 
»Mediator ima dolžnost, da stori vse, da stranki dosežeta vzajemen 
obojestranski sporazum v razumnem roku. 
Mediator mora opraviti postopek mediacije nepristransko in zagotoviti stalno 
ravnotežje med strankama.« (30. člen Zakona o mediaciji in organizaciji 
mediatorskega poklica) 
»Mediator je dolžan zagotavljati zaupnost podatkov, pridobljenih v postopku 
mediacije, kot tudi zaupnost pripravljenih dokumentov ali dokumentov, ki jih 
navajajo stranke v postopku mediacije, tudi po tem, ko preneha delovati kot 
mediator.« (32. člen Zakona o mediaciji in ureditvi mediatorskega poklica) 

Slovaška Zakon o mediaciji in dopolnitev 
nekaterih zakonov z dne 25. junija 
2004, predpis, št. 420/2004 Z. z. 

 

Osnovni pojmi  
»Mediacija je izvensodni postopek, v katerem osebe, 
udeležene v postopku mediacije, s pomočjo mediatorja 
dosežejo rešitev spora, ki izvira iz pogodbenega ali drugega 

Mediator  
»Mediator po tem zakonu je lahko vsaka fizična oseba, ki je vpisana v register 
mediatorjev, s katero so se osebe, udeležene v postopku mediacije, 
dogovorile, in katera z osebami, udeleženimi v mediaciji, sklene dogovor o 
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Civilni sodni pravilnik z dne 4. 
decembra 1963, predpis, št. 99/1963 
Zb. 

pravnega razmerja.« (1. člen Zakona o mediaciji) začetku mediacije v skladu s prvim odstavkom 14. člena.« (3. člen Zakona o 
mediaciji) 
 
Opravljanje dejavnosti mediatorja 
»Mediator mora delovati neodvisno, nepristransko, dosledno, v skladu s 
strokovno skrbnostjo. Poučiti mora osebe, ki so udeležene v mediaciji, o 
njihovih pravicah med mediacijo, in nemudoma obvestiti osebe, ki so 
udeležene, o vseh zadevah, ki bi bile v nasprotju z mediacijo in kadar bi se 
pojavil dvom o njegovi nepristranskosti. 
Mediator ima pravico do plačila za mediacijo. Plačilo mediatorja se določi na 
podlagi dogovora med mediatorjem in osebami, ki so udeležene v mediaciji, 
razen če v tem zakonu ni določeno drugače.  
Mediator je odgovoren za škodo, ki jo povzroči udeležencem v postopku 
mediacije pri opravljanju svoje dejavnosti v skladu s splošnimi odredbami in 
odgovornostjo za škodo.« (4. člen Zakona o mediaciji) 
 
Molčečnost 
»Mediator, osebe, udeležene v mediaciji, in druge osebe, ki jih povabi 
mediator, ali osebe, ki so udeležene v mediaciji, morajo, razen če se stranke 
ne dogovorijo drugače, ohraniti molčečnost o vseh dejstvih, ki so jih pridobili v 
zvezi z mediacijo.« (5. člen Zakona o mediaciji) 
»Če se vodijo pravni spori, arbitraža ali podobni postopki, za nadomestilo 
škode v skladu s § 4., odstavek 5, mediatorja ne zavezuje molčečnost v 
obsegu, ki je potreben za presojo kršitve dolžnosti mediatorja.« (6. člen 
Zakona o mediaciji) 

Slovenija Zakon o mediaciji v civilnih in 
gospodarskih sporih (ZMCGS), Uradni 
list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008 
 
Zakon o alternativnem reševanju 
sodnih sporov (ZARSS), sprejet 19. 
novembra 2009, objavljen 30. 
novembra 2009; začel veljati 15. 
decembra 2009, uporabljati se je začel 
15. junija 2010 (Uradni list RS, št. 
97/2009) 
 
Na podlagi prvega, drugega, tretjega in 
petega odstavka 8. člena in četrtega 
odstavka 10. člena Zakona o 
alternativnem reševanju sodnih sporov 
(Uradni list RS, št. 97/09) minister za 
pravosodje izdaja: Pravilnik o 
mediatorjih v programih sodišč. 
 

»a) Mediacija pomeni postopek, v katerem stranke 
prostovoljno s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja) 
skušajo doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz ali je v zvezi s 
pogodbenim ali drugim pravnim razmerjem, ne glede na to, 
ali se za ta postopek uporablja izraz mediacija, konciliacija, 
pomirjanje, posredovanje v sporih ali drug podoben izraz. 
 b) Mediator oziroma mediatorka (v nadaljnjem besedilu: 
mediator) pomeni vsako tretjo osebo, ki je zaprošena, da 
vodi mediacijo, ne glede na njen naziv ali poklic in ne glede 
na način, na katerega je bila imenovana ali zaprošena za 
vodenje mediacije in ki zaprosilo sprejme. V postopku lahko 
sodeluje eden ali več mediatorjev.« (1. odstavek 3. člena 
ZMCGS) 
 

»Če se stranke o poteku mediacije niso sporazumele, mediator vodi postopek, 
kot šteje za primerno. Pri tem upošteva vse okoliščine primera, morebitne 
želje strank in potrebo po hitri in trajni rešitvi spora.«  
(2. odstavek 8. člena ZMCGZ) 
»Mediator mora delovati neodvisno in nepristransko in si prizadevati za enako 
obravnavanje strank, upoštevaje vse okoliščine primera.« 
(3. odstavek 8. člena ZMCGZ) 
»Mediator lahko ves čas mediacije daje predloge za rešitev spora. Rešitev, ki 
jo predlaga mediator, strank ne zavezuje.« (4. odstavek 8. člena ZMCGZ) 
»Mediator se lahko srečuje ali komunicira z vsako stranko posebej ali z vsemi 
skupaj.« (9. člen ZMCGZ) 
 
Razkritje podatkov strankam 
»Podatke v zvezi s sporom, ki jih mediator prejme od stranke, lahko razkrije 
drugim strankam mediacije, razen če mu jih je stranka razkrila pod izrecnim 
pogojem, da ostanejo zaupni.« (10. člen ZMCGZ) 
 
Zaupnost podatkov 
»Vsi podatki, ki izvirajo iz mediacije ali so z njo povezani, so zaupni, razen če 
so se stranke sporazumele drugače, če njihovo razkritje zahteva zakon ali če je 
razkritje potrebno za izpolnitev ali prisilno izvršitev sporazuma o rešitvi 
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spora.« (11. člen ZMCGZ) 
»Podatke v zvezi s sporom, ki jih mediator prejme od stranke, lahko razkrije 
drugim strankam mediacije, razen če mu jih je stranka razkrila pod izrecnim 
pogojem, da ostanejo zaupni.« (10. člen ZMCGM) 
»Mediator lahko sodeluje pri oblikovanju besedila sporazuma o rešitvi spora.« 
(1. odstavek 14. člena ZMCGM) 
 
Mediatorji v programih mediacije 
»V programih mediacije iz 4. člena tega zakona lahko postopke mediacije 
izvajajo mediatorke oziroma mediatorji (v nadaljnjem besedilu: mediator), ki 
so uvrščeni na sezname mediatorjev po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: 
seznam). 
V sodišču pridruženem programu seznam vodi in nanj uvršča mediatorje 
sodišče, ki ta program izvaja.  
V programu, ki je s sodiščem povezan, seznam vodi in nanj uvršča mediatorje 
izvajalec alternativnega reševanja sporov, ki ta program za sodišče izvaja in 
ima dovoljenje Sveta za alternativno reševanje sporov za uvrščanje 
mediatorjev na seznam. 
Mediator lahko izvaja mediacijo pri tistem sodišču oziroma izvajalcu 
alternativnega reševanja sporov, pri katerem je uvrščen na seznam.« 
(7. člen ZARSS) 
 
Uvrstitev na seznam  
»Na seznam se lahko uvrsti oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
– je poslovno sposobna; 
– ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, ki se  
preganja po uradni dolžnosti; 
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem 
študijskem programu prve stopnje; 
– je opravila izobraževanje za mediatorja po programu, ki ga določi 
ministrica oziroma minister, pristojen za pravosodje (v nadaljnjem  
besedilu: minister). 
Minister lahko določi tudi druge pogoje za uvrstitev na seznam glede na vrsto 
sporov, v katerih se mediacija izvaja.« (1. in 2. odstavek 8. člena ZARSS) 

Španija Zakon 1/2001 o Družinski mediaciji v 
Kataloniji (velja do 19. avgusta 2009) z 
dne 15. marca  

 
Zakon 15/2009 o mediaciji na 
področju zasebnega prava z dne 22. 
julija 

»Po pričujočem zakonu se kot mediacijo razume izvensodni 
postopek prostovoljne in zaupne narave, ki je namenjen lažji 
komunikaciji med ljudmi, da bi sami prišli do rešitve za 
nastali spor, pri tem pa jim pomaga mediator, ki deluje 
nepristransko in nevtralno. 
Mediacija kot metoda reševanja sporov si prizadeva, da bi se 
izognila sprožitvi sodnih procesov ter končala že začete ali 
zmanjšala njihov obseg.« (1. člen Zakona o mediaciji na 
področju zasebnega prava) 

»Po tem zakonu lahko vlogo mediatorja ali mediatorke opravlja fizična oseba, 
ki ima uradni univerzitetni naziv in ima priznano izobraževanje ter specifično 
usposabljanje za mediacijo, ki je v skladu z zakonskimi določbami.Ta oseba 
mora biti vključena v ustrezno strokovno organizacijo ali mora pripadati 
poklicnemu združenju s področja mediacije, pooblaščenemu s strani oddelka, 
pristojnega za zadeve civilnega prava ali mora nuditi usluge kot mediator ali 
mediatorka za Upravo. 
Mediator lahko računa na sodelovanje komediatorjev, da bodo posredovali 
kot strokovnjaki, zlasti v mediacijah med več kot dvema strankama. Ti 
strokovnjaki morajo prilagoditi svoje posredovanje načelom mediacije.«  (2. 
člen Zakona o mediaciji na področju zasebnega prava) 
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Švedska Zakon o mediaciji v nekaterih civilnih 
sporih (2011: 860) 

 
Zakon o razmerjih med starši in otroki 
Švedske (1949: 381) 
 

»V tem zakonu mediiranje pomeni strukturiran postopek, po 
katerem si dve ali več strank prostovoljno, ob prisotnosti 
tretje osebe (mediatorja), prizadevajo za rešitev nastalega 
spora. Sporazum pomeni pisni sporazum, dosežen z 
mediacijo, ki vključuje zavezo za enega ali vse, ki so podpisali 
pogodbo.« (3. člen Zakona o mediaciji v nekaterih zasebnih 
sporih) 

»Sodišče lahko da nalog mediatorju, naj poskusi doseči, da starša skleneta 
medsebojni sporazum glede otroka. Sodišče lahko izpostavi nekatere 
podrobnosti, glede katerih mora mediator podati svoja opažanja ob zaključku 
izvedbe naloge.  
Mediator mora v roku, ki ga določi sodišče, predložiti izjavo o sprejetih 
ukrepih. Čas ne sme biti daljši od štirih tednov. Sodišče lahko ta rok podaljša, 
če obstajajo pogoji za dosego sporazuma. 
Mediator ima pravico do primernega nadomestila za čas dela in povrnitve 
stroškov za opravljeno nalogo. 
O tem odloča sodišče. Nadomestilo se krije iz javnih sredstev. (Zakon 2006: 
458).« (18.a člen Zakona o razmerjih med starši in otroki Švedske) 

Združeno kraljestvo 
– Anglija in Wales 

Družinski zakonik (Family Law act), 
1996 
Pravna pomoč (mediacija v 
družinskopravnih zadevah), 
Amandma, Uredba 1999, št. 2 
 
Pravna pomoč (mediacija v 
družinskopravnih zadevah), Uredba 
1997, št. 1078 
 
Pravna pomoč (mediacija v 
družinskopravnih zadevah), Amandma 
1999, št. 2576 
 
Kodeks ravnanja za družinske 
mediatorje 

»Družinska mediacija je proces, v katerega se ob razpadu 
družine vključijo partnerji ali tudi drugi družinski člani. S 
pomočjo nepristranske tretje osebe, ki jim pomaga, da bolje 
komunicirajo med seboj, poskušajo doseči lastne dogovore 
in odločitve v zvezi z nekaterimi ali vsemi vprašanji o ločitvi, 
razvezi, otrocih, financah in premoženju s pogajanji.« (1. 
člen Kodeksa ravnanja za družinske mediatorje) 

»"Mediator" pomeni vsako osebo, ki ponuja mediiranje.  
"Stranka"pomeni vsakega družinskega člana, ki sodeluje v mediaciji.« (1. člen 
Kodeksa ravnanja za družinske mediatorje) 

Združeno kraljestvo 
– Severna Irska 

Družinski zakonik (Family Law Act) 
(Severna Irska), 2001  
 
Kodeks ravnanja za mediatorje, 2008, 
Združenje mediatorjev 

 
 

»Mediacija je postopek, v katerem nepristranska tretja 
oseba pomaga tistim, ki so vpleteni v konflikt, da bi lahko 
lažje komunicirali in poskušali doseči skupen dogovor v zvezi 
z nekaterimi ali vsemi spornimi vprašanji.« (1. člen Kodeksa 
ravnanja za mediatorje) 
»Ta kodeks se uporablja tako v primerih, če pravni postopek 
za rešitev spora med katerimikoli udeleženci poteka ali ne, 
če je potekal ali ne, in če so udeleženci ali kateri med njimi 
pravno zastopani ali ne.« (1. člen Kodeksa ravnanja za 
mediatorje) 

»"Mediator" pomeni vsako osebo, ki ponuja mediacijo.  
"Stranka" pomeni vsakega posameznika, ki sodeluje v mediaciji.« (1. člen 
Kodeksa ravnanja za mediatorje) 
 

Združeno kraljestvo 
– Škotska 

Zakon o pridobivanju dokazov v 
civilnih zadevah (družinska mediacija) 
(Škotska), 1995 (Uvedbena in 
prehodna določba), Odlok 1996, št. 
125 (C.2) (S.9) 
 
Zakon o pridobivanju dokazov v 
civilnih zadevah (družinska mediacija) 
(Škotska), 1995 

Opredelitev mediacije 
»Mediacija je postopek, v katerem si stranke prizadevajo za 
dosego sporazuma in ali izboljšanje razumevanja s pomočjo 
usposobljenega mediatorja, ki deluje kot nepristranska tretja 
oseba. Mediacija je prostovoljna in strankam ponuja 
možnost, da so v celoti slišane, da prisluhnejo mnenju 
drugega in se odločijo, kako s skupnimi močmi rešiti spor.« 
(2. člen Kodeksa ravnanja za mediacijo na Škotskem) 
 

Razumevanje mediacije 
»Mediator mora zagotoviti, da stranke razumejo: 
– namen in postopek mediacije, 
– vlogo strank in mediatorja, 
– dogovor o pristojbinah in 
– obveznost zaupnosti.« (8. člen Kodeksa ravnanja za mediacijo na Škotskem) 
 
Nepristranskost, neodvisnost in nevtralnost 
»Mediator mora ostati nepristranski in neodvisen. Če mediator izve za 
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Družinski zakonik (Škotska) Zakon 
2006, 2006 asp 2 
 
Kodeks ravnanja za mediacijo na 
Škotskem, ki ga je sprejel Odbor mreže 
za mediacijo Škotske 19. 11. 2008. 
 
 

katerikoli razlog, ki lahko zmanjša njegovo nepristranskost in neodvisnost, 
mora na to opozoriti in se izločiti iz mediacijskega postopka, razen če stranke 
ne želijo, da to naredi.« (4. člen Kodeksa ravnanja za mediacijo na Škotskem) 
 
Pristojnost 
»Mediator mora skrbeti za usposabljanje, supervizijo in nenehni strokovni 
razvoj za ohranjanje potrebnih mediacijskih veščin. Mediator lahko mediira 
samo takrat, kadar je povsem prepričan, da ima potrebne sposobnosti in 
veščine za izvedbo mediacije.« (6. člen Kodeksa ravnanja za mediacijo na 
Škotskem) 

 
 

3.2.5.3 Ureditev aktov s področja mediacije, ki so jih sprejele države članice EU: proces 
mediacije/mediacijski sporazum/plačilo 
 

 
Tabela 7: Vsebina aktov s področja mediacije, ki so jih sprejele države članice EU – II. del 

 

DRŽAVE ČLANICE 
EU/KATEGORIJE 

PROCES MEDIACIJE MEDIACIJSKI SPORAZUM PLAČILO MEDIACIJE 

Avstrija / / / 

Belgija »Družinskega mediatorja imenuje sodnik na zahtevo obeh strank ali na lastno 
pobudo, vendar s soglasjem obeh strank. 
Sodnik lahko imenuje samo tistega družinskega mediatorja, za katerega se strinjata 
obe stranki. 
O odločitvi sodni pisar z navadnim pismom nemudoma obvesti družinskega 
mediatorja, obe stranki ter njuna odvetnika. Družinski mediator je dolžan takoj 
sporočiti sodniku in strankam, če imenovanje sprejema ali zavrača, ter utemeljiti 
razlog zavrnitve. 
4. člen – Med postopkom mediacije lahko katerakoli stran privede zadevo pred 
sodnika z navadno vlogo, naslovljeno sodnemu pisarju, ali v nasprotnem primeru 
predlaga rešitev sodišču. 
Določi se datum obravnave v roku 15 dni od vložene vloge ali predloga rešitve. 
Sodni pisar z navadnim pismom obvesti stranki in njune odvetnike o datumu 
razpisane obravnave. 
5. člen – Najpozneje na obravnavi, razpisani po § 4, drugi alineji, morata stranki 
obvestiti sodnika o izidu mediacije. 
V primeru nesoglasja lahko stranki zahtevata nov rok ali predlagata nadaljevanje 
postopka. V primeru popolnega ali delnega soglasja in potem ko je sodnik prejel 
mnenje tožilca glede spoštovanja zakonskih določb, ta preveri, če so bile spoštovane 

Učinek dogovora o mediaciji 
»Ko se stranki sporazumeta za izvedbo mediacije v 
skladu s pravilnikom CEPANI, s tem hkrati soglašata 
z določili pravilnika, vključno z njegovimi prilogami, 
ki začne veljati na dan začetka mediacijskega 
postopka, razen v primeru, če se stranki izrecno 
sporazumeta, da velja od dneva sklenitve dogovora 
o mediaciji.« 
(5. člen Pravilnika belgijskega Centra za mediacijo 
in arbitražo) 
 

»Kralj predpiše način, kako družinskemu 
mediatorju poravnati storitve, po kakšnem 
postopku bo družinski mediator zaračunal 
storitev in kako bodo stranke o tem 
obveščene. 
2. člen – Sodnik določi znesek pristojbine 
na račun plačila družinskemu mediatorju. 
To pristojbino plačata obe stranki v 
enakem znesku, razen če se stranki 
odločita drugače.« (734. člen) 
 
»Stranke se med seboj dogovorijo za 
razdelitev plačila stroškov družinske 
mediacije, ki izhaja iz 734. člena. Če ne 
pride do ustreznega dogovora, se plačilo 
razdeli na enake dele, razen če bi se sodnik 
drugače odločil zaradi situacije strank.« 
(734. člen) 
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pravice otrok. 
V primeru popolnega ali delnega soglasja stranki najpozneje na obravnavi predložita 
sodniku podpisano doseženo soglasje.« (734. člen) 
 
»Vsi izdani dokumenti ter opravljeni razgovori med družinsko mediacijo so zaupni. 
Ne da se jih uporabiti v sodnem postopku, drugem administrativnem ali arbitražnem 
postopku ali v kateremkoli drugem postopku reševanja sporov, niti kot dokaz ali 
izvensodna izpoved. Če katerakoli stranka krši to obvezo, sodnik lahko odredi plačilo 
odškodnine.« (734. člen) 

Bolgarija Udeleženci 
»Postopek mediacije se izvaja z enim ali več mediatorji, ki jih izberejo stranke. 
Stranke, ki so v sporu, sodelujejo v procesu mediacije osebno ali prek zastopnika. 
Soglasje je sklenjeno v pisni obliki. 
V procesu mediacije so lahko prisotni odvetniki in drugi strokovnjaki.« (12. člen 
Mediacijskega akta) 
 
Razlogi za prekinitev postopka 
»Mediacijski postopek se lahko prekine: 
1) ko je dosežen dogovor; 
2) ob strinjanju obeh strank; 
3) zaradi odstopa ene stranke; 
4) zaradi smrti stranke; 
5) če stranka, ki je pravna oseba, preneha obstajati; 
6) (novo, SG, št. 27/2011) po izteku šestih mesecev od začetka mediacijskega 
postopka. 
Soglasje strank o prekinitvi postopka mora biti izraženo jasno in nedvoumno.« 
(15. člen Mediacijskega akta) 

Oblika in vsebina sporazuma 
»Oblika in vsebina sporazuma je določena s strani 
strank. Lahko je v ustni, pisni ali v obliki notarskega 
zapisa podpisana s strani obeh strank. Sporazum v 
pisni obliki navaja kraj in datum, kjer je bil sporazum 
sprejet, imena in naslove strank, točke sporazuma, 
ime mediatorja in datum v skladu s členom 11(2). 
Sporazum je podpisan s strani obeh strank. 
Stranki lahko v mediacijski sporazum vključita 
klavzulo glede odgovornosti, ki ureja vse primere 
neizpolnitve obveznosti, ki so določene v 
sporazumu.« (16. člen Mediacijskega akta) 
 
Učinki sporazuma 
»Sporazum je zavezujoč le za stranki, ki sta v sporu 
in ne sme vplivati na katerokoli drugo osebo, ki ni 
sodelovala v procesu. Sporazum zavezuje stranki 
samo v točkah, ki jih sporazum vsebuje. 
Ničen je sporazum, ki je v nasprotju z zakonom ali se 
mu izmika, kot tudi sporazum, ki je v nasprotju z 
moralo.« (17. člen Mediacijskega akta) 
 
Izvršljivost sporazuma 
»Vsak sporazum, ki zadeva pravni spor v skladu s 
prvim členom tega akta, sklenjenega v postopku 
mediacije, ima učinek sodne poravnave in je 
predmet odobritve s strani regionalnih sodišč v 
Bolgariji. 
Pristojno sodišče potrdi sporazum, ko je potrjen s 
strani strank in ni v nasprotju z zakonom ali 
moralnimi načeli. Sodnik naj bi slišal mnenje tožilca, 
če je ta kot stranka vključen v proces.« (18. člen 
Mediacijskega akta) 

»Ministrstvo za pravosodje za vstop v 
register mediatorjev in za odobritev 
organizacij, ki usposabljajo mediatorje, 
zaračuna pristojbino v višini zneska, ki ga 
sprejme Svet ministrov.« (8.b člen 
Mediacijskega akta) 

Ciper / / / 
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Češka Začetek mediacije 
»1) Mediacija se začne s sklenitvijo pogodbe za opravljanje mediacije. 
2) Pogodba za opravljanje mediacije mora vsebovati vsaj: 
a) navedbo strank, ki so v sporu; 
b) ime oziroma imena, priimke, poslovni naslov mediatorja; 
c) opredelitev spora, ki je predmet mediacije; 
d) višino plačila mediatorju za opravljeno mediacijo ali način za njeno določitev 
oziroma dogovor za vnaprejšnje plačilo ali brezplačno mediacijo; 
e) obdobje, v katerem naj bi se mediacija opravljala, ali dogovor, da bo mediacija 
potekala za nedoločen čas.« (4. člen Zakona o mediaciji) 
 
Mediacija se zaključi: 
a) s sklenitvijo mediacijskega sporazuma; 
b) z izročitvijo pisne izjave mediatorja vsem strankam v sporu, da je mediacija 
zaključena zaradi kateregakoli razloga, navedenega v 1. ali 2. odstavku; 
c) ko mediator izroči drugim strankam v sporu pisno izjavo ene od strank, ki je v 
sporu, da ne bo nadaljevala mediacijskega postopka; 
d) s pisnim soglasjem vseh strank, ki so v sporu, o zaključku mediacije, podpisanim z 
mediatorjem; 
e) z iztekom časa, določenega v pogodbi za izvedbo mediacije; 
f) z odvzemom pravice mediatorju do opravljanja mediacije ali z izbrisom mediatorja 
s seznama mediatorjev; 
g) s smrtjo, razglasitvijo smrti ali prenehanjem delovanja ene od strank, ki je v sporu; 
h) s smrtjo mediatorja ali razglasitvijo njegove smrti.« (6. člen Zakona o mediaciji) 

»Na podlagi dogovora o mediaciji se mediator 
zaveže, da si bo prizadeval za to, da se v 
mediacijskem postopku doseže sporazum. 
Stranka se obvezuje, da mediatorju zagotovi 
provizijo, če je bil končni rezultat dosežen na podlagi 
mediatorjevega prizadevanja.« (774. člen Civilnega 
zakonika Republike Češke) 
 

Plačilo ali povračilo stroškov mediatorju 
»1) Mediator je upravičen do prejema 
plačila za opravljeno mediacijo in povračilo 
drugih denarnih izdatkov. Denarni izdatki 
so večinoma potni stroški, stroški 
poštnine, stroški za pridobitev prepisov in 
kopiranja. Mediator lahko zahteva od 
strank, ki sta v sporu, primerno 
vnaprejšnje plačilo za opravljeno mediacijo 
in povračilo dogovorjenih denarnih 
stroškov. 
2) Če ni v pogodbi o opravljanju mediacije 
dogovorjeno drugače, plačata stranki, ki 
sta v sporu, mediatorju dogovorjeno 
plačilo in denarne stroške za opravljeno 
mediacijo v enakem deležu.« 
(10. člen Zakona o mediaciji) 

Danska »Mediator določi potek sodišču pridružene mediacije in posvetovanje s strankami. S 
soglasjem strank se mediator dogovori za ločeno srečanje z vsako stranko.« (275. 
člen Zakona o pravdnem postopku) 
»Mediacija se zaključi, če: 
1) stranki dosežeta sporazumno rešitev spora, 
2) tako določi mediator ali  
3) to zahteva ena od strank. 
Mediator zaključi mediacijo, če je treba stranki v postopku mediacije preprečiti 
sklenitev sporazuma, ki vključuje kazniva dejanja ali je kako drugače v nasprotju z 
zakonodajo.« (276. člen Zakona o pravdnem postopku) 
»Informacije v sklopu mediacije so zaupne narave, razen če se stranki dogovorita 
drugače ali so informacije drugače javno dostopne. 
Ne glede na prvi odstavek, lahko stranka razkrije informacije o mediaciji, če: 
1) sama pridobi informacije ali 
2) tako določa zakon ali predpisi, določeni z zakonom o varstvu podatkov. 
Po končani mediaciji je treba primer predati mediatorju, ki ne deluje kot sodnik ali 
odvetnik v postopku. 
Ne glede na prvi odstavek, sodnik, ki je deloval v vlogi mediatorja, na željo strank 
dogovorjeno rešitev sestavi kot dogovor in sprejme odločitev o zaključku mediacije.« 
(279. člen Zakona o pravdnem postopku) 
 

/ »V mediaciji vsaka stranka nosi svoje 
stroške, razen če se stranki dogovorita 
drugače.« (278. člen Zakona o pravdnem 
postopku) 
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Estonija Začetek in konec postopka konciliacije 
»Postopki konciliacije se začnejo, ko se stranki strinjata, da se s točkami spora 
napotita h konciliatorju, ki poda pobudo za začetek konciliacijskih postopkov.  
Če sodišče napoti stranke, ki so v sporu, h konciliatorju, lahko slednji na zahtevo 
stranke deluje z namenom možnosti priprave druge stranke za sodelovanje v 
konciliacijskem postopku. Konciliator lahko deluje v tej zadevi tudi, če zadevna 
stranka ni bila napotena k njemu oziroma njej prek sodišča.  
Konciliacijski postopek se konča, ko: 
1) stranke razrešijo spor v postopku razreševanja spora; 
2) stranka izrazi namero za zaključek postopka; 
3) konciliator zaključi postopek. 
Konciliator lahko zaključi konciliacijski postopek le na podlagi utemeljenega razloga, 
predvsem ko je verjetnost, da bodo stranke dosegle dogovor, majhna, ali v primeru 
vseh stvari, upoštevajoč interese strank, ko konciliator ne more nadaljevati 
postopka, ali če je primer neprimeren za konciliacijski postopek. 
Če je bila osebi odobrena procesna pomoč s strani države, ki bo plačala storitve 
konciliatorja, lahko konciliator razglasi konec konciliacijskega postopka po preteku 
vsaj treh mesecev od začetka postopka.« (11. člen Konciliacijskega akta) 

Doseganje sporazuma med strankami 
»Na zahtevo strank, ki so v konciliacijskem 
postopku, konciliator oblikuje pisni dogovor, ki je 
podpisan s strani konciliatorja in obeh strank. 
Na zahtevo strank notar, ki je vodil konciliacijski 
postopek, potrdi dogovor o poravnavi v skladu s 
postopkom, določenim v notarskem aktu.« (13. člen 
Konciliacijskega akta) 
 
Izvršilni naslov 
»Dosežen dogovor med strankama kot rezultat 
konciliacijskega procesa, izvedenega s strani 
konciliatorja, je razglašen za izvršljivega s strani 
okrožnega sodišča, če se dogovor nanaša na 
premičninski zahtevek. Dogovor, ki zadeva 
nepremičninski zahtevek, je razglašen za izvršljivega 
s strani okrožnega sodišča le, če stranke, ki so v 
konciliacijskem postopku, lahko dosežejo sporazum 
v zvezi s predmetom spora.« (14. člen 
Konciliacijskega akta) 

Stroški mediacije 
»Stranke v konciliacijskem postopku 
konciliatorju plačajo vnaprej dogovorjeno 
pristojbino za vodenje konciliacijskega 
postopka in s tem povezanih stroškov. 
Konciliator lahko zahteva, da stranke 
plačajo pristojbino vnaprej. 
Stranke v konciliacijskem postopku so 
solidarno odgovorne za plačilo vnaprej 
dogovorjene pristojbine konciliatorju.« 
(9. člen Konciliacijskega akta) 

Finska Začetek sodišču pridružene mediacije 
»Spor, ki ne poteka v postopku obravnave na sodišču, se lahko začne kot sodišču 
pridružena mediacija s pisno vlogo obeh strank. Prijava se vloži pisno z opisom vrste 
spora in stališč strank. Poleg tega je treba utemeljiti, da je zadeva primerna za 
mediacijo. Vloga vsebuje podatke strank in njihove kontaktne podatke ter, če je to 
primerno, odločbe glede zahtevka za poziv.« (2. odstavek 5. poglavje Zakona o 
pravdnem postopku) 
»Spori, ki potekajo v postopku obravnave na sodišču, se kot sodišču pridružena 
mediacija lahko začnejo na zahtevo obeh strank. Začetek sodišču pridružene 
mediacije zahteva privolitev obeh strank. Če zahtev ali prijavo na mediacijo stranki 
ne vložita skupaj, se bo drugi stranki predložila na ustrezen način z možnostjo izjave 
na zahtevo ali prijavo mediacije. Izjavna raven je lahko s pričanjem ali v pisni obliki. 
Sodišče odloči o začetku sodišču pridružene mediacije.« (4. odstavek 2. poglavja 
Zakona sodišču pridruženih mediacij) 
 
Postopki 
»Sodišču pridružena mediacija poteka hitro, pravično in nepristransko. 
Mediator zasliši stranke in se z njimi posvetuje. S privoljenjem strank so lahko slišane 
tudi druge osebe in predložene druge informacije. 
Mediator se lahko posvetuje s stranko tudi brez prisotnosti druge stranke, če se s 
tem strinjajo vse stranke. Po posvetovanju s strankami se mora mediator odločiti o 
natančni ureditvi načrta mediacije.« (6. odstavek 2. poglavja Zakona sodišču 
pridruženih mediacij)  
 
 
 

Doseganje sporazuma 
»Mediator pomaga strankam pri njihovem 
prizadevanju za mirno reševanje spora in doseganju 
sporazuma. 
Na zahtevo ali s privolitvijo strank lahko mediator 
poda predlog sporazuma. 
Mediator lahko poda predlog ex æquo et bono.« (7. 
odstavek 2. poglavja Zakona sodišču pridruženih 
mediacij) 
 
Potrditev sporazuma 
»Sprejeti sporazum s strani strank se lahko potrdi na 
sodišču pridruženi mediaciji, lahko pa zajema tudi 
vprašanja, ki niso navedena v izvirnem zahtevku 
strank.« (8. odstavek 2. poglavja Zakona sodišču 
pridruženih mediacij) 

Stroški sodišču pridružene mediacije 
»Nastale stroške sodišču pridružene 
mediacije stranke nosijo same. 
V vseh poznejših postopkih stranka ne 
more zahtevati od nasprotne strani plačilo 
odškodnine stroškov mediacije.« (14. 
odstavek 3. poglavja Zakona sodišču 
pridruženih mediacij) 
 
Stroški 
»Stroški prijave ali zahteve za sodišču 
pridruženo mediacijo ureja Zakon za 
zaračunavanje storitev na sodiščih in 
nekaterih sodnih organih ter Uredba, 
izdana na podlagi tega akta.« (17. 
odstavek 3. poglavja Zakona sodišču 
pridruženih mediacij) 
 
 



 

 

1
2

2
 

T
a
n
ja

 P
ia

 M
e
te

lko
: D

ru
žin

s
ka

 m
e
d
ia

c
ija

 ko
t m

e
to

d
a
 re

š
e
va

n
ja

 s
p
o
ro

v
 v d

ru
žin

i
 

Zaključek sodišču pridružene mediacije 
»Sodišču pridružena mediacija se zaključi, če: 
1) je potrjen sporazum ali če stranke obvestijo mediatorja o izvensodnem sprejemu 
sporazuma; 
2) stranka obvesti mediatorja, da ne želi več sodelovati v mediaciji ali 
3) če mediator po zaslišanju strank odloči, da ni razloga za nadaljevanje mediacije. 
Mediator obvesti stranke o zaključku mediacije.« 
(9. odstavek 2. poglavja Zakona sodišču pridruženih mediacij) 

Francija »Sodnik lahko: 
1) parom predlaga mediacijo in po pridobitvi njihovega soglasja določi družinskega 
mediatorja ali 
2) zahteva, da se pari sestanejo z družinskim mediatorjem, ki jim bo predstavil 
mediacijo in njen potek.« (3. odstavek 255. člena Zakona v zvezi z razvezo) 

/ / 

Grčija Postopek 
»1) V postopku mediacije sodelujejo stranke ali zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, v 
primeru, ko gre za pravne osebe, pa jih zastopa odvetnik. 
2) Mediatorja imenujejo stranke ali tretje osebe po lastni izbiri. 
3) Potek mediacije določi mediator v posvetovanju z obema stranema, ki lahko 
prekineta postopek mediacije kadarkoli želita. Postopek je zaupne narave, zato se o 
njem se ne vodi zapisnika. Mediatorji lahko v okviru mediacije komunicirajo in se 
videvajo z vsako od strank. Informacije, ki jih je mediator pridobil na teh srečanjih, se 
proti volji stranke ne smejo razkriti drugi stranki.« (8. člen Zakona o mediaciji v 
civilnih in gospodarskih zadevah) 
 
Zaupnost mediacije 
»Mediacijo je treba izvesti tako, da ni kršena zasebnost, razen če se stranke 
dogovorijo drugače. Pred začetkom postopka se vsi udeleženci pisno zavežejo, da 
bodo spoštovali zaupnost postopka. 
Mediatorji, stranke, njihovi zastopniki in drugi akterji v mediaciji ne smejo biti 
zaslišani kot priče.« (10. člen Zakona o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah) 

Izvršljivost sporazumov, doseženih z mediacijo 
»1) Mediator pripravi zapisnik, ki mora vsebovati: 
a) ime in priimek mediatorja; 
b) kraj in čas mediacije; 
c) imena in priimke oseb, ki so v postopku mediacije; 
d) soglasje za vključitev v postopek mediacije, ki je 
sklenjeno na izvedeni mediaciji; 
e) sporazum, dosežen v postopku mediacije, ali 
ugotovitev, da je bila mediacija neuspešna, in 
navedbo razloga.« (9. člen Zakona o mediaciji v 
civilnih in gospodarskih zadevah) 
 

Nagrade 
»1) Mediator dobi plačilo za vsako uro 
opravljenega dela, največ za 24 ur, ki 
vključujejo čas, potreben za pripravo 
postopka mediacije. Stranke in mediator 
se lahko dogovorijo za drugačen način 
plačila. 
2) Nagrade krijejo stranke v enakih deležih, 
razen če se ne dogovorijo drugače. Uradni 
list 4396 (prva številka). 
3) Zneski na uro se določijo na podlagi 
prvega odstavka in prilagodijo z odločbo 
ministra za pravosodje, transparentnost in 
človekove pravice.« (12. člen Zakona o 
mediaciji v civilnih in gospodarskih 
zadevah) 

Irska /  / »O stroških mediacije ali drugih 
svetovalnih storitvah za zakonce, glede na 
ta akt ali akt 1989, ali o vzdrževanju otroka 
zakonca, odloča sodišče.« (43. člen 
Družinskega ločitvenega zakona) 
 
Stroški mediacije in svetovanja 
»Stroški katerekoli mediacije ali 
svetovanja, izvedenega za vlagatelja ali 
nasprotno stran, ki bo ali je postal/-a 
stranka postopka tega akta ali za otroka, 
na katerega se postopek navezuje, bodo 
presojeni s strani sodišča.« (29. člen 
Zakona o pravicah otrok) 
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Italija Postopek mediacije 
»Za uvedbo (začetek) mediacije se pošlje vlogo ustreznemu organu, ki naj vsebuje 
podatke strank, predmet zahtevka ter ustrezne razloge zanj. 
Stranke lahko svobodno izberejo organ. V primeru večjega števila vlog bo mediacija 
potekala pred organom, pri katerem je bila vložena prva vloga in je to bilo sporočeno 
drugi stranki. 
Ko se mediacija začne, mediator organizira enega ali več sestankov, katerih cilj je 
sporazumna rešitev spora. 
Dogovor, dosežen s pomočjo mediatorja, potrdi sodišče in je izvršljiv. 
Če ne pride do sporazuma, mediator lahko pripravi predlog za rešitev spora, ki ga 
stranke lahko sprejmejo ali pa tudi ne.« (11. člen Mediacije v civilnih in 
gospodarskih zadevah) 
 
Trajanje mediacije 
»Poskus civilne mediacije, kot ga določa zakon, lahko traja največ štiri mesece. 
Vsaka civilna tožba ima začetni premor, ki teče od poziva toženi stranki na prvo 
obravnavo in traja 90 dni. Iz prakse izhaja, da na prvi obravnavi vsaj ena od strank 
zahteva ponovno odložitev za 80 dni. 
Civilna mediacija omogoča opraviti poskus sprave sočasno, ko teče tožba na sodišču, 
torej ne da bi obremenili roke rednega sodstva.« (13. člen Mediacije v civilnih in 
gospodarskih zadevah) 

Rezultat mediacije 
»Sporazum, dosežen s pomočjo mediatorja, potrdi 
sodišče in tako postane izvršljiv. Če do sporazuma ne 
pride, lahko mediator poda predlog za rešitev spora, 
ki ga stranke prostovoljno sprejmejo ali ne.« (14. 
člen Mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah) 
 
Predlog mediatorja 
»Mediator mora pripraviti predlog, če stranke to 
soglasno od njega zahtevajo. V drugih primerih 
mediator lahko pripravi predlog, če tako 
predvidevajo predpisi organa. Če predlog ni sprejet 
in se postopek na sodišču začne, v primeru, ko je 
sodba skladna predlogu, nosi pravdne stroške tista 
stran, ki je neupravičeno zavrnila spravno rešitev.« 
(15. člen Mediacije v civilnih in gospodarskih 
zadevah) 

Presoja o stroških mediacije 
»Prispevek, ki ga stranke plačajo 
mediacijskemu organu, od 65 do 9.200 
evrov za tožbe v vrednosti nad 5.000.000 
evrov, podrobno določajo predpisi, 
upoštevaje vrednost predmetnega spora in 
stroške postopka.« (21. člen Mediacije v 
civilnih in gospodarskih zadevah) 

Litva Postopek spravne (konciliacijske) mediacije  
»1) Stranki v sporu se lahko s skupnim dogovorom dogovorita o naravi in postopku 
spravne mediacije z navedbo želenih pravil, ki jih same postavita za spravo spora, ki 
je predmet spravne mediacije. V konciliacijski mediaciji lahko uporabljajo 
informacijske in elektronske komunikacijske tehnologije za skupen dogovor o 
razrešitvi spora. 
2) Če ni dogovora med strankami v sporu o sami naravi in postopku mediacije, ali če 
sporazum med strankama v sporu ne predvideva posebnega dejanja, ki ga sprejme 
mediator, mora ta izvajati določena dejanja pravilno, ob upoštevanju narave spora, 
vključno z morebitnimi neravnovesji moči med strankami v sporu, vsakršne želje 
strank v sporu, potrebe po hitri rešitvi spora in delovanju v skladu s pravnimi akti. 
3) Mediator lahko skliče sestanek z eno od strank v sporu, ne da bi bila udeležena 
tudi druga stranka. 
4) Le stranke v sporu, njihovi predstavniki in mediator so lahko prisotni v postopku 
spravne mediacije. Na željo ali s soglasjem strank v sporu so lahko tudi druge osebe 
prisotne v postopku spravne mediacije. 
5) Vsaka stranka v sporu lahko odstopi od spravne mediacije brez navedbe razlogov 
za odstop. 
6) Mediator obvesti stranke v sporu in konča spravno mediacijo, če je sporazum, ki 
se lahko doseže s strani strank v sporu, po mnenju mediatorja neizvršljiv ali 
nezakonit ob upoštevanju okoliščin spora in zmožnostih mediatorja, ali če mediator 
spozna, da nadaljevanje spravne mediacije ne bi privedlo do rešitve spora.« (5. člen 
Zakona o spravni mediaciji v civilnih sporih) 
 
 

Mediacijski sporazum 
»1) Sporazumi, sklenjeni v okviru spravne mediacije, 
morajo upoštevati zahteve določb Civilnega 
zakonika Republike Litve in drugih zakonov. 
2) Sporazum, ki so ga sklenile stranke spora v okviru 
spravne mediacije, ima zakonit učinek na stranke v 
sporu. 
3) V primeru, ko se spor rešuje v postopku spravne 
mediacije in ni hkrati obravnavan v sodnem 
postopku, se sporazum lahko, na skupno zahtevo 
strank v sporu ali ene od strank v sporu, s pisnim 
soglasjem druge stranke v sporu, predloži sodišču v 
potrditev. Dosežen sporazum, ki je potrjen s sodno 
odločbo, se obravnava kot pravnomočna sodba (res 
iudicata) in je izvršljiv.« (6. člen Zakona o mediaciji v 
civilnih spravljivih sporih) 
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Prenehanje spravne mediacije 
»Za prenehanje spravne mediacije se šteje: 
1) dan, ko ena stranka v sporu pošlje drugi stranki v sporu pisno izjavo o rešitvi spora 
s pomočjo spravne mediacije; 
2) na dan, ko mediator izda pisno obvestilo o prenehanju spravne mediacije vsem 
strankam v sporu; 
3) na dan, ko stranka v sporu predloži mediatorju in drugim strankam v sporu pisno 
obvestilo o umiku iz spravne mediacije; 
4) na dan, ko so se vse stranke v sporu z mediatorjem pisno dogovorile o odpovedi 
spravne mediacije; 
5) na dan, ko stranke v sporu sklenejo sporazum.« (9. člen Zakona o spravni 
mediaciji v civilnih sporih) 

Luksemburg Določbe, ki se nanašajo na družinsko mediacijo 
»Kadar sodnik prejme vlogo, ki se nanaša na zadevo po členu 1251-1, drugi odstavek, 
strankam lahko predlaga postopek mediacije in odredi brezplačen informacijski 
sestanek, ki ga opravi mediator z licenco ali mediator, ki je licence oproščen.« (1251-
17. člen Mediacije v civilnih in gospodarskih sporih) 
»Stranke lahko dogovorno izberejo mediatorja, ki ima licenco ali je licence oproščen. 
Če pride do soglasja, sodnik imenuje mediatorja.« (1251-18. člen Mediacije v civilnih 
in gospodarskih sporih) 

»Da bi prišlo do izvršljivosti sporazuma, sklenjenega 
z običajno ali sodno mediacijo v Luksemburgu, 
stranke, ena od njih ali ena od njih s soglasjem vseh 
drugih strank v sporu, vložijo zahtevek za potrditev 
(homologacijo) sporazuma. 
Zahtevki za potrditev (homologacijo) sporazuma se 
vložijo pri predsedniku Okrožnega sodišča. K vlogi je 
treba predložiti tudi mediacijski sporazum.« (1251-
22. člen Mediacije v civilnih in gospodarskih sporih) 

Plačilo mediatorja 
Mediator je dolžan strankam sporočiti, 
kakšen način plačevanja bo uporabil. 
Preden ne dobi soglasja vseh strank v 
postopku, ne sme sprejeti mediacije. 

Madžarska Začetek postopka mediacije 
»Če katera od strank ne pride na prvo srečanje mediacije, mediator ne sme začeti 
postopka mediacije.« (29. člen Zakona LV o mediaciji) 
 
Postopek mediacije 
»Mediator mora slišati mnenje obeh strank v postopku mediacije in zagotoviti enako 
obravnavanje vseh strank. V tej fazi stranke predstavijo svoj primer, podprt z 
dokazili, ki jih imajo na voljo. 
Če ni drugače določeno, se stranke lahko obravnava osebno v prvem in vseh 
naslednjih srečanjih v mediacijskem procesu. 
Na podlagi dogovora z zadevnimi stranmi, lahko mediator vodi proces mediacije z 
vsemi strankami skupaj ali stranke zaslišuje ločeno. 
Mediator lahko prenese vse informacije, ki jih prejme od ene stranke, do druge 
stranke, da dobi odgovor, razen če stranka izrecno prepoveduje mediatorju, da 
pridobljene podatke posreduje drugi osebi.« (32. člen Zakona LV o mediaciji) 
 
Zaključek postopka mediacije 
»Postopek mediacije se šteje za zaključenega: 
a) na dan, ko je podpisan mediacijski dogovor; 
b) na dan, ko ena od strank obvesti drugo stranko in mediatorja, da se umika iz 
postopka mediacije; 
c) na dan, ko stranki soglasno izjavita mediatorju svojo željo za zaključek postopka 
mediacije ali 
d) ob koncu četrtega meseca po podpisu izjave, razen če med strankama ni drugače 
dogovorjeno.« (35. odstavek Zakona LV o mediaciji) 

»Sporazum, sklenjen na koncu mediacijskega 
postopka, nima vpliva na pravice strank, da poiščejo 
rešitev za svoj spor na sodišču ali z arbitražo. 
Razen če ni drugače določeno z zakonom in če ni 
drugače dogovorjeno med strankama, velja, da je 
nedopustno odločanje na sodišču ali arbitraži po 
tem, ko je bil mediacijski proces zaključen o: 
a) vsaki izjavi ali priporočilu, pridobljenem med 
mediacijskim postopkom v prizadevanju za 
morebitno rešitev spora in 
b) izjavi o strinjanju ali zavrnitvi s strani stranke v 
postopku mediacije.« (36. člen Zakona LV o 
mediaciji) 
 
 

Plačilo mediatorjev 
»Mediatorji imajo pravico do plačila za 
svoje storitve kot tudi do nadomestila za 
vse utemeljene stroške, ki jih imajo. Prav 
tako imajo pravico zahtevati predplačilo za 
nagrado in stroške.  
Pristojbina se določa za vsak primer 
posebej, in sicer s pogajanji med 
strankami, ter glede na to, ali je mediator 
fizična ali pravna oseba.« (27. oddelek 
Zakona LV o mediaciji) 
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Malta 

 
 

Uporaba mediacije 
»Mediacijskega postopka se lahko poslužujejo stranke: 
a) prostovoljno ali 
b) po odloku ali naročilu s strani sodišča ali drugega organa, ki odloča ali 
c) na podlagi zakona.« (17. člen IV. dela Zakona o mediaciji) 
 
Vodenje mediacije 
»Pri izvajanju mediacijskega postopka mora mediator upoštevati etični kodeks, ki ga 
je sprejel Center, ter pomagati strankam v mediaciji, da dosežejo rešitev, ki je hitra, 
poštena in stroškovno učinkovita. 
Mediator mora uživati zaupanje strank ves čas postopka mediacije. 
Mediator lahko skrajša ali podaljša proces mediacije po dogovoru. 
Postopek lahko poteka v javnosti, če se s tem strinjata obe stranki.« (26. člen IV. dela 
Zakona o mediaciji) 
 
Prenehanje mediacije 
»Mediacija se konča, ko nastopi eden od naslednjih pogojev: 
a) ko stranke v mediaciji naredijo pisni sporazum, ki v celoti razrešuje njihov 
spor; 
b) s pisno izjavo mediatorja, da stranki soglašata o prenehanju mediacije; 
c) če po mnenju mediatorja stranki ne moreta priti do rešitve spora; 
d) če se ena od strank odloči, da ne nadaljuje s postopkom mediacije.« (28. člen IV. 
dela Zakona o mediaciji) 

 
 / 

Plačila mediatorjev 
»Mediatorji so upravičeni prejeti plačilo s 
strani strank mediacijskega postopka, ki je 
določen pred začetkom mediacije, in sicer 
je lahko dogovorjen med mediatorjem in 
strankama. Če dogovora o plačilu ni, je 
mediator upravičen do plačila, ki se 
izračuna na podlagi pavšalnega zneska 50 
evrov na uro brez DDV.« (4. člen Zakona o 
mediaciji, Tarife, Pravilnik)  
 

Nemčija / / / 

Nizozemska Začetek mediacije 
»Mediacija se bo začela takoj, ko je podpisan dogovor o mediaciji z mediatorjem, 
razen če je čas drugače dogovorjen v dogovoru o mediaciji.« (3. člen NMI Pravilnika 
o mediaciji) 
 
Konec mediacije 
»Mediacija se konča: 
a) s podpisom sporazuma s strani strank iz člena 10.1; 
b) z napisano izjavo s strani mediatorja strankam, ki navaja, da se je mediacija 
zaključila; 
c) s pisno izjavo ene stranke drugi stranki ali drugim strankam in mediatorju, da 
odstopa od mediacije. 
S prenehanjem mediacije ne prenehata zaveza zaupnosti in obveznost plačila strank, 
ki izhajata iz dogovora o mediaciji.« (8. člen NMI Pravilnika o mediaciji) 

Zapis izida mediacije 
»Mediator mora poskrbeti, da so dogovori med 
strankama pravilno zabeleženi v pisnem sporazumu, 
in sicer s pomočjo strokovnjaka kot tretje osebe. 
Stranke so same odgovorne, in ne mediator, za 
vsebino sporazuma. 
Pravico imajo pridobiti nasvet zunanjega 
strokovnjaka. 
Mediator ne odgovarja za vsebino sporazuma, 
sklenjenega med strankami, kot tudi ne za 
morebitno škodo, ki lahko nastane. 
Stranki se skupaj dogovorita in zapišeta, v kolikšni 
meri vsebina sporazuma, ki ga sklepata, ostane 
zaupna. Vsebina sklenjenega sporazuma se lahko v 
vsakem primeru vloži na sodišče, če je to potrebno, 
da se sporazum spoštuje.« (10. člen NMI Pravilnika 
o mediaciji) 

Cene in stroški 
»Mediator se s strankami vnaprej dogovori 
o svojih cenah in dodatnih stroških ter to 
zapiše v mediacijski sporazum. 
Mediator lahko določi fiksni znesek za 
mediacijo. 
Mediator mora zagotoviti jasen in urejen 
račun.« (9. člen NMI kodeksa) 

Poljska »Zahtevek za mediacijo vsebuje: imena strank, jasno opredeljeno povpraševanje, 
okoliščine, ki utemeljujejo zahtevek, podpis stranke in navedene priloge.  
Če sta stranki sklenili mediacijski sporazum v pisni obliki, mu mora biti priložena 
kopija sporazuma.« (183. člen Zakona o pravdnem postopku) 

»Če sta stranki dosegli dogovor pred mediatorjem, 
se to vključi v sporazum. Stranki podpišeta 
sporazum. 
S podpisom sporazuma se stranki strinjata, da 

»Mediator ima pravico do plačila in 
povračila stroškov, ki so nastali v zvezi z 
mediacijo, razen če je dogovorjeno, da je 
mediacija brezplačna. 
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»Sodišče do zaključka prve obravnave lahko stranke napoti na mediacijo. Po 
zaključku obravnave lahko sodišče stranke napoti na mediacijo samo na zahtevo 
strank. 
Sodišče lahko stranke napoti na mediacijo le enkrat v postopku. 
Mediacija se ne izvaja, če stranka v roku enega tedna od dneva obvestila ali prejema 
odločbe o mediaciji ne izrazi strinjanja z mediacijskim postopkom.« 
 (183. člen Zakona o pravdnem postopku) 
 

sodišče zaprosita za odobritev sporazuma. Mediator 
predloži strankam kopijo Protokola.« (183. člen 
Zakona o pravdnem postopku) 
»Po sklenitvi sporazuma mediator takoj pošlje 
Protokol na sodišče, ki je pristojno za odločanje o 
zadevi.« (183. člen Zakona o pravdnem postopku) 
»Če je sporazum sklenjen pred mediatorjem, lahko 
na zahtevo stranke sodišče opravi postopke za 
odobritev sporazuma z mediatorjem. 
Sodišče lahko ne soglaša v celoti ali delno, lahko ne 
potrdi sporazuma pred mediatorjem, če je sporazum 
nezakonit ali ni v skladu z načeli družbenega sožitja, 
prav tako tudi takrat, ko izrek sporazuma ni 
razumljiv in je protisloven.« (183. člen Zakona o 
pravdnem postopku) 

Plačilo in povračilo stroškov nosijo 
stranke.« (183. člen Zakona o pravdnem 
postopku) 
 

Portugalska »V katerikoli fazi postopka in kadar se mu zdi primerno lahko sodnik predloži zadevo 
v mediacijo, postopek pa začasno ustavi, razen če obe stranki izrecno nasprotujeta. 
Ne glede na prejšnji odstavek, se lahko stranke odločijo za skupno rešitev spora z 
mediacijo in se dogovorijo, da prekinejo postopek. 
Prekinitev postopka nastopi samodejno in brez sodnega naloga na podlagi obvestila 
o uporabi mediacije s strani katerekoli od strank. 
Če se z mediacijo sporazuma ne doseže, mediator o tem obvesti sodišče in postopek 
se prekine. Če je bil dosežen sporazum z mediacijo, se ta predloži sodišču.« (279.a 
člen Zakona o civilnem procesnem pravu) 

»Če mediacija privede do sporazuma, lahko stranke 
zahtevajo njegovo potrditev s strani sodišča. 
Namen potrditve mediacijskega sporazuma, ki je bil 
dosežen zunaj sodnega postopka, pri sodišču je 
preverjanje njegove skladnosti z veljavno 
zakonodajo. 
V primeru, da je potrditev mediacijskega sporazuma 
zavrnjena, se sporazum vrne strankam, ki lahko 
znova zahtevajo potrditev sporazuma v roku 10 
dni.« (249.b člen Zakona o civilnem procesnem 
pravu) 

»Ureditev postopkov izbire usposobljenih 
mediatorjev, ki mediirajo v javnem 
sistemu, je v pristojnosti Ministrstva za 
pravosodje. 
Zagotavljanje javnih storitev mediacij še ne 
zagotavlja plačila morebitnega pavšalnega 
nadomestila s strani države. 
Ureditev plačila nadomestil mediatorjem 
je v pristojnosti Ministrstva za 
pravosodje.« (85. člen Zakona o civilnem 
procesnem pravu) 

Romunija »Mediacija lahko poteka med dvema ali več strankami. 
Stranke imajo pravico do svobodne izbire mediatorja. 
Mediacija se lahko izvede z enim ali več mediatorji.« (5. člen Zakona o mediaciji in 
organizaciji mediatorskega poklica) 
»Sodni in arbitražni organi kot tudi drugi organi s pristojnostmi obvestijo stranke o 
možnostih in prednostih uporabe postopka mediacije ter jim svetujejo uporabo tega 
pristopa za reševanje obstoječih sporov med njimi.« 
(6. člen Zakona o mediaciji in ureditvi mediatorskega poklica) 
 
Postopek pred mediacijsko pogodbo 
»Stranke v sporu lahko skupaj zaprosijo za pomoč mediatorja. Če za pomoč zaprosi 
samo ena oseba, mediator na predlog stranke pošlje pisno vabilo drugi stranki, ki jo 
tako obvesti o mediaciji, ta pa ima 15-dnevni rok za odgovor. 
Kar zadeva civilne in gospodarske spore, jih stranke lahko poskusijo rešiti z mediacijo 
pred vložitvijo tožbe na sodišče.« 
(43. člen Zakona o mediaciji in ureditvi mediatorskega poklica) 

/ »Po štirih mesecih od uveljavitve tega 
zakona naj bi se ustanovil Svet za 
mediacijo, ki bo zadolžen izdelati predpise 
o organizaciji in delovanju kot tudi 
standarde za usposabljanje na področju 
mediacije, ki se objavijo v Uradnem listu 
Romunije v prvem delu. 
Za vzpostavitev prvega Sveta za mediacijo 
je treba imenovati njegove člane s strani 
zakonito ustanovljenih mediacijskih 
organizacij, na temelju medsebojnega 
sporazuma, upoštevajoč kumulativna 
merila glede števila let izkušenj s področja 
mediacije v skladu z določili v njihovih 
statutih, število njenih specializiranih 
članov, kot tudi praktično usposobljenost 
in strokovno znanje s področja mediacije 
predstavnikov teh organizacij.« 
(71. člen Zakona o mediaciji in ureditvi 
mediatorskega poklica) 
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Slovaška Začetek in konec mediacije 
V sporazumu o začetku mediacije se osebe, udeležene v mediaciji, dogovorijo z 
mediatorjem o reševanju konkretnega spora, sporazum mora biti v pisni obliki. 
Mediacija se začne z vloženim sporazumom o začetku mediacije, sklenjenim med 
osebami, udeleženimi v postopku mediacije, ali zastopniki, ki delujejo v okviru 
svojega pooblastila za zastopajočega, in mediatorjem v Notarskem centralnem 
registru listin, ki je ustanovljen v skladu s posebnim zakonom. 
 
Mediacija se konča: 
a) z dnem sporazuma, doseženega z mediacijo; 
b) z dnem pisne izjave mediatorja, po posvetovanju z osebami, udeleženimi pri 
mediaciji, da se mediacija ne bo nadaljevala; 
c) z dnem izročitve pisne izjave osebe, udeležene v mediaciji, naslovljene na  
mediatorja, da je mediacija zaključena; 
d) z dnem izročitve pisne izjave ene od oseb, udeleženih v mediaciji, 
naslovljeno na drugo osebo, vključeno v mediacijo, in mediatorja, da je 
mediacija zaključena.« (5. člen Zakona o mediaciji) 
 

Mediacijski sporazum 
»Mediacijski sporazum je pisni dogovor med 
osebami, ki so udeležene v mediaciji, da vse ali 
nekatere spore, ki so med njimi nastali ali nastanejo 
v določenem pogodbenem razmerju ali drugem 
pravnem razmerju, poskušajo rešiti z mediacijo. 
Osebe, udeležene v mediaciji, lahko v mediacijskem 
sporazumu določijo, da mediacijski sporazum 
zavezuje tudi njihove naslednike. 
Če je pogodba, ki je predmet spora pri mediaciji, 
neveljavna, je mediacijski sporazum, ki je njen del, 
neveljaven samo, če se razlog neveljavnosti nanaša 
na ta sporazum. 
Če oseba, ki je udeležena v postopku mediacije, 
odstopi od pogodbe, ki je predmet spora v mediaciji, 
to ne vpliva na mediacijski sporazum, ki je del njega, 
če se osebe, udeležene v postopku mediacije, ne 
dogovorijo drugače.« (7. člen Zakona o mediaciji) 
 
Učinki sporazuma mediacije 
»Sporazum, ki je nastal kot rezultat mediacije, je 
sprejet v pisni obliki in je za osebe, udeležene v 
postopku mediacije, zavezujoč. 
Na podlagi sporazuma, ki je nastal kot rezultat 
mediacije, lahko pooblaščena oseba vloži predlog za 
sodno izvršbo odločbe, če je ta sporazum v skladu s 
pogoji, določenimi v posebnih predpisih: 
a) sestavljen v obliki notarskega zapisa,  
b) dogovor za poravnavo na sodišču, arbitražnim 
organom.« (15. člen Zakona o mediaciji) 

»Višino plačila mediatorju za izvedeno 
mediacijo v zvezi z zagotavljanjem pravne 
pomoči osebam v materialni stiski 
odreja splošno zavezujoč pravni predpis, ki 
ga izda ministrstvo.« (15.a člen Zakona 
o mediaciji) 

Slovenija Začetek mediacije 
»Če so se stranke vnaprej sporazumele, da bodo z mediacijo reševale medsebojne 
spore, ki utegnejo nastati iz določenega pravnega razmerja, ali če mediacijo za 
reševanje določene vrste sporov predpisuje zakon, se mediacija začne, ko stranka 
prejme predlog nasprotne stranke za začetek mediacije. 
V primerih, ki niso zajeti v prejšnjem odstavku, se mediacija glede že nastalega spora 
začne z dnem, ko se stranke v tem sporu sporazumejo za mediacijo. Če ena stranka 
drugi predlaga mediacijo, pa v tridesetih dneh od dne, ko ji je poslala predlog, 
oziroma v roku, ki je določen v predlogu, ne prejme sprejema predloga, lahko šteje, 
da je predlog za mediacijo zavrnjen.« (6. člen ZMCGS) 
 
Potek mediacije 
»Stranke se lahko sporazumejo o poteku mediacije. To lahko storijo tudi s 
sklicevanjem na kakšna obstoječa pravila. 
Če se stranke o poteku mediacije niso sporazumele, mediator vodi postopek, kot 
šteje za primerno. Pri tem upošteva vse okoliščine primera, morebitne želje strank in 

Sporazum o rešitvi spora 
»Mediator lahko sodeluje pri oblikovanju besedila 
sporazuma o rešitvi spora. 
Stranke se lahko sporazumejo, da se sporazum o 
rešitvi spora sestavi v obliki neposredno izvršljivega 
notarskega zapisa, poravnave pred sodiščem ali 
arbitražne odločbe na podlagi poravnave.« (14. člen 
ZMCGZ) 
 

Stroški mediacije 
»Mediator ima pravico do nagrade in 
povračila razumnih stroškov, razen če se je 
s strankami sporazumel drugače ali 
drugače določajo pravila institucije, pri 
kateri poteka mediacija. 
Če se stranke niso drugače sporazumele, 
vsaka stranka nosi svoje stroške, skupne 
stroške mediacije pa nosijo stranke po 
enakih delih.« (18. člen ZMCGZ) 

»V postopku alternativnega reševanja 
sporov po programu iz 4. člena tega 
zakona je nevtralna tretja oseba 
upravičena do nagrade in povračila potnih 
stroškov v višini, ki jo s pravilnikom določi 
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potrebo po hitri in trajni rešitvi spora. 
Mediator mora delovati neodvisno in nepristransko in si prizadevati za enako 
obravnavanje strank, upoštevaje vse okoliščine primera. 
Mediator lahko ves čas mediacije daje predloge za rešitev spora. Rešitev, ki jo 
predlaga mediator, strank ne zavezuje.« (8. člen ZMCGS) 
 
Konec mediacije 
»Mediacija se konča: 
a) če je sklenjen sporazum o rešitvi spora, z dnem sklenitve tega sporazuma; 
b) če se stranke ne sporazumejo o imenovanju mediatorja v 30 dneh od začetka 
mediacije, z iztekom tega roka; 
c) če mediator po posvetovanju s strankami izjavi, da nadaljevanje postopka ni 
smiselno, z dnem te izjave; 
d) če stranke pisno izjavijo mediatorju, da je postopek zaključen, z dnem te izjave; 
e) če ena stranka pisno izjavi drugim strankam in mediatorju, da je postopek 
zaključen, z dnem te izjave. Če v postopku sodeluje več strank, ki so pripravljene 
mediacijo med seboj nadaljevati, se mediacija konča samo za stranko, ki je podala 
izjavo.« (13. člen ZMCGS) 
 
Informativni narok o mediaciji 
»Če stranke sodišču ne predlagajo napotitve v postopek alternativnega reševanja 
spora, sme sodišče kadarkoli med sodnim postopkom zahtevati, da se stranke 
osebno udeležijo informativnega naroka o mediaciji.« (1. odstavek 18. člena ZARSS) 
»Če pravilno vabljena stranka na informativni narok ne pride in ne izkaže upravičenih 
razlogov za izostanek oziroma ni splošno znanih okoliščin, iz katerih izhaja, da 
stranka iz upravičenih razlogov ni mogla priti na narok, mora nasprotni stranki 
povrniti stroške tega naroka. Sodišče stranko v vabilu na narok opozori na posledice 
izostanka z naroka«. (5. odstavek 18. člena ZARSS) 
 

 Obvezna napotitev na mediacijo 

 »Sodišče sme, kadar je to glede na okoliščine primera ustrezno, na podlagi 
opravljenega posvetovanja s strankami, ki se udeležijo informativnega naroka, 
skleniti, da postopek prekine za čas, ki ne sme biti daljši od treh mesecev, in stranke 
napoti na mediacijo, ki jo sodišče zagotavlja v okviru programa po 4. členu tega 
zakona.« (1. odstavek 19. člena ZARSS) 
»Sodišče lahko stranki, ki očitno nerazumno zavrne napotitev v mediacijo, ne glede 
na uspeh v sodnem postopku, na predlog nasprotne stranke naloži, da tej stranki 
povrne vse njene stroške, ki so bili potrebni za sodni postopek in so nastali od očitno 
nerazumne zavrnitve napotitve na mediacijo dalje, ali del teh stroškov.« (5. odstavek 
19. člena ZARSS) 

minister.« (17. člen ZARSS) 
 
»V mediaciji, ki se po programu iz 4. člena 
tega zakona izvede v sporih iz razmerij 
med starši in otroki ter v delovnopravnih 
sporih zaradi odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi, sodišče krije nagrado 
mediatorja in njegove potne stroške.« (22. 
člen ZARSS) 
 

Španija 
 

Področje uporabe mediacijskega postopka 
»Postopek mediacije, ustanovljen s pričujočim zakonom, velja: 
a) za družinske mediacije in druge zadeve civilnega prava, ki so jih razvili mediatorji, 
določeni s strani mediacijskega organa z oddelka, pristojnega za zadeve civilnega 
prava in 
b) za družinske mediacije in druge zadeve civilnega prava, ki so jih razvili mediatorji, 

»Sporazumi o zadevah in osebah, ki potrebujejo 
posebno varstvo, kot tudi o zadevah javnega reda, ki 
jih določajo zakoni, se obravnavajo kot predlogi, ki 
za svojo učinkovitost potrebujejo odobritev sodne 
avtoritete. 
Sporazumi morajo dati prednost najboljšemu 

»Osebe, ki se obrnejo za mediacijo na 
Center za zasebno pravo Katalonije, lahko 
v primerih, določenih s tem zakonom, 
uživajo ugodnosti brezplačno pod 
pogojem, da so določeni materialni pogoji, 
ki jih določajo uradna pravila brezplačne 
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določeni s strani podpisnic sporazuma z oddelkom, pristojnim za zadeve civilnega 
prava, če tako določa sama konvencija.« (10. člen Zakona o mediaciji na področju 
zasebnega prava) 
 
Trajanje mediacije 
»Dolžina mediacije je odvisna od narave in težavnosti spora, vendar ne sme 
presegati 60 delovnih dni od dneva prvega sestanka. Na prošnjo mediatorja in strank 
lahko pristojni organ ali enota podaljša njeno trajanje za največ 30 delovnih dni glede 
na težavnost spora ali število vpletenih oseb. 
Največje število mediacijskih srečanj je treba določiti z uredbo. To največje število je 
treba upoštevati, ne glede na to, ali se mediacija konča z ali brez sporazuma.« (17. 
člen Zakona o mediaciji na področju zasebnega prava) 

interesu mladoletnikov in invalidnih oseb. 
Odvetniki strank lahko prenesejo sporazum, 
dosežen prek mediacije, na zakonsko določeno 
pogodbo ali na ustrezen dokument ali protokol, da 
bi jo vključili v trenutni pravni postopek ali za njegov 
začetek, za njegovo ratifikacijo ter njegovo 
odobritev.  
Pri mediaciji, ki jo predlaga sodna avtoriteta, mora 
mediator obvestiti to avtoriteto v roku petih 
delovnih dni po koncu mediacije, ali je bil sporazum 
dosežen ali ne.« (19. člen Zakona o mediaciji na 
področju zasebnega prava) 

pravne pomoči. Brezplačno storitev 
morajo dodeliti organi, ki so določeni s 
predpisi skozi proces, ki mora prav tako 
biti določen s predpisi. 
Ko se začne mediacija z intervencijo 
Mediacijskega centra zasebnega prava 
Katalonije in ena ali več strank nimajo 
pravice do brezplačne pravne pomoč, jih 
mora mediator obvestiti o tarifah, ki jih je 
Center določil za mediacijo.  
Uprava lahko kljub določbam 2. odstavka v 
interesu uporabnikov in razširjanja 
mediacije predvidi možnost programov, v 
katerih bi se mediacija izvajala brezplačno 
za uporabnike, bodisi na pobudo samega 
oddelka, ki je pristojen za civilno pravo, 
bodisi v sodelovanju z drugimi javnimi ali 
zasebnimi organizacijami. 
Osebe, ki se poslužujejo mediacije prek 
Mediacijskega centra zasebnega prava 
Katalonije in nimajo pravice do brezplačne 
storitve, morajo mediatorja plačati, če pa 
ima druga stranka priznano to pravico, je 
treba plačati polovico tarife, ki jo določa 
oddelek, pristojen za zadeve civilnega 
prava.« (27. člen Zakona o mediaciji na 
področju zasebnega prava) 

Švedska Sodišču pridružena mediacija 
»Primer se predloži v mediacijo po sprožitvi postopka in opravljenem prvem 
pripravljalnem srečanju. Mediacija se ne opravlja, če ji ena od strank nasprotuje. Če 
in ko se stranki dogovorita za mediacijo in izbereta mediatorja, se postopek pred 
sodiščem začasno odloži, da mediator preuči primer. 
Od strank je odvisno, da se z mediatorjem odločijo, kako bodo oblikovali postopek. 
Niti CPJ niti noben drug akt ne vsebuje določb o zaupnosti, ki bi se nanašale na 
mediatorja. Prevladuje mnenje, da so mediator in stranke dolžni spoštovati 
zaupnost. Če se stranki sporazumeta glede zaupnosti, mora sodišče to spoštovati, 
vendar pa CJP ne izvzema mediatorja od dolžnosti pričanja v nadaljnjem sodnem 
postopku.« (8. člen 2. stran Mediacije na Švedskem) 

»Vlogo za potrditev mediacijskega sporazuma pri 
sodišču podata stranki sporazuma ali ena od njiju s 
soglasjem druge stranke.« (7. člen Zakona o 
mediaciji v nekaterih zasebnih sporih) 
»Prošnja za izvršljivost se vloži pri okrajnem sodišču, 
na ozemlju katerega ima stranka stalno 
prebivališče.« (8. člen Zakona o mediaciji v 
nekaterih zasebnih sporih) 
»Sporazum pridobi moč izvršljivega naslova, če 
mediacijski dogovor vsebuje določila, na podlagi 
katerih se lahko izvede izvršba.« (10. člen Zakona o 
mediaciji v nekaterih zasebnih sporih) 
»Če je mediacija uspešna, se sporazum na željo 
strank izda kot sodna poravnava. Tako postane 
izvršljiva in ima res učinek judicata.« (8. člen 2. stran 
Mediacije na Švedskem) 

/ 

Združeno 
kraljestvo – Velika 

»Preden se mediacija začne, se morajo stranke pisno dogovoriti, da se razprave in 
pogajanja v mediaciji ne omenjajo v nobenem pravnem postopku in da se od 
mediatorjev ne more zahtevati, da pričajo ali priskrbijo zapiske ali druge zapise, 

/ / 
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Britanija in Wales narejene med mediacijskim postopkom, razen v primeru, če se stranke s tem 
strinjajo ali če razkritje s strani mediatorjev zahteva zakon.« (5. člen Kodeksa za 
družinske mediatorje) 

Združeno 
kraljestvo – 
Severna Irska 

»Stranke se morajo strinjati, da razprave in pogajanja ne smejo temeljiti izključno na 
pravnem oziroma formalnem postopku ter da mediator ne more zahtevati predajo 
dokazov, katerihkoli opomb ali posnetkov, narejenih v okviru mediacije, razen če se 
stranke strinjajo s tem, da se temu privilegiju odpovedo ali če zakon mediatorju to 
narekuje.« (4. člen Kodeksa za mediatorje) 
»Pogoji, pod katerimi se izvaja mediacija, morajo biti vnaprej dogovorjeni.«  
(6. člen Kodeksa za mediatorje) 
 
Družinska mediacija: 
»Pogoji, pod katerimi je treba opraviti mediacijo v finančnih in premoženjskih 
primerih, zahtevajo sklenitev v pisni obliki.  
Družinski mediator mora svetovati strankam, da poiščejo neodvisen pravni nasvet 
pred dosego končnega sporazuma zaradi varovanja lastnih interesov. Vsekakor pa 
mora opozoriti tudi na tveganja in slabosti, če se odločijo, da tega ne storijo.« (6. 
člen Kodeksa za mediatorje) 

Kadar je to primerno ali zahtevano s strani strank, 
mora mediator 
pripraviti pisni povzetek dejanskega rezultata 
mediacije. 
Mediatorji morajo zagotoviti, da so sporazumi, 
sklenjeni s strankami, v celoti sklenjeni prostovoljno.  
 

/ 

Združeno 
kraljestvo –
Škotska 

/ / / 
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3.2.6 Analiza in primerjava zakonodajne ureditve s področja 

družinske mediacije 

 

Analizo smo najprej opravili tako, da smo znotraj petih izbranih kategorij med seboj 

primerjali ureditev znotraj posameznih držav članic Evropske unije. Upoštevali smo izključno 

zakonske akte, podzakonski pa so na voljo v tabelah 6 in 7.  

Poglavje zaključujemo z analizo in pregledom posameznih vidikov štirih izbranih kategorij iz 

aktov Evropske unije. 

Vnaprej opozarjamo, da je bilo zakonsko vsebino težko strogo ločevati in razporejati v 

izbrane sklope, saj jo je ponekod že zakonodajalec z naslovom uvrstil tako, da ni povsem 

strogo sledil vsebini, deloma pa smo k temu prispevali tudi mi. Razlog za to je v tem, da se je 

pogosto težko opredeliti za to, ali nekaj bolj sodi v proces mediacije ali v vlogo mediatorja. 

Navedeno velja tako za tabele kot analizo, ki sledi. 

 

3.2.6.1 Opredelitev mediacije 
 

V uvodu ugotavljamo, da 16 držav v zakonu o mediaciji opredeljuje mediacijo na način, da jo 

bolj ali manj natančno strnjeno definira. Države, katerih zakoni definirajo mediacijo in ali 

družinsko mediacijo, so: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Estonija (definira konciliacijo), 

Grčija, Italija, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Romunija, Slovenija, Slovaška, 

Španija in Švedska. 

 

Večina držav uporablja izraz »mediacija«. Belgija govori o »mediaciji, konciliaciji ali izrazu 

podobnega pomena«, Estonija uporabi izraz »konciliacija«, vendar bi ga pomensko lahko 

enačili z mediacijo, Slovenija pa navaja, da velja definicija mediacije »ne glede na to, ali se za 

ta postopek uporablja izraz mediacija, konciliacija, pomirjanje, posredovanje v sporih ali drug 

podoben izraz«. 

 

Države nadalje govorijo o mediaciji kot o »dejavnosti«, »postopku« ali »procesu«.  

Najpogosteje na izraz postopek vežejo nekatere temeljne značilnosti mediacije, ki jih očitno 

želijo izrecno izpostaviti. Tako je mediacija postopek, ki je »prostovoljen«, »zaupen«, 

»strukturiran«, »strokoven« in »izvensodni«. 

 

Postopek vodi mediator; v enem primeru konciliator. Če pogledamo, na kakšen način deluje, 

ugotovimo, da: »po priznanih metodah sistematično spodbuja komunikacijo med 
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strankami«, »strankam pomaga«, »spodbuja – ali omogoča – komunikacijo med osebami«, 

»pospešuje pogajanja med strankami« in »stranke usmerja«. Države tudi navajajo, da 

»mediator nima pristojnosti, da strankam vsili rešitev spora«. 

 

Namen mediacije države prepoznavajo zlasti v tem, da bi: »stranke dosegle rešitev«, 

»stranke dosegle mirno rešitev spora, ki izhaja oziroma je povezan s pogodbenim ali drugim 

pravnim razmerjem«, »bil dosežen mediacijski sporazum«. 

 

Do sem torej ni nekih bistvenih razlikovanj, vsaj ne vsebinskih, semantične pa lahko 

zaobidemo. 

 

Mediacija je praviloma, to je eno njenih temeljnih načel, prostovoljna, kar pomeni, da se 

stranke prostovoljno odločajo o udeležbi oziroma neudeležbi v postopku mediacije. To se je 

izkazalo za smiselno. Vendar pa je zaslediti določene izjeme. Estonski Zakon o konciliaciji 

določa, da »v primerih, ki jih določa zakon, je postopek konciliacije obvezen pred vložitvijo 

tožbe« (1. člen Zakona o konciliaciji). Bolj znana in za nekatere sporna pa je določba 8. člena 

italijanskega Zakona o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah, ki je stopil v veljavo leta 

2011 in katerega ustavnost prav zdaj presoja italijansko ustavno sodišče. Imenovani člen 

določa obvezno mediacijo. »Mediacija je obvezna, kadar je za dopustnost postopka pred 

sodiščem potrebno, da so stranke poskusile, a neuspele z mediacijo.« 9. člen pa nato 

našteva, v katerih predmetih spora je mediacija obvezna; med njimi so imenovane tudi 

družinske zadeve. 

 

Romunski Zakon o mediaciji in ureditvi mediatorskega poklica v svojem 4. členu pravi, da 

»mediacija predstavlja dejavnost v javnem interesu«. 

Španski Zakon o družinski mediaciji v Kataloniji določa: »Mediacija kot metoda reševanja 

sporov si prizadeva izogniti se sprožitvi sodnih procesov, končati že začete ali zmanjšati 

njihov obseg.« 

 

3.2.6.2 Vloga in pristojnost mediatorja ter pogoji in način njegovega 
imenovanja 
 

Kdo je lahko mediator? 

 

Države članice Evropske unije bolj ali manj široko omogočajo različnim osebam, da lahko 

opravljajo mediatorsko vlogo. Kljub temu jih lahko ločimo na tiste, ki nimajo nikakršnih 
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omejitev (med njimi prvo mesto po naši presoji zaseda Slovenija), in tiste, ki določajo pogoje 

za to, da lahko nekdo mediira v določeni zadevi. Poskušali smo jih razvrstiti po vrstnem redu, 

in sicer od najmanj omejujoče dalje. 

 

Slovenski Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah določa, da »mediator pomeni 

vsako tretjo osebo, ki je zaprošena, da vodi mediacijo, ne glede na njen naziv ali poklic in ne 

glede na način, na katerega je bila imenovana ali zaprošena za vodenje mediacije in ki 

zaprosilo sprejme«.  

Popolnoma odprta možnost torej vsakemu, da lahko mediira, če je povabljen in nalogo 

sprejme. 

 

Luksemburški zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah omogoča širokemu krogu 

ljudi, da opravljajo mediacijo, saj navaja, da je lahko mediator vsaka tretja oseba, ki je 

sposobna voditi mediacijo uspešno, nepristransko in kompetentno. Mediacija se lahko zaupa 

mediatorju z licenco ali brez nje.  

Pogoji za pridobitev licence so navedeni v rubriki »registracija, seznami, licence«. 

 

Mediator po Zakonu o mediaciji na Slovaškem je lahko vsaka fizična oseba, ki je vpisana v 

register mediatorjev in s katero so se osebe, udeležene v postopku mediacije, dogovorile in 

katera z osebami, udeleženimi v mediaciji, sklene dogovor o začetku mediacije. 

 

Po španskem Zakonu o družinski mediaciji v Kataloniji lahko vlogo mediatorja opravlja fizična 

oseba, ki ima uradni univerzitetni naziv in priznano izobraževanje ter specifično 

usposabljanje za mediacijo, ki je v skladu z zakonskimi določbami. Oseba mora biti vključena 

v ustrezno strokovno organizacijo ali mora pripadati poklicnemu združenju s področja 

mediacije, pooblaščenemu s strani oddelka, pristojnega za zadeve civilnega prava ali mora 

nuditi usluge kot mediator za upravo. 

 

Romunski Zakon o mediaciji in ureditvi mediatorskega poklica določa, da je mediator lahko 

vsak, ki izpolnjuje naslednje pogoje: je polno poslovno sposoben; ima univerzitetno 

izobrazbo; ima najmanj tri leta delovnih izkušenj; je zdravstveno sposoben opravljati to 

dejavnost; uživa velik ugled in ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki lahko vpliva 

na ugled poklica mediatorja; ima diplomo s področja mediacije, kot je določeno z zakonom 

ali zaključen podiplomski magistrski študij po akreditiranem programu, ki je skladen s 

predpisi in potrjen s strani Sveta za mediacijo; je imenovan kot mediator pod pogoji, 

določenimi v imenovanem zakonu. 
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Po poljski zakonodaji je lahko mediator vsaka fizična oseba. Mediator pa ne more biti sodnik, 

kar ne velja za upokojene sodnike.  

V tem je poljska zakonodaja, vsaj po našem vedenju, unikum, vendar pa ima ta določba lahko 

svoj smisel, saj je ideja o nezdružljivosti funkcije mediatorja in sodnika velikokrat predmet 

različnih strokovnih in poljudnih razprav. 

Posebna uredba predpisuje pogoje, ki jih mora izpolnjevati mediator in na katerega lahko 

sodišče prenese izvajanje mediacije. 

 

Po danskem Zakonu o pravdnem postopku je lahko mediator sodnik ali uradnik, ki deluje kot 

mediator ali odvetnik, ki ga je sodišče potrdilo, da lahko deluje kot mediator pri okrožnem 

sodišču. Sodišče določi podrobna pravila o pogojih, ki jih morajo odvetniki izpolnjevati, da 

lahko delujejo kot mediatorji. 

Danska goji diametralno nasprotno razmišljanje glede sodnikove pristojnosti opravljanja 

mediatorske vloge in v prvi ter skoraj izključni vrsti kot mediatorje vidi sodnike, medtem ko 

celo odvetnike vidi šele v drugi vrsti in le pod določenimi pogoji. 

 

Finska po naših vedenjih izrecno predpisuje le sodišču pridruženo mediacijo. Po Zakonu o 

sodišču se mediator določi za vsako posamezno zadevo. Mediator mora biti sodnik na 

sodišču, kjer poteka postopek. Kadar je to potrebno, ima mediator lahko pomočnika. 

Tudi na Finskem je torej mediator, tukaj izrecno v sodišču pridruženi mediaciji, sodnik. 

 

Registracija, seznami, licence 

 

Avstrijski Zakon o mediaciji predvideva registracijo na seznamu mediatorjev, ki je pa zelo 

dostopna in praktično ne predvideva nobenih specifičnih zahtev. Registrira se lahko vsaka 

oseba, ki dokazuje, da je starejša od 28 let, strokovno usposobljena, zanesljiva in vključena v 

zavarovanje poklicne odgovornosti. 

Za obstoj v registru je potrebno kontinuirano strokovno izobraževanje v minimalnem številu 

petdesetih ur v času petih let. 

 

Bolgarski Mediacijski zakon prav tako govori o registraciji v enotnem registru mediatorjev 

Ministrstva za pravosodje. Mediator je lahko opravilno sposobna oseba, ki ni bila 

pravnomočno obsojena za kazniva dejanja po javnem pravu; je uspešno opravila tečaj za 

mediatorje; ji ni bila odvzeta pravica do opravljanja poklica ali dejavnosti; ima dovoljenje za 

dolgoročno ali stalno prebivališče v Republiki Bolgariji, v primeru, da je oseba tujec in je 

vpisana v imenovani register. 
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Češki Zakon o mediaciji prav tako predvideva register ter dovoljuje opravljanje storitve 

mediacije le osebam, registriranim na seznamu, če ni bilo pooblastilo za opravljanje 

dejavnosti mediatorja prekinjeno. 

 

Po luksemburškem zakonu lahko mediirajo tako mediatorji z licenco kot brez nje. Za 

pridobitev take licence mora oseba izpolnjevati naslednje pogoje: izkazati mora, da je 

poštena, kompetentna, da ima ustrezno izobrazbo, da je samostojna in nepristranska; 

predložiti mora izpisek iz luksemburške sodne evidence ali enakovreden dokument pristojnih 

organov države, v kateri je vlagatelj bival zadnjih pet let; uživati mora civilne in politične 

pravice in opraviti mora posebno usposabljanje za mediatorja. 

 

Tudi madžarski Zakon o mediaciji predvideva register mediatorjev. Minister dovoli vpis v 

register za opravljanje mediacije fizični osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje: ima diplomo v 

visokem šolstvu in vsaj pet let izkušenj na ustreznem področju v času od pridobitve 

omenjene stopnje; ima dokazilo o opravljenem delu in strokovni tečaj usposabljanja, ki ga je 

predpisal minister; ni na seznamu predhodne kazenske evidence in ni obravnavana na 

podlagi sodnega naloga iz opravljanja mediacij in da zanjo niso izkazani nobeni drugi pravni 

razlogi za izključitev.  

 

Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov, ki ga je sprejela Slovenija, določa, da lahko 

programe sodišču pridružene mediacije izvajajo mediatorji, ki so uvrščeni na sezname 

mediatorjev, ki jih vodijo sodišča, ki ta program izvajajo. Na seznam se lahko uvrsti oseba, ki 

izpolnjuje naslednje pogoje: je poslovno sposobna; ni bila pravnomočno obsojena za 

naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti; ima najmanj izobrazbo, 

pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje; je opravila 

izobraževanje za mediatorja po programu, ki ga določi minister za pravosodje, ki pa lahko 

določi tudi druge pogoje za uvrstitev na seznam glede na vrsto sporov, v katerih se mediacija 

izvaja. 

Slovenija pozna tudi centralni register mediatorjev, ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje. 

 

Tudi Slovaška v Zakonu o mediaciji predvideva register mediatorjev, vendar nam pogoji za 

vpis niso poznani. 

 

 

 

 

 



Tanja Pia Metelko: Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini 

 

136 

T
a
n
ja

 P
ia

 M
e
te

lk
o
: D

ru
ž
in

s
k
a
 m

e
d
ia

c
ija

 k
o
t m

e
to

d
a
 re

š
e
va

n
ja

 s
p
o
ro

v v d
ru

žin
i

 

Vloga in pristojnosti mediatorja 

 

Vlogi, nalogam, pristojnostim, celo pravicam in dolžnostim mediatorja države EU v svoji 

zakonodaji posvečajo večjo pozornost. Teksta je enostavno preveč, da bi ga bilo smiselno 

obdelati na način, ki je bil uporabljen predhodno, saj je naveden v razpredelnicah. 

Na tem mestu bomo zato naredili le kratek povzetek vsebin, ki so jih v zakone umestile 

države članice. 

Skoraj brez izjeme vsi zakoni kot pomembno nalogo mediatorja (kar bi smiselno lahko 

umestili sicer tudi v proces mediacije ali celo kot definicijo) določajo skrb za zaupnost vseh 

podatkov, ki izvirajo iz mediacije. 

 

Slovenski zakon podaja eno od opredelitev, ki je kratka, a jasna: »Vsi podatki, ki izvirajo iz 

mediacije ali so z njo povezani, so zaupni, razen če so se stranke sporazumele drugače, če 

njihovo razkritje zahteva zakon ali če je razkritje potrebno za izpolnitev ali prisilno izvršitev 

sporazuma o rešitvi spora.« (11. člen ZMCGZ) 

 

Češki zakon navaja, da je mediator dolžan ohraniti molčečnost o vseh dejstvih, o katerih je 

izvedel v zvezi s pripravo in izvedbo mediacije in to tudi po odstranitvi s seznama. 

Grški zakon navaja, da je mediacijo treba izvesti tako, da ni kršena zasebnost, razen če se 

stranke dogovorijo drugače.  

 

Veliko skrb posvečajo zakoni mediatorjevi neodvisnosti in nepristranskosti, nekateri 

uporabljajo tudi izraz nevtralnost.47 Večinska zakonska dikcija nalaga mediatorju, da se mora 

umakniti iz postopka ob nastanku kakršnihkoli okoliščin, ki bi vzbujale dvom o njegovi 

neodvisnosti in nepristranskosti. 

 

Madžarski zakon govori o odgovornosti mediatorjev za mediiranje v pogajanjih med 

strankami, da po svojih najboljših močeh nepristransko in vestno pomagajo, da bi dosegli 

dogovor v zaključnem delu procesa. 

 

Finski Zakon o sodišču pridruženi mediaciji govori o tem, da si mora mediator prizadevati za 

zaupno in odprto razpravo med družinskimi člani; prizadevati si mora za soglasje o tem, kako 

rešiti spore v družini na najboljši možen način za vse vpletene osebe. Mediator pomaga 

osebam pri sklepanju sporazumov in drugih ukrepih, ki so potrebni za reševanje sporov. 

                                                 
47

 O mediatorjevi »nevtralnosti« je bilo govora v teoretičnem delu in tam smo podprli strokovno stališče, da je 
nemogoče imeti nevtralno vlogo v vseh situacijah in do vsega, da pa lahko mediator prek svojih besed in 
ravnanj zavzema nepristransko držo.) 
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Romunski Zakon o mediaciji in ureditvi mediatorskega poklica pa je zanimiv s tega vidika, ker 

nekako vse to povzema na enem mestu in zakonsko poglavje (26.–32. člen) naslovi s 

»pravicami in dolžnostmi mediatorja«. Bistvo na tem mestu povzemamo: 

Vsak mediator ima pravico do uporabe njegovega lastnega modela in organizacije postopka 

mediacije. Mediator ima pravico, da zavrne ali pa da sprejme določeno zadevo, pri čemer je 

obvezan priporočati in voditi stranke pri izbiri drugega mediatorja. Mediator ima dolžnost, 

da stori vse, da stranki dosežeta vzajemen obojestranski sporazum v razumnem roku. 

Mediator mora opraviti postopek mediacije nepristransko in zagotoviti stalno ravnotežje 

med strankama. Mediator je dolžan zagotavljati zaupnost podatkov, pridobljenih v postopku 

mediacije, kot tudi zaupnost pripravljenih dokumentov ali dokumentov, ki jih navajajo 

stranke v postopku mediacije, tudi po tem, ko preneha delovati kot mediator.  

 

3.2.6.3 Proces mediacije 

 

Glede urejanja procesa mediacijskega postopka lahko v grobem rečemo, da prepoznavamo 

skupino držav, ki proces zakonsko uredijo bolj v splošnem, in skupino, ki proces urejajo 

podrobneje, navadno tako, da opredelijo posebej začetek mediacije, (nekatere) potek in 

zaključek postopka. Tretja skupina držav procesa ne ureja znotraj zakona, ampak 

posameznega podzakonskega akta, kar nismo vzeli v obravnavo. 

 

Po eni strani so procesne določbe posameznih držav članic zelo specifične in na nek način 

določajo mediacijo kot tako, saj je ravno proces tisti, ki predpiše sam potek mediacije z vsemi 

zakonitostmi, ki naj bi jih zajel in upošteval. Po drugi strani pa lahko ugotovimo, če naredimo 

prečni prerez, da se v grobem mediacijski proces v posameznih državah le ne razlikuje tako 

zelo, kot bi bilo morda pričakovati. Zlasti tisti zadnji del določb, ki jih navadno zakoni 

vsebujejo in ki določajo zaključek mediacijskega postopka, je standarden. Mediacija se 

zaključi, če stranke sklenejo dogovor, če katera od njih umakne soglasje ali če mediacijo 

zaključi mediator. 

 
Bolgarija se pri postopku mediacije osredotoča zlasti na to, da se izvaja z enim ali več 

mediatorji, ki jih izberejo stranke. Stranke, ki so v sporu, sodelujejo v procesu mediacije 

osebno ali prek zastopnika. V procesu mediacije so lahko prisotni odvetniki in drugi 

strokovnjaki. 

 

V Grčiji potek mediacije določi mediator v posvetovanju z obema stranema, ki lahko 

prekineta postopek mediacije, kadar koli želita. Postopek je zaupne narave in o postopku se 
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ne vodi zapisnik. Mediatorji lahko v okviru mediacije komunicirajo in se videvajo z vsako od 

strank. Informacije, ki jih je mediator pridobil na teh srečanjih, se proti volji stranke ne smejo 

razkriti drugi stranki.  

 

Na Malti se mediacijskega postopka lahko poslužujejo stranke prostovoljno ali po odloku ali 

naročilu sodišča ali drugega organa, ki odloča, ali na podlagi zakona. Pri izvajanju 

mediacijskega postopka mora mediator upoštevati etični kodeks, ki ga je sprejel center ter 

pomagati strankam v mediaciji, da dosežejo rešitev, ki je hitra, poštena in stroškovno 

učinkovita. Mediator lahko v skladu z dogovorom skrajša ali podaljša proces mediacije. 

Zanimivo je malteško določilo, ki ga nismo zasledili nikjer. Izrecno daje možnost poteka 

mediacije v javnosti, če se s tem strinjata obe stranki. Vsekakor je zanimivo vprašanje, kaj je 

vodilo zakonodajalca k taki določbi, saj je eno od temeljnih mediacijskih načel prav načelo 

zaupnosti, ki je po naših izkušnjah eno od poglavitnih razlogov pri odločitvi strank za 

mediacijo in določa naravo celotnega procesa, ki se odvija v popolni zaupnosti nasproti 

katerimkoli drugim osebam ali institucijam. Nekako ne najdemo razloga, ki bi uspel to načelo 

preglasiti in ne vidimo, komu bi javnost mediacijskega postopka bila v tako veliko blaginjo. 

 

Španija se ukvarja s časovno komponento mediacije, za katero pravi, da je odvisna od narave 

in težavnosti spora, vendar ne sme presegati 60 delovnih dni od dneva prvega sestanka. Na 

prošnjo mediatorja in strank lahko pristojni organ ali enota podaljša njeno trajanje za največ 

30 delovnih dni glede na težavnost spora ali število vpletenih oseb. 

Največje število mediacijskih srečanj se določi z uredbo.  

 

Švedska in Danska določata potek sodišču pridružene mediacije. V slednji mediator določi 

potek mediacije in posvetovanje s strankami.  

 

Na Švedskem se primer predloži v mediacijo po sprožitvi postopka in po opravljenem prvem 

pripravljalnem srečanju. Mediacija se ne opravlja, če ji ena od strank nasprotuje. Če in ko se 

stranki dogovorita za mediacijo in izbereta mediatorja, se postopek pred sodiščem začasno 

odloži, da mediator preuči primer. Stranke skupaj z mediatorjem oblikujejo potek mediacije.  

 

Na Češkem se mediacija začne s sklenitvijo pogodbe za opravljanje mediacije, za katero 

zakon opredeljuje nujne sestavne dele. Prav tako zakon opredeljuje, kdaj se mediacija 

zaključi. 

 

Morda ima Italija še najbolj specifično ureditev, vsaj v delu, da mediator lahko pripravi 

sporazum in ga ponudi strankam v rešitev, kadar se te ne morejo sporazumeti glede rešitve 
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nastalega spora. Za začetek mediacije se ustreznemu organu pošlje vlogo, ki vsebuje podatke 

strank, predmet zahtevka ter razloge zanj. Stranke lahko svobodno izberejo organ. Ko se 

mediacija začne, mediator organizira enega ali več sestankov, katerih cilj je sporazumna 

rešitev spora. Dogovor, dosežen s pomočjo mediatorja, potrdi sodišče in je izvršljiv. 

 

Estonija predpisuje začetek in konec postopka konciliacije. Postopki konciliacije se začnejo, 

ko se stranki strinjata, da se s točkami spora napotita h konciliatorju, ki poda pobudo za 

začetek konciliacijskih postopkov. Konciliacijski postopek se konča, ko stranke bodisi 

razrešijo spor, če stranka izrazi namero za zaključek ali če postopek zaključi konciliator. 

 

Finska pozna sodišču pridruženo mediacijo. Zanimivo je, da ta lahko poteka tako za spore, ki 

potekajo v postopku obravnave na sodišču, kot za spore, katerih obravnava ne poteka na 

sodišču. V obeh primerih se mediacija začne z zahtevo oziroma privolitvijo obeh strank. 

Sodišču pridružena mediacija poteka hitro, pravično in nepristransko. Mediator zasliši 

stranke, s katerimi se posvetuje. Mediacija se zaključi z enim od že naštetih treh načinov, to 

je s podpisom sporazuma, umikom soglasja s strani stranke ali zaključkom mediacije po 

odločitvi mediatorja. 

 

Litvanski zakon predvideva, da se stranki v sporu lahko s skupnim dogovorom dogovorita o 

naravi in postopku spravne mediacije z navedbo želenih pravil, ki jih lahko oblikujeta sami.  

 

Madžarski zakon opredeljuje enako obravnavo strank s strani mediatorja, možnost skupnih 

in ločenih srečanj, zaupnost in način prenašanja informacij med strankami. Zaključek 

mediacije predvideva standardne načine. 

  

Slovaški zakon predvideva pisni sporazum o začetku mediacije, s katerim se stranke 

dogovorijo o reševanju konkretnega spora. Zaključek je standarden. 

 

Ostane še slovenska ureditev. Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah sam 

postopek mediacije po našem mnenju vzorčno uredi. Ker smo mnenja, da zajema ključne 

postavke, ki jih zapiše jedrnato in razumljivo, brez nepotrebnih dodatkov, na tem mestu 

prikazujemo njegovo opredelitev glede začetka, poteka in konca mediacije. 

 

Začetek mediacije 

»Če so se stranke vnaprej sporazumele, da bodo z mediacijo reševale medsebojne spore, ki 

utegnejo nastati iz določenega pravnega razmerja, ali če mediacijo za reševanje določene 

vrste sporov predpisuje zakon, se mediacija začne, ko stranka prejme predlog nasprotne 



Tanja Pia Metelko: Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini 

 

140 

T
a
n
ja

 P
ia

 M
e
te

lk
o
: D

ru
ž
in

s
k
a
 m

e
d
ia

c
ija

 k
o
t m

e
to

d
a
 re

š
e
va

n
ja

 s
p
o
ro

v v d
ru

žin
i

 

stranke za začetek mediacije. V primerih, ki niso zajeti v prejšnjem odstavku, se mediacija 

glede že nastalega spora začne z dnem, ko se stranke v tem sporu sporazumejo za mediacijo. 

Če ena stranka drugi predlaga mediacijo, pa v tridesetih dneh od dne, ko ji je poslala predlog, 

oziroma v roku, ki je določen v predlogu, ne prejme sprejema predloga, lahko šteje, da je 

predlog za mediacijo zavrnjen.« (6. člen ZMCGS) 

Potek mediacije 

»Stranke se lahko sporazumejo o poteku mediacije. To lahko storijo tudi s sklicevanjem na 

kakšna obstoječa pravila. Če se stranke o poteku mediacije niso sporazumele, mediator vodi 

postopek, kot šteje za primerno. Pri tem upošteva vse okoliščine primera, morebitne želje 

strank in potrebo po hitri in trajni rešitvi spora. 

Mediator mora delovati neodvisno in nepristransko in si prizadevati za enako obravnavanje 

strank, upoštevaje vse okoliščine primera. Mediator lahko ves čas mediacije daje predloge za 

rešitev spora. Rešitev, ki jo predlaga mediator, strank ne zavezuje.« (8. člen ZMCGS) 

Konec mediacije 

»Mediacija se konča: če je sklenjen sporazum o rešitvi spora, z dnem sklenitve tega 

sporazuma; če se stranke ne sporazumejo o imenovanju mediatorja v 30 dneh od začetka 

mediacije, z iztekom tega roka; če mediator po posvetovanju s strankami izjavi, da 

nadaljevanje postopka ni smiselno, z dnem te izjave; če stranke pisno izjavijo mediatorju, da 

je postopek zaključen, z dnem te izjave; če ena stranka pisno izjavi drugim strankam in 

mediatorju, da je postopek zaključen, z dnem te izjave. Če v postopku sodeluje več strank, ki 

so pripravljene mediacijo med seboj nadaljevati, se mediacija konča samo za stranko, ki je 

podala izjavo.« (13. člen ZMCGS) 

 

3.2.6.4 Mediacijski sporazum 
 

Večinoma je pisni sporazum način, s katerim se zaključi uspešno razrešena sporna zadeva. 

Večina držav tudi predvideva način, s katerim pridobi sporazum po določenem ravnanju 

strank izvršilni naslov. 

 

V Bolgariji je oblika in vsebina sporazuma vsakokrat določena s strani strank. Lahko je v ustni, 

pisni ali v obliki notarskega zapisa. Pristojno sodišče potrdi sporazum, ko je potrjen s strani 

strank in ni v nasprotju z zakonom ali moralnimi načeli.  

 

V Estoniji na zahtevo strank, ki so v konciliacijskem postopku, konciliator oblikuje pisni 

dogovor. Dosežen dogovor med strankama je razglašen za izvršljivega s strani okrožnega 

sodišča, če se dogovor nanaša na premičninski zahtevek. 
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Na Finskem lahko na zahtevo ali s privolitvijo strank mediator poda predlog sporazuma. 

Mediator lahko poda predlog »ex æquo et bono«. S strani strank sprejeti sporazum se lahko 

potrdi v sodišču pridruženi mediaciji. 

 

Sporazum, dosežen s pomočjo mediatorja, po grškem zakonu potrdi sodišče in tako postane 

izvršljiv. Če do sporazuma ne pride, lahko mediator poda predlog za rešitev spora, ki ga 

stranke prostovoljno sprejmejo ali ne. 

Mediator mora pripraviti predlog, če stranke to soglasno od njega zahtevajo. Če predlog ni 

sprejet in se postopek na sodišču začne, v primeru, ko je sodba v skladu s predlogom, nosi 

pravdne stroške tista stran, ki je neupravičeno zavrnila spravno rešitev. 

 

Po slovenski zakonodaji lahko mediator sodeluje pri oblikovanju besedila sporazuma o rešitvi 

spora. Stranke se lahko sporazumejo, da se sporazum o rešitvi spora sestavi v obliki 

neposredno izvršljivega notarskega zapisa, poravnave pred sodiščem ali arbitražne odločbe 

na podlagi poravnave. 

 

V Litvi ima sporazum, ki so ga sklenile stranke spora v okviru spravne mediacije, zakonit 

učinek. V primeru, ko se spor rešuje v postopku spravne mediacije in ni hkrati obravnavan v 

sodnem postopku, se lahko sporazum predloži sodišču v potrditev. Dosežen sporazum, ki je 

potrjen s sodno odločbo, se obravnava kot pravnomočna sodba in je izvršljiv. 

 

Da bi prišlo do izvršljivosti sporazuma, sklenjenega z običajno ali sodno mediacijo v 

Luksemburgu, stranke lahko vložijo zahtevek za potrditev (homologacijo) sporazuma. 

 

Če sta na Poljskem stranki dosegli dogovor pred mediatorjem, se to vključi v sporazum. 

Stranki sporazum podpišeta. S podpisom sporazuma se stranki strinjata, da se sodišče 

poprosi za odobritev sporazuma.  

 

Če mediacija privede do sporazuma, lahko stranke po portugalskem zakonu zahtevajo 

njegovo potrditev s strani sodišča. Namen potrditve mediacijskega sporazuma, ki je bil 

dosežen zunaj sodnega postopka, pri sodišču, je preverjanje njegove skladnosti z veljavno 

zakonodajo. 

 

Slovaška zakonodaja predvideva, da je sporazum, ki je nastal kot rezultat mediacije in je 

sprejet v pisni obliki, za osebe, udeležene v postopku mediacije, zavezujoč. Na podlagi 

sporazuma, ki je nastal kot rezultat mediacije, lahko pooblaščena oseba vloži predlog za 

sodno izvršbo odločbe. 
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Če je mediacija na Švedskem uspešna, se sporazum na željo strank izda kot sodna poravnava. 

Tako postane izvršljiva in ima res učinek »judicata«. 

 

3.2.6.5 Plačilo mediacijskih storitev 

 

Glede plačila mediacije so si države članice EU precej enotne. Večina jih v zakonodaji 

predvideva, da ima mediator pravico do povračila materialnih stroškov, ki jih je imel v zvezi z 

mediacijo, kar zajema potne stroške, stroške poštnine, stroške za pridobitev prepisov in, na 

primer, kopiranja. Mediatorji pa imajo pravico tudi do plačila za opravljeno mediacijsko 

storitev. Večina držav določa, da stroške nosijo stranke same in, če ni drugače dogovorjeno, 

v enakem razmerju.  

Izjemo v določenem smislu smo opazili le v madžarski ureditvi. Madžarski zakon določa, da 

se pristojbina za stroške in delo mediatorja določa za vsak primer posebej, in sicer s pogajanji 

med strankami. 

 

 

3.2.7 Sklepno 

 

Večino zakonodaje o mediaciji in družinski mediaciji, ki smo jo povzeli, črpajo države članice 

Evropske unije iz priporočil, direktiv ter uredb Sveta Evrope in Evropske unije. Preden 

naredimo prerez urejanja mediacije s strani Evropske unije, bi želeli v kratkem strniti nekaj 

temeljnih ugotovitev o slovenski ureditvi v primerjavi z drugimi članicami. 

 

Slovenska zakonodaja zagotovo v ničemer ključnem ne zaostaja za evropskim povprečjem, 

prej nasprotno, zakonska ureditev je v nekaterih pogledih zgledna. Da se je zakonodajalec v 

vseh kategorijah, ki smo jih zasledovali, opredelil in jih zakonodajno uredil, priča že sam 

pogled na vsebino v tabelah 5 in 6, kjer so zbrani zakonska besedila za Slovenijo. Nekateri 

deli so urejeni vzorčno, ponekod v velikem skladju z evropskimi dokumenti, široko, kjer gre 

za temeljne pojme, na primer mediacije in mediatorja, na nekaterih drugih mestih pa 

podrobneje, na primer, ko je opisan mediacijski postopek.  

 

V kakšnem od svojih zakonov kar 16 držav članic podaja definicijo mediacije in mediatorja; 

med njimi tudi Slovenija. Ugotavljamo, da je slovenska opredelitev obeh temeljnih pojmov, 

torej »mediacije« in »mediatorja«, izrazito povzeta po opredelitvi, ki jo ureja Direktiva 

2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Zaradi te širine in splošne opredelitve, ki 
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omogoča tako rekoč vsakemu, ki je bil zaprošen za mediacijo in zaprosilo sprejme, da tudi 

dejansko mediira, lahko slovensko ureditev umestimo v sam vrh  

»mediaciji prijaznih« in »mediaciji odprtih« dežel.  

 

Mnoge države mediatorje uvrščajo na sezname, poznajo pa tudi registracije in podeljevanje 

licenc. Slovenija od omenjenega za zdaj pozna le sezname, mnogi so interne narave, 

zakonodajno pa sta urejena dva, centralni seznam mediatorjev, ki mediirajo v sodišču 

pridruženih programih mediacije ter seznam(i) posameznega sodišča, ki mediacijo ponuja. 

Glede procesa mediacije prepoznavamo dve skupini držav, tiste, ki postopek mediacije 

urejajo v splošnem in tiste, ki ga opredeljujejo podrobneje, navadno tako, da posebej uredijo 

začetek mediacije, potek in zaključek. Med slednje sodi tudi Slovenija; postopek ureja Zakon 

o mediacijah v civilnih in gospodarskih zadevah. 

Imenovani zakon opredeljuje tudi sporazum o rešitvi spora, »za katerega se lahko stranke 

sporazumejo, da se sestavi v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, poravnave 

pred sodiščem ali arbitražne odločbe na podlagi poravnave«, kar sicer v taki ali zelo podobni 

obliki predvideva večina držav. In nazadnje isti zakon predvidi tudi povračilo stroškov 

mediatorju v zvezi z mediacijo in nagrado. 

Poleg omenjenega zakona48 je slovenski zakonodajalec mediacijo, tokrat sodišču pridruženo, 

kot obliko alternativnega reševanja sodnih sporov, uredil v še enem zakonu, Zakonu o 

alternativnem reševanju sodnih sporov. Zakon v svojih 27 členih precej podrobno uredi 

program in postopek izvajanja sodišču pridružene mediacije, še podrobneje pa zakon dopolni 

Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč s svojimi 39 členi. 

 

Program alternativnega reševanja sodnih sporov, med katerimi tako zakonodajno, kot 

dejansko prednjači prav mediacija, je v Sloveniji v obeh pogledih, zakonskem in izvedbenem, 

v temelju dobro izdelan in tudi na mnogih stanovskih kongresih in srečanjih znotraj Evropske 

unije in širše je mogoče slišati, da je naša država ta del uredila vzorčno. 

To, kar manjka, in kar po drugi strani manjka zelo in kar je prav tako mogoče spoznati na istih 

stanovskih srečanjih, je ureditev izvensodne mediacije. Slednja je za zdaj prepuščena 

iznajdljivosti in zmožnostim posameznih mediacijskih organizacij in posameznikom, ki z 

veliko mero entuziazma, energije, pa tudi lastnega finančnega vložka postavljajo okvirje in 

temelje za razvoj in izvajanje mediacije izven sodišč, čeprav je bila ta oblika mediacije 

časovno postavljena pred programe sodišču pridruženih mediacij. To področje zakonsko in 

izvedbeno ni dovolj urejeno, saj poleg ZMCGZ noben drug zakon ali podzakonski akt izrecno 

                                                 
48

 ZMCGZ 
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tega ne ureja. In tukaj bi vsekakor veljal apel pristojnim, naj se tudi to področje, ki ni 

neznatno49, uredi. 

 

 

Presek aktov, ki jih je s področja mediacije sprejela Evropska unija  

 

V nalogi smo izpostavili in povzeli sedem temeljnih in pomembnih aktov, ki jih v uvodu tega 

projekta najprej naštevamo, nato pa prikažemo v tabeli50, ki vsekakor priča o tem, da so 

predstavljena priporočila in direktive Evropske unije, če se izrazimo nekoliko biblično, 

»vogelni kamen« mediacije, ki narekuje pomen in smiselnost vpeljevanja in izvajanja 

mediacije v državah članicah, hkrati pa predstavlja »meso« zakonom in podzakonskim 

aktom, ki so jih države članice sprejele. 

 

Začenši z Evropsko konvencijo o uresničevanju otrokovih pravic, ki predstavlja temeljni akt 

nekega drugega področja, pravic otrok, lahko ugotovimo, da predvideva mediacijo in 

napotuje k njenemu izvajanju, ko navaja, »da bi preprečile ali rešile spore ali se izognile 

postopkom pred pravosodnimi organi, ki zadevajo otroke, naj bi države članice spodbujale 

mediacijo ali druge postopke za reševanje sporov ter uporabljale take postopke za doseganje 

dogovorov v ustreznih primerih, kot jih določijo same« (13. člen Evropske konvencije o 

uresničevanju otrokovih pravic, 1996). 

Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta v prvi vrsti definira mediacijo samo in 

njenega izvajalca, to je mediatorja, na način, ki je univerzalen in zato predmet marsikatere 

nacionalne regulative. »'Mediacija' pomeni strukturiran postopek, kakorkoli imenovan, po 

katerem dve ali več strank v sporu poskušajo same, prostovoljno doseči 

sporazum o rešitvi spora s pomočjo mediatorja. Ta postopek lahko začnejo stranke ali pa je 

predlagan ali odrejen s strani sodišča ali pa je predpisan z zakonodajo države članice. 

'Mediator' pomeni vsako tretjo osebo, ki je naprošena, da vodi mediacijo učinkovito, 

nepristransko in strokovno, ne glede na njen naziv ali poklic v državi članici ali način, kako je 

bila tretja oseba imenovana ali zaprošena, da vodi mediacijo« (3. člen – Definicija, Direktiva 

2008/52/ES). 

Direktiva je med vsemi akti Sveta Evrope s področja mediacije najbolj konkretna in praktična, 

če izvzamemo Evropski kodeks ravnanja za mediatorje, ki z etičnega vidika uredi postopanje 

mediatorjev v mediaciji. Tako direktiva med drugim natančno opredeli institut zaupnosti 

                                                 
49

 Spomnimo na podatek iz Projekta 2 te disertacije, kjer v poglavju 3.3.7.2 navajamo, da so sodišča, ki so 
posredovala podatke, do zdaj izvedla 2230 družinskih mediacij, mediacijske organizacije, ki so sodelovale v 
raziskavi, pa 1676. 
50

 Tabela 5 
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mediacije. »Mediacija mora potekati na način, da se spoštuje zaupnost in države članice 

morajo to tudi zagotavljati. Ne mediatorji, ne vpletene stranke niti tisti, ki sodelujejo pri 

upravljanju mediacijskega procesa ne smejo biti prisiljeni, da predložijo dokaze v civilnih in 

gospodarskih sodnih postopkih ali arbitraži, v zvezi z informacijami, ki izhajajo iz 

mediacijskega postopka,« (7. člen Direktive 2008/52/ES), ter nato opredeli nekaj izjem zaradi 

nujnih razlogov. 

 

O mediacijskem postopku, pa tudi o nekaterih drugih pomembnih vidikih mediacije, zlasti pa, 

kot že omenjeno, o ravnanju mediatorjev, govori Evropski kodeks ravnanja za mediatorje, ki 

je bil sprejet leta 2004. Izpostavlja zlasti poštenost postopka, pristojnosti mediatorja, 

njegovo imenovanje, usposobljenost, mediacijske pristojbine, mediacijski sporazum, 

zaupnost, ter to, čemur želimo na tem mestu dati posebno pozornost, neodvisnost in 

nepristranskost mediatorja. »Če obstajajo kakršne koli okoliščine, ki lahko ali za katere se zdi, 

da bi lahko vplivale na neodvisnost mediatorja ali povzročile navzkrižje interesov, mora 

mediator, preden začne postopek mediacije ali ga nadaljuje, takšne okoliščine razkriti 

strankam« (1. točka 2. poglavja Etičnega kodeksa). »V postopku mediacije mora mediator 

ves čas delovati in si prizadevati, da vidno deluje nepristransko v odnosu do strank ter jih 

obravnava enakopravno« (2. točka 2. poglavja Etičnega kodeksa). 

 

Med akti najdemo celo definicijo »družinske mediacije«, ki jo poda Priporočilo 

Parlamentarne skupščine 1639 (2003) o družinski mediaciji in enakosti med spoloma. 

»Družinska mediacija pomeni graditev in upravljanje življenjskega procesa med družinskimi 

člani v navzočnosti neodvisne in nepristranske tretje stranke, mediatorja. Najpogosteje se 

družinska mediacija uporablja, kadar gre za razvezo zakonske zveze, kot tudi za reševanje 

vprašanj v zvezi z zaupanjem otrok v varstvo in vzgojo, stikih in drugo. Cilj mediacije je 

poiskati primerno rešitev, ki bo sprejemljiva za oba medianta, brez razprav o krivdi ali 

odgovornosti« (4. odstavek Priporočila parlamentarne skupščine 1639 (2003) o družinski 

mediaciji in enakosti med spoloma). 

 

Zelena knjiga o alternativnem reševanju sporov v civilnem in gospodarskem pravu iz leta 

2002 ne govori izrecno o mediaciji, temveč opredeljuje zlasti vlogo in pomen vseh oblik 

alternativnega reševanja sporov, med katerimi je mišljena tudi mediacija. 

 

Končno ostane Priporočilo R(98) 1 Odbora ministrov članic o družinski mediaciji. Čeprav akt 

datira kot eden od prvih ali celo prvi s področja mediacije, zagotovo pa s področja družinske 

mediacije, ki ga je izdala Evropska unija kot priporočilo članicam o prednostih, načelih, 

postopku, spodbujanju in zagotavljanju dostopa do družinske mediacije, je še danes, kljub 
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zgodnjemu datiranju glede na akte, ki so v poldrugem desetletju še sledili, eden od najbolj 

konkretnih, vseobsegajočih, predvsem pa aktualnih aktov na svojem področju. 

Ko prebiramo Priporočilo R(98) 1 in slovensko zakonodajo s področja mediacije, pa morda še 

Direktivo 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta, lahko ugotovimo, da je tudi slovenski 

zakonodajalec v obeh evropskih aktih našel veliko inspiracij in konkretnih določb, za katere je 

precenil, da jih je vredno prenesti v naše zakonske in podzakonske akte. 

 

Priporočilo R (98) 1 prepoznava posebne značilnosti družinskih sporov, zlasti tistih, ki so 

posledica ločitve ali razveze in ugotavlja škodljive posledice sporov za družine, ob čemer 

namenja veliko pozornost zagotavljanju varstva največje koristi in blaginje otrok ter 

upoštevajoč rezultate raziskav o uporabi mediacije in izkušenj na tem področju v več 

državah, ugotavlja, da lahko uporaba družinske mediacije: »izboljša komunikacijo med 

družinskimi člani; zmanjša konflikte med strankami v sporu; privede do sporazuma; zagotovi 

kontinuiteto osebnih stikov med starši in otroki; zniža socialne in ekonomske stroške ločitve 

in razveze za stranke in državo; skrajša čas, ki je drugače potreben za poravnavo sporov« (7. 

točka Priporočila R(98) 1), kar vse pomaga udejanjati Evropsko konvencijo o uresničevanju 

otrokovih pravic, predvsem pa uporabiti človeško topel, prijazen, učinkovit in konstruktiven 

način reševanja konfliktov in sporov v družini. 

 
Svet Evrope priporoča vladam držav članic uvesti ali spodbujati družinske mediacije ali, če je 

potrebno, okrepiti obstoječe družinske mediacije ter sprejeti ali okrepiti vse ukrepe, za 

katere menijo, da bi z njihovim izvajanjem lahko spodbudili promocijo in uporabo družinske 

mediacije kot ustreznega načina za reševanje družinskih sporov. Priporočilo R (98) 1 določa, 

da morajo članice mediaciji priznati avtonomijo in možnost, da lahko mediacija poteka pred, 

med ali po sodnem postopku.  

 

Na tem področju je Slovenija v zadnjih nekaj letih, zlasti pa z uvedbo ZARSS, na področju 

mediacije med samim potekom sodnega postopka naredila zares enormno. Zelo skromen 

delež pri spodbujanju in omogočanju izvajanja, zlasti dostopnosti in prepoznavnosti 

mediacije, pa je Slovenija namenila mediacijam, ki se izvajajo pred in po sodnem postopku. 

Na tem področju so mediacijske organizacije še vedno skoraj izključno prepuščene lastnim 

iniciativam, sposobnostim in zmožnostim, da ljudi osveščajo o tej, njim tako zelo prijazni 

metodi reševanja konfliktov. Upati in želeti si je, da bodo pristojni, med njimi zlasti 

Ministrstvo za pravosodje, našli voljo in interes ter prepoznali smiselnost in potrebnost 

promoviranja mediacije predvsem pred, kar pravzaprav pomeni namesto, sodnim 

postopkom. 
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3.3 PROJEKT 2  

ANALIZA POJMOVANJA IN IZVAJANJA DRUŽINSKE MEDIACIJE PRI 
MEDIACIJSKIH ORGANIZACIJAH IN SODIŠČIH TER IZVAJANJA 
MEDIACIJSKIH USPOSABLJANJ 

 

 

3.3.1 Uvod 
 

Mediacija v družinskopravnih sporih, kot jo poimenujejo sodišča, ki ponujajo sodišču 

pridruženo mediacijo, ali družinska mediacija, kot je imenovana v organizacijah, ki izvajajo 

mediacijo v mediacijskih centrih, središčih ali v sklopu svoje dejavnosti, je v slovenski praksi 

beležena že poldrugo desetletje. Dovolj dolgo, da se nam je zdelo smiselno in uporabno 

narediti pregled nekaterih načinov delovanja, izvajanja, principov usposabljanja in drugega 

relevantnega, kar morebiti ločuje ali združuje posamezne ustanove, jih dela specifične 

oziroma sorodne. 

 

V Sloveniji beležimo dva temeljna načina izvajanja in organiziranja družinske mediacije. 

Sodišču pridruženo mediacijo lahko najdemo na enajstih okrožnih sodiščih v zadnjih dveh 

letih in pol (posamezna sodišča so jo ponujala že pred tem, Okrožno sodišče v Ljubljani vse 

od leta 2001), odkar jo je kot obvezno opredelil Zakon o alternativnih reševanjih sodnih 

sporov, tako imenovano izvensodno družinsko mediacijo (izraz se je nekako neformalno 

prijel zaradi razlikovanja s prejšnjo zvrstjo) pa izvajajo organizacije, inštituti, zavodi, društva 

in sorodna združenja in pravne osebe, od katerih so nekateri zbrani v stanovskem združenju 

Medios – Združenje mediacijskih organizacij Slovenije. 

 

Projekt ima namen identificirati in zajeti kar največje število institucij, ki izvajajo družinsko 

mediacijo in ali usposabljanja za družinske mediatorje.  

Ko ogovorimo o kvalitativni in kvantitativni metodi oziroma pristopu, je zelo nehvaležno se 

postavljati na stran zagovornikov ene ali druge smeri. Lazasfeld (1980, v Mesec, 1998, s. 25) 

se zavzema za komplementarnost obeh pristopov oziroma več, za sintezo obeh načinov, ko 

pravi, da »smo nasprotje med statistiko in fenomenološkim bogastvom, za katero pogosto 

trdijo, da obstaja, prevladali že tako rekoč ob samem začetku naših prizadevanj, saj se nam je 

zdelo, da je ravno sinteza obeh izhodišč naša prava naloga«. 
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V tem projektu smo se odločili za metodo sinteze obeh raziskovalnih pristopov. Pripravili 

smo vprašalnik, katerega rezultate smo obdelali delno s kvalitativno analizo, delno pa z 

metodami kvantitativne analize. 

 

 

3.3.2 Instrumentarij 
 

Za namen izvedbe projekta je bila uporabljena metoda spraševanja, znotraj te pa delno 

odprt strukturiran vprašalnik kot tehnika zbiranja podatkov. Za potrebe projekta je bil 

sestavljen vprašalnik za organizacije, ki izvajajo družinsko mediacijo in ali usposabljanja s 

področja mediacije. Kot izhodišče pri sestavljanju vprašalnika smo vzeli vprašalnik Catarsi, E., 

Gherardini, V., Moyerson, J., Turchi, G. P. (2005), vendar ga je bilo treba precej nadgraditi, 

razširiti in prilagoditi namenu raziskave, tako da je izhodiščni vprašalnik služil le kot 

orientacijska zasnova in prva ideja za oblikovanje našega. Vprašalnik ni bil anonimen, saj so 

vodje oziroma direktorji organizacij pri izpolnjevanju navajali določene podatke, med drugim 

tudi naziv in naslov organizacije, iz katerih je bila identiteta institucije popolnoma razvidna. 

 

Vprašalnik za organizacije, ki izvajajo družinsko mediacijo in ali usposabljanja s področja 

mediacije, je sestavljen iz uvodnega dela in treh sklopov, ki zajemajo posamezna področja 

delovanja: 

 Uvodni nagovor – pojasnjuje namen raziskave, skupaj s ciljem in temeljnimi 

raziskovalnimi vprašanji, navodili za izpolnjevanje vprašalnika in načini vračanja 

izpolnjenih vprašalnikov. 

 Sklop A: Splošno – splošni podatki organizacije, institucije oziroma službe. 

 Sklop B: Izvajanje družinskih mediacij – število primerov; število mediatorjev; način 

in kriteriji uvrščanja mediatorjev na seznam in brisanje z njega; usposobljenost 

družinskih mediatorjev; potek in način izvajanja mediacij; uspešnost mediacij; 

zadovoljstvo strank; koncept komediacije; plačljivost mediacij; pritožbeni postopek; 

supervizija za mediatorje; ocena kakovosti izvajanja mediacij v slovenskem prostoru 

in priporočila za izboljšanje. 

 Sklop C: Izvajanje mediacijskih usposabljanj – trajanje usposabljanja; standardi 

izvajanja usposabljanja; izvajalci in trenerji; preverjanje usposobljenosti udeležencev 

za vodenje mediacije; ocena kakovosti mediacijskih usposabljanj v slovenskem 

prostoru in priporočila za izboljšanje. 
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3.3.3 Cilj in raziskovalna vprašanja 
 

Pri oblikovanju vprašalnika za organizacije, ki izvajajo družinsko mediacijo in ali usposabljanja 

s področja mediacije, smo pri oblikovanju spremenljivk primarno izhajali iz ciljev raziskave in 

raziskovalnih vprašanj, naše zanimanje pa je šlo zaradi dejstva, da gre za prvo raziskavo na 

področju mediacije v Sloveniji, še nekoliko dlje od tega, tako da smo v vprašalniku zajeli še 

nekatere dodatne spremenljivke. 

 

Med cilji raziskave sta v Projektu 2 zasledovana predvsem dva: 

 

Cilj št. 3: Raziskati variabilnost pojmovanj in izvajanja družinske mediacije ter usposabljanja 

družinskih mediatorjev različnih izvajalcev v slovenskem prostoru. 

Cilj Št. 5: Analizirati uspešnost družinske mediacije, zadovoljstvo strank, stroške, trajanje ter 

izid družinske mediacije. 

Cilj št. 8: Na podlagi izsledkov raziskave nakazati nekaj smernic za standardizacijo 

strokovnega usposabljanja družinskih mediatorjev in izvajanje družinske mediacije v 

slovenskem prostoru. 

 

 

Kot raziskovalni vprašanji sta v Projektu 2 zajeti predvsem naslednji dve: 

 

2. raziskovalno vprašanje: Kako je v slovenskem prostoru pojmovana družinska mediacija, 

njeno izvajanje in standardi usposabljanja za družinske mediatorje?  

3. raziskovalno vprašanje: Kateri so kriteriji, po katerih lahko opredelimo, da je intervencija 

družinske mediacije uspešna?  

 

V nadaljevanju bomo naredili pregled spremenljivk, ki smo jih razvrstili v posamezne 

kategorije oziroma vrednosti ocen, in sicer posebej za sklop B – izvajanje družinskih mediacij 

ter ločeno še za sklop C – izvajanje mediacijskih usposabljanj. Smiselno se nam je zdelo 

narediti ločen pregled po sklopih predvsem iz razloga, ker gre za dva, med seboj neodvisna 

sklopa, poleg tega pa se je po pričakovanju izkazalo, da nekatere organizacije samo izvajajo 

mediacijo, druge pa ponujajo tako izvajanje mediacije kot tudi mediacijska usposabljanja. 

 

V veliko primerih je posamezna spremenljivka merjena najprej kot dihotomija z možnostjo 

odgovora da ali ne, z naslednjim vprašanjem pa smo jo merili kot spremenljivko na način 
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odprtega vprašanja. V teh primerih bomo v tem delu pregleda spremenljivk posamezno 

spremenljivko, ki jo merimo na oba načina, predstavili skupaj, torej pod eno spremenljivko. 

 

 

3.3.4 Spremenljivke 
 

V sklopu A smo zajeli le splošne podatke mediacijskih organizacij in sodišč, ki ponujajo 

sodišču pridruženo mediacijo. 

 

Spremenljivke za sklop B – Izvajanje družinskih mediacij 

 

Spremenljivke v sklopu B – Izvajanje družinskih mediacij so bile znotraj vprašalnika 

naslednje: 

 število let izvajanja družinske mediacije; 

 število izvedenih mediacijskih primerov; 

 odstotek izvedenih družinskih mediacij, ki so se zaključile s podpisanim sporazumom; 

 število mediatorjev, ki izvajajo družinsko mediacijo; 

 povprečno število mediacijskih srečanj v posameznem primeru družinske mediacije; 

 opredelitev vrste družinskih mediacij, kot jih izvajajo organizacije. 

 

 

Spremenljivke, ki so merjene najprej z zaprtim in pozneje z odprtim vprašanjem 

 

Spremenljivka zahteve oziroma pogoji za mediatorje, ki izvajajo družinsko mediacijo, je bila 

najprej merjena dihotomično: 1 – da, 2 – ne v smislu obstoja ali neobstoja zahtev oz. pogojev 

za mediatorje (VPR. 12)51, potem pa še z odprtim vprašanjem, kjer smo povpraševali po 

tovrstnih pogojih oz. zahtevah (VPR. 13). 

 

Spremenljivka uvrstitev na seznam mediatorjev v sklopu organizacije je najprej merila obstoj 

oz. neobstoj liste mediatorjev na dihotomičen način: 1 – da, 2 – ne (VPR. 14), pozneje pa še 

kriterije z odprtim vprašanjem (VPR. 15).  

 

                                                 
51

 VPR. 12 in vsa nadaljnja, ki jih navajamo v Projektu 2, se nanašajo na Vprašalnik za institucije, ki  
  izvajajo mediacijo in ali mediacijska usposabljanja ter ga najdete v poglavju Dodatek pod Prilogo 1. 
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Spremenljivka zavrnitev izvajanja družinske mediacije je najprej merila obstoj oz. neobstoj 

primerov, ko organizacija prejme predlog za začetek družinske mediacije s strani obeh (oz. 

vseh) strank, vendar se zaradi nekih okoliščin odloči, da določenega primera ne bo sprejela, 

na dihotomičen način: 1 – da, 2 – ne (VPR. 24), pozneje pa še kriterije za zavrnitev izvajanja 

mediacije z odprtim vprašanjem (VPR. 25). 

 

Spremenljivka plačljivost družinske mediacije je bila merjena z več spremenljivkami. 

Najprej smo s tremi kategorijami preverili, ali morajo stranke družinsko plačati, in sicer na 

način: 1 – da, vedno, 2 – ne, nikoli, 3 – da, v nekaterih primerih (prosimo, napišite, v katerih) 

(VPR. 26).  

V nadaljevanju smo z odprtim vprašanjem poizvedovali: – koliko stane posamezno 

mediacijsko srečanje v eur; – če cena ni enotna, od česa je odvisna in kako se gibljejo 

vrednosti; – kako si stranke porazdelijo kritje tega stroška (VPR. 27). 

V tretjem delu smo spraševali, kako je s financiranjem mediacije v primeru, če je za stranke 

brezplačna (VPR. 28). 

 

Spremenljivka uspešnost družinske mediacije je bila sprva merjena v dveh kategorijah, ki sta 

preverjali, ali v organizaciji ugotavljate oz. merite uspešnost družinske mediacije, in sicer: 1 – 

da, 2 – ne (VPR. 43). V nadaljevanju pa smo z odprtim vprašanjem poizvedovali: – na kakšen 

način ugotavljate oz. evidentirate uspešnost (VPR. 44). 

 

Spremenljivka zadovoljstvo strank je bila merjena na tri načine. Sprva smo jo merili v dveh 

kategorijah, ki sta ugotavljali, ali v organizaciji ugotavljate oz. merite zadovoljstvo strank v 

družinski mediaciji, in sicer: 1 – da, 2 – ne (VPR. 45). V nadaljevanju smo z odprtim 

vprašanjem poizvedovali: – na kakšen način ugotavljate oz. evidentirate zadovoljstvo strank 

(VPR. 46). V tretjem delu smo poizvedovali, v kolikšnem odstotku so stranke izrazile, da so 

bile z družinsko mediacijo zadovoljne (VPR. 47). 

 

Spremenljivko kakovost izvajanja družinske mediacije in izboljšave smo merili v dveh sklopih, 

in sicer najprej oceno k izvajanja družinske mediacije v slovenskem prostoru (mišljeno je tako 

samo mediiranje kot tudi ponujanje družinskih mediacij) s štirimi kategorijami: 1 – da, zelo 

kakovostno – boljše ne bi moglo biti, 2 – da, dovolj kakovostno, vendar bi lahko vnesli 

določene izboljšave, 3 – ne, kakovost je slaba, treba bi bilo vnesti izboljšave, 4 – ne, kakovost 

je zelo slaba, nujno bi bilo treba vnesti izboljšave, 5 – ne vem, imam premalo podatkov za 

opredelitev (VPR. 53). 

V drugem delu smo z odprtim vprašanjem iskali predloge za izboljšavo (VPR. 54). 
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Spremenljivke za sklop C: Izvajanje mediacijskih usposabljanj 

 

Ta sklop je bil namenjen samo tistim organizacijam, ki, bodisi poleg izvajanja družinskih 

mediacij bodisi izključno, izvajajo usposabljanja za mediatorje. 

 

Za namen raziskovanja izvajanja mediacijskih usposabljanj smo naredili sklop štirih 

spremenljivk: usposabljanje, standardi, izpit, kakovost. 

 

Spremenljivko mediacijska usposabljanja za družinske mediatorje smo merili s tremi koraki. 

Najprej smo ugotavljali, ali organizacija za tiste mediatorje, ki bodo izvajali družinsko 

mediacijo, organizira še dodatno, posebno usposabljanje, in sicer na način: 1 – da, 2 – ne 

(VPR. 56). 

V naslednjem koraku smo spraševali po tem, kako je to usposabljanje organizirano (VPR. 57). 

Nazadnje nas je zanimalo, koliko časa traja pri posamezni organizaciji usposabljanje za 

družinskega mediatorja (VPR. 58). 

 

Spremenljivka standardi usposabljanja za družinske mediatorje je bila merjena s pomočjo 

štirih kategorij, kjer smo spraševali, po kakšnih standardih organizacija izvaja usposabljanje 

za družinske mediatorje (VPR. 59): 1 – po standardih Mediosa, Združenja mediacijskih 

organizacij Slovenije, 2 – oblikovali smo lastne standarde, 3 – nimamo posebnih standardov, 

4 – drugo. 

 

Za ugotavljanje preverjanje znanja in osvojenih veščin smo oblikovali spremenljivko, ki je 

najprej preverjala, ali organizacija predvideva tovrstno preverjanje (VPR. 60), in sicer na 

način: 1 – da, 2 – ne. 

 

Spremenljivko kakovost izvajanja usposabljanja za družinske mediatorje in izboljšave smo 

merili v dveh sklopih, in sicer najprej oceno kakovosti izvajanja usposabljanja za družinske 

mediatorje v slovenskem prostoru s štirimi kategorijami: 1 – da, zelo kakovostno – boljše ne 

bi moglo biti, 2 – da, dovolj kakovostno, vendar bi lahko vnesli določene izboljšave, 3 – ne, 

kakovost je slaba, treba bi bilo vnesti izboljšave, 4 – ne, kakovost je zelo slaba, nujno bi bilo 

vnesti izboljšave, 5 – ne vem, imam premalo podatkov za opredelitev (VPR. 62). 

V drugem delu smo z odprtim vprašanjem iskali predloge za izboljšavo (VPR. 63). 

 

 



Tanja Pia Metelko: Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini 

 

153 

T
a
n
ja

 P
ia

 M
e
te

lk
o
: D

ru
ž
in

s
k
a
 m

e
d
ia

c
ija

 k
o
t m

e
to

d
a
 re

š
e
va

n
ja

 s
p
o
ro

v v d
ru

žin
i

 

3.3.5 Postopek zbiranja podatkov  

 

V Sloveniji ni enovitega registra ali baze, ki bi zajemala vse organizacije, ki ponujajo izvajanje 

družinske mediacije in ali mediacijska usposabljanja za družinske mediatorje. Zaradi tega je 

bil prvi korak sestava tovrstne baze. 

 

V začetku decembra 2011 smo na spletnem iskalniku poiskali in poskušali zajeti vse 

organizacije, ki delujejo na področju družinske mediacije. Zajeti smo želeli tako sodišča, ki 

strankam ob vložitvi tožbe v družinskopravnih zadevah ponudijo mediacijo, kot tudi nevladne 

organizacije, ki izvajajo tovrstno storitev. 

V Sloveniji deluje 11 okrožnih sodišč, ki so po Zakonu o alternativnem reševanju sodnih 

sporov dolžna strankam nuditi mediacijo. Stiki služb za alternativno reševanje sodnih sporov 

ali odgovornih oseb so dosegljivi na spletnih straneh posameznih okrožnih sodišč. 

Pri iskanju zavodov, društev in drugih organizacij, ki izvajajo družinsko mediacijo, smo se 

najprej obrnili na Medios, ki je v decembru 2011 štel 23 članic. Tem smo dodali še sedem 

drugih, do katerih smo prišli prek iskanja na spletnih iskalnikih in ki so obetale možnost za 

izvajanje dejavnosti mediacije. 

 

Naša »nabirka« je tako štela 41 organizacij. 

 

Preden je bil vprašalnik za mediacijske organizacije poslan samim organizacijam, smo ga 

poslali v pregled petim strokovnjakom oziroma strokovnim službam na področju mediacije. 

Za pregled in pripombe smo zaprosili (po abecednem redu): 

‒ Gordano Možina Florjanc na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (v. d. 

generalne direktorice direktorata za družino, tedanjo odgovorno za Javni razpis s 

področja družinske mediacije); 

‒ Jerneja Šoštarja, univ. dipl. pedagog in univ. dipl. soc. kulture, tedanjega vodjo Službe 

za alternativno reševanje sporov (SARS) pri Okrožnem sodišču v Ljubljani; 

‒ Mojco Vatovec, dr. vet. znanosti, družinsko terapevtko, mediatorko, Center za 

psihološko svetovanje Posvet; 

‒ Primoža Šporarja, univ. dipl. prav., mediatorja in trenerja mediatorjev, Družba za 

mediacijo in reševanje sporov – Skupaj rešimo spor; 

‒ Rudija Tavčarja, univ. dipl. psiholog, MBA, imago terapevta, mediatorja in trenerja 

mediatorjev, Zavod Mirabi. 
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Vseh pet strokovnjakov se je odzvalo zaprosilu; dva med njimi nista imela pripomb, trije pa 

so podali svoje pripombe za spremembe in dopolnitve vprašalnika. Nekatere predloge za 

spremembe smo upoštevali in jih vključili v vprašalnik. 

Konec pomladi 2012 je bil vprašalnik po potrditvi mentorja disertacije končan in pripravljen 

za namembnike. 

 

Spomladi 2012 smo po elektronski pošti vsem vodjem mediacijskih pisarn okrožnih sodišč v 

Sloveniji in organizacijam posredovali vprašalnik, namenjen organizacijam in sodiščem, ki 

ponujajo izvajanje družinske mediacije. Anketiranci so lahko rešili vprašalnik tako, da so ga 

izpolnili v elektronski obliki, natisnili in poslali po navadni pošti. 

Tudi tukaj je bilo treba z namenom pridobitve čim večjega števila izpolnjenih vprašalnikov 

narediti več krogov. V roku enega tedna od poslanega vprašalnika smo prejeli le tri rešene 

vprašalnike, zato smo čez štirinajst dni po telefonu poklicali vse naslovnike poslanega 

vprašalnika z namenom, da bi preverili, ali so vprašalnik prejeli, ali so ga morda že začeli 

izpolnjevati in ali so pri tem morda naleteli na kakršnekoli tehnične težave. Čez teden dni 

smo vprašalnik znova poslali neodzivnim institucijam. Teden dni zatem smo jih še enkrat 

poklicali, da bi morda pridobili informacije in jih povprašali, ali bodo sodelovali v nacionalni 

raziskavi. Tiste, ki so potrdili svoj namen pri sodelovanju in nam v obljubljenem roku niso 

vrnili vprašalnikov, smo teden dni po roku znova klicali. 

 

Tako smo dobili rešene vprašalnike od 18 organizacij. 

 

 

3.3.6 Obdelava podatkov in gradiva  
 

Izpolnjenih smo dobili 18 vprašalnikov, ki so jih institucije in organizacije vrnile po navadni 

pošti; nekateri so bili izpolnjeni ročno, drugi v elektronski obliki in natisnjeni. 

Med samim izpolnjevanjem smo ugotovili, da elektronska različica vprašalnika ni omogočala 

opcije, da se izpolnjen vprašalnik shrani, kljub temu da je bilo v fazi kontrole to mogoče. 

Ocenili smo, da je bolj smiselno prejemati tiskane verzije vprašalnikov oziroma ročno 

izpolnjene, kot da bi v tisti fazi odpravljali in popravljali nastalo napako, saj bi to pomenilo 

časovni zamik projekta, predvsem pa zmedo pri institucijah, pri nekaterih pa celo dvojno 

delo, česar jim nismo želeli povzročati. 

Podatke iz vprašalnikov smo najprej vnesli v Excelovo tabelo. Nato smo jih ločili na tiste, ki so 

predstavljali zaprta vprašanja s točno določenimi možnostmi za odgovor ali številčne 
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odgovore, in tista, kjer je bilo vprašanje odprtega tipa ter so vodje institucij in programov 

lahko prosto odgovarjali. 

 

Rezultate, ki smo jih dobili iz zaprtih vprašanj, bomo predstavili na koncu projekta v analizi 

skupaj s poskusno teorijo, ki izvira iz kvalitativne obdelave.  

 

V tem poglavju bodo tako predstavljeni koraki, ki smo jih naredili, da smo obdelali gradivo po 

metodi kvalitativne analize in katerega končne izsledke predstavljamo kot parcialno 

poskusno teorijo v istem zadnjem delu pod rubriko rezultati. 

 

Korak 1 – Izbor relevantnega besedila 

Prvi korak je zajemal natančno branje vseh odgovorov na odprta vprašanja. 

Vprašanja smo nato izbrali glede na zastavljene spremenljivke – iz obdelave smo izločili 

skoraj vsa, ki niso bila zajeta v spremenljivkah in tako niso predstavljala predmeta analize. 

Ohranili smo tematike, ki so bile predvidene v raziskovalni namen. 

Tako smo dobili relevantno gradivo za obdelavo. 

 

Korak 2 – Parafraziran zapis 

Relevantno besedilo je bilo ponekod dolgo in ponavljajoče. Zaradi tega smo odgovore 

ustrezno skrajšali in naredili parafraziran zapis, kar pomeni strnjene enote, ki so ohranile 

jedro vsebine, opustili pa smo odvečne dele. Zbrana empirična dokumentacija je po navadi 

preobsežna, zato je smiselno, da oblikujemo krajše povzetke zapisanih stavkov iz gradiva, kar 

imenujemo parafraziranje (Mesec, 1998).  

Vsak del besedila smo razdelili na toliko manjših delov, kolikor je bilo znotraj njega različnih 

pomenskih enot. 

Parafraziran zapis smo nato grupirali, če to že ni bilo narejeno znotraj posameznih vprašanj, 

na kategorije, ki so predstavljale posamezne spremenljivke oziroma ponekod tudi dve 

spremenljivki skupaj. 

 

Korak 3 – Določitev kod 

Parafraziranemu zapisu smo dodelili kode. To so pomenske enote, ki ponazorijo bistvo neke 

enote in njen pomen strnejo v kratek, jedrnat zapis v eni ali nekaj besed. 
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Korak 4 – Izdelava preglednice s kodami 

Parafraziran zapis in kode, ki ponazarjajo bistvo pomenov besedila, so dali pomembno 

vsebino, vendar ne celostnega pogleda na situacijo, ki pa se nam je zdela pomembna. Zaradi 

tega smo se odločili oblikovati preglednico, ki smo jo razdelili na dva dela in v katero smo 

uvrstili kode glede na tematsko enoto, ki jo predstavljajo. 

 

Korak 5 – Oblikovanje poskusne teorije 

Na koncu smo na podlagi celotnega postopka opravljene kvalitativne analize napisali 

zaključno analizo. 

 

Primer izvedbe korakov kvalitativne analize odprtih vprašanj iz vprašalnika  

 

Korak 1 – Izbor relevantnega besedila 

 

Zaradi obsežnosti relevantnega gradiva besedila iz odprtega dela vprašalnika ne 

ponazarjamo v tem delu, temveč si ga je mogoče ogledati v poglavju Dodatek, Priloga 1. 

 

Korak 2 – Parafraziran zapis in Korak 3 – Določitev kod 

 

Za ponazoritev koraka 2 in koraka 3 prilagamo v tem delu parafraziran in nato (za puščico) 

kodiran zapis relevantnega besedila odgovorov na VPRAŠANJE ŠT. 652, ki se glasi »Kako bi v 

vaši organizaciji opisali/opredelili družinsko mediacijo? Kaj je za vas družinska mediacija?« 

 

 mirno reševanje sporov med družinskimi člani → MRS 

 iskanje lastnih rešitev → iskanje lastnih rešitev 

 metoda reševanja različnih vrst sporov med družinskimi člani → MRS 

 metoda ponovnega vzpostavljanja medsebojnih odnosov → ponovno vzpostavljanje 

medsebojnih odnosov 

 ureja razmerja v zvezi zakonsko zvezo, razmerja med starši in otroki in med drugimi 

sorodniki, posvojitev, rejništvo ter varstvo mladoletnih otrok in drugih oseb, ki niso 

sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi. → ureja razmerja med 

družinskimi člani 

                                                 
52

 Koraki od 1 do 4 v Projektu 2 se nanašajo izključno na VPRAŠANJE 6. 
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 formalizirana oblika pomoči družinskim članom v stiski → pomoč družini 

 udeleženci prostovoljno in aktivno sodelujejo pri iskanju ustreznih izidov in rešitev za 

svoje probleme →udeleženci sodelujejo pri iskanju rešitev 

 pomaga mediator → pomoč mediatorja 

 priložnost in vzorec za mirno reševanje sporov → MRS 

 medsebojno priznavanje → medsebojno priznavanje 

 osebnostno transformacijo → osebnostna transformacija  

 opolnomočenje → opolnomočenje  

 transformacijo vsebine spora → transformacija vsebine spora  

 reševanje sporov s pomočjo mediatorja na področju varstva, vzgoje, dodelitve otrok, 

plačila preživnine, ureditve stikov → MRS 

 pomoč strankama → pomoč strankama 

 spor rešita s pomočjo tretje osebe na miren način → MRS 

 brez sodišča in tako, da sta obe stranki zadovoljni → zadovoljstvo vseh strank 

 → prostovoljen, izvensoden proces  

 → udeleženci ob podpori posrednika sporazumejo 

 → izmenjava stališčč 

 → odkrivanje in strukturiranje konfliktnih točk 

 → v skupnem razgovoru izdelajo opcije in alternative 

 → doseganje sporazumne in samoodgovorne rešitve  

 reševanje konfliktov in sporov med družinskimi člani → MRS 

 reševanje zakonskih sporov in sporov iz razmerij med starši in otroki → MRS 

 ureditev medsebojnih razmerij, ki poleg želja zakoncev nenehno upošteva tudi korist 

otrok → ureditev medsebojnih razmerij 

 pomoč tretje nevtralne osebe pri razreševanju konfliktov → MRS 

 pomoč tretje osebe pri transformaciji konfliktne interakcije med družinskimi člani ali 

sorodniki oz. tistimi ki živijo ali so živeli v družinskih razmerjih → transformacija 

konfliktne interakcije 

 postopek reševanja konfliktov med družinskimi člani → MRS 

 predvideva aktivno vključevanje in sodelovanje vseh sprtih strani pri iskanju 

kompromisa oziroma rešitve spora → aktivno sodelovanje strank 

 prispeva k uspešni rešitvi konflikta → cilj uspešna rešitev konflikta 

 k boljšemu razumevanju in boljši komunikaciji → cilj boljše razumevanje in 

komunikacija 

 namenjena reševanju konfliktov in sporov med družinskimi člani → MRS 

 ustvarja novo kulturo medčloveških odnosov → nova kultura medčloveških odnosov 

 konstruktiven in dogovoren način reševanja vsakovrstnih sporov v družini → 

konstruktiven način reševanja konfliktov. 
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Korak 4 – izdelava dela preglednice s kodami 

Kode, ki smo jih oblikovali na podlagi parafraziranega zapisa, so dale vsebino, ki smo jo 

razporedili v preglednico. Na tem mestu je prikazan del preglednice za vprašanje št. 6. 

 
 

Tabela 8: Delna preglednica s kodami - Opredelitev in definicija DM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdelava celotne preglednice s kodami 

 

Parafraziran zapis in kode so dale pomembno vsebino, vendar ne celostnega pogleda na 

situacijo. Odločili smo se oblikovati preglednico, v katero smo uvrstili kode glede na 

tematsko enoto, ki jo predstavljajo, kar pomeni glede na posamezno odprto vprašanje, ki 

smo ga vzeli v obdelavo. 

Opredelitev in definicija DM 

 
→ MRS (10x) 

→ iskanje lastnih rešitev 

→ ponovno vzpostavljanje medsebojnih odnosov 

→ ureja razmerje med družinskimi člani 
→ pomoč družini 
→ udeleženci sodelujejo pri iskanju rešitev 
→ pomoč mediatorja 
→ medsebojno priznavanje 
→ osebnostna transformacija 
→ opolnomočenje 
→ transformacija vsebine spora 
→ pomoč strankama 
→ zadovoljstvo vseh strank 
→ prostovoljen, izvensoden proces 
→ udeleženci se ob podpori posrednika sporazumejo 
→ izmenjava stališč 
→ odkritje in strukturiranje konfliktnih točk 
→ v skupnem razgovoru izdelali opcije in alternative 
→ cilj je sporazumna in samoodgovorna rešitev 
→ ureditev medsebojnih razmerij 
→ transformacija konfliktne interakcije 
→ aktivno sodelovanje strank 
→ cilj uspešna rešitev konflikta 
→ cilj boljše razumevanje in komunikacija 
→ nova kultura medčloveških odnosov 
→ konstruktiven način reševanja konfliktov 
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Tabela 9a: Mediacijske organizacije - celotna preglednica s kodami (I. del) 

 
 

OPREDELITEV IN DEFINICIJA 
DRUŽINSKE MEDIACIJE 
 (vpr. št. 6) 
 

OPREDELITEV GLEDE NA 
VRSTO DM OZ. STIL VODENJA  
(vpr. št. 36) 

POGOJI ZA MEDIATORJE V 
DRUŽINSKIH SPORIH  
(vpr. št. 15) 

ZAVRNITEV IZVAJANJA 
DRUŽINSKE MEDIACIJE 
(vpr. št. 25) 

DEJAVNIKI VPLIVA NA 
IZVAJANJE DM V KOMEDIACIJI 
(vpr. št. 31) 

K
O

D
E 

      

→ MRS (10x) 

→ iskanje lastnih rešitev 

→ ponovno vzpostavljanje medsebojnih 

odnosov 

→ ureja razmerje med družinskimi člani 
→ pomoč družini 
→ udeleženci sodelujejo pri iskanju 
rešitev 
→ pomoč mediatorja 
→ medsebojno priznavanje 
→ osebnostna transformacija 
→ opolnomočenje 
→ transformacija vsebine spora 
→ pomoč strankama 
→ zadovoljstvo vseh strank 
→ prostovoljen, izvensoden proces 
→ udeleženci se ob podpori posrednika 
sporazumejo 
→ izmenjava stališč 
→ odkrivanje in strukturiranje 
konfliktnih točk 
→ v skupnem razgovoru izdelali opcije 
in alternative 
→ cilj je sporazumna in samoodgovorna 
rešitev 
→ ureditev medsebojnih razmerij 
→ transformacija konfliktne interakcije 
→ aktivno sodelovanje strank 
→ cilj uspešna rešitev konflikta 
→ cilj boljše razumevanje in 
komunikacija 
→ nova kultura medčloveških odnosov 
→ konstruktiven način reševanja 
konfliktov 

→ facilitativna + 
transformativna      
→ odvisno od mediatorja  
→ ni posebne opredelitve (3x)  
→ transformativna (4x) 
→ transformativna s 
kombinacijo facilitativne in 
terapevtske           
→ facilitativna, 
transformativna, terapevtska 
(2x)                         

→ standardi Medios               
→ ZARS                             
→ ZARS + observacije + 
osebnostna primernost  
 → ZARS + pravilnik 
→ univ.dipl.pravnik + osebnostna 
primernost + interno 
izobraževanje za mediatorje    
→ izobraževanje za mediatorja + 
izkušnje          
→ izobraževanje za družinskega 
mediatorja                       
→ kot za sodnika + izobraževanje 
za mediatorja  
→ redna supervizija                   → 
ustrezna izobrazba + izkušnje s 
področja družine    
→ ustrezno izobraževanje za 
mediatorja + zadostno število 
mediatorskih ur  
→ izobraževanje za mediatorja + 
izobraževanje za družinske 
mediatorje + pozitivna ocena + 
supervizija ali intervizija + 
dodatna usposabljanja (2x) 
 → univerzitetna izobrazba + vsaj 
5 let izkušenj SV + izobraževanje 
za mediatorja 
 

→ mediator z umikom 
soglasja 
→ omejena kapaciteta 
→ nasilje v družini  
→ sodnik oceni kot 
neprimerno za 
mediacijo 

→ skladno z ZARSS 
→ koordinator oceni, da gre za 
težji spor + če so direktno ali 
indirektno udeleženi otroci + 
mediator oceni, da gre za 
stranke, s katerimi je težje delati  
→ kadar se odloča o varstvu , 
vzgoji in stikih 
→ uvajanje novih mediatorjev 
→ težji spor 
→ udeleženi otroci 
→ čustvena napetost 
→ mediator oceni + težji spor 
→ spori iz razmerij med starši in 
otroki 
→ pobuda mediatorja + 
vključitev psihologa 
→ praviloma v komediaciji  
→ na željo udeležencev 
→ narava spora 
→ pet udeležencev ali več  
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Tabela 9b: Mediacijske organizacije – celotna preglednica s kodami (II. del) 

 

 
 
 
 
 

UGOTAVLJANJE IN EVIDENTIRANJE 
USPEŠNOSTI 
(vpr. št. 44) 

UGOTAVLJANJE IN 
EVIDENTIRANJE ZADOVOLJSTVA 
STRANK 
(vpr. št. 46) 
 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE PRI 
IZVAJANJU DRUŽINSKIH 
MEDIACIJ 
(vpr. št. 54) 

ORGANIZIRANOST 
USPOSABLJANJA ZA 
DRUŽINSKE MEDIATORJE 
(vpr. št. 57) 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
PRI USPOSABLJANJU ZA 
DRUŽINSKE MEDIATORJE 
(vpr. št. 63) 

K
O

D
E 

       

KAJ: 

→ uspeti rešiti spor glede tožbenega 

zahtevka 

→ sklenitev dogovora 

→ uspešno rešena zadeva 

→ preverjanje realizacije dogovora 

→ izboljšan odnos 

→ ponovna odločitev za mediacijo 

→ sklenjena sodna poravnava 

→ sklenjena sodna poravnava + umik 

tožbe 

→ sklenitev dogovora + razrešitev 

konflikta + izboljšanje odnosa 

→ zadovoljstvo strank 

 

KAKO: 

→ vprašalnik za stranke + poročilo 

mediatorja + dokumentacija 

→ evalvacija mediatorja 

→ preko vpisnika 

KAJ: 

→stanke, ki se poravnajo, so 

zadovoljne 

→ zadovoljstvo pokažejo z 

obnašanjem in izjavami 

 

KAKO: 

→ pisni vprašalnik (11x) 

→ pisni vprašalnik / ni analize 

→ ustno spraševanje (3x) 

→ povratna informacija 

→ pisni vprašalnik / vprašalnikov 

praviloma ne vračajo 

→ opazovanje / ustno 

spraševanje / pisni vprašalnik 

→ osebni pogovor 

→ pisni vprašalnik / poročilo 

mediatorja / dokumentacija 

 

 
 

→ subvencionirane mediacije 

→ dobra kvaliteta mediatorjev  

→ nujnost stalnega izobraževanja 

→ potrebna promocija mediacije 

→ zagotavljanje kakovosti 

izvajanja družinske mediacije 

→ transparentnost pristopov DM 

→ možnost udeležbe na DM 

strank, ki so na sodišču 

→ centralizirana baza 

mediatorjev 

→ certificiranje mediatorjev 

→ ocena kvalitete dela 

mediatorjev 

→ standardi mediacijskih 

usposabljanj 

→ standardi izvajanja mediacije  

→ enoten postopek in organ  

→ celostno 

→ posebno usposabljanje 

za DM 

→ dodatno usposabljanje 

+ dnevi mediacije 

→ nadaljevalno 

usposabljanje po 

opravljenem osnovnem 

izobraževanju 

 

→ nekatere org. daljša in 

bolj kvalitetna 

usposabljanja 

→ daljša usposabljanja + 

bolj kvalitetna  

→ standardi Medios 

→ ponudba zahtevnejših in 

dopolnilnih usposabljanj 

→ centralizirana baza 

trenerjev 

→ standardi mediacijskih 

usposabljanj 
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3.3.7 Analiza rezultatov in njihova predstavitev 
 

 

3.3.7.1 Splošno 

 

Vprašalnik je bil poslan 37 institucijam, za katere smo vedeli ali domnevali, da izvajajo 

izvensodno družinsko mediacijo. Izpolnjen vprašalnik jih je vrnilo 11, poleg teh pa je še 9 

takih, od katerih smo lahko razbrali njihove odgovorov, da družinsko mediacijo izvajajo, 

vendar se jim je iz določenih razlogov dozdevalo, da bi bil njihov prispevek v raziskavi 

premalo relevanten ali pa so se odločile, da ne želijo sodelovati. Torej je vprašalnik izpolnilo 

več kot polovica mediacijskih organizacij, natančneje 55 %. 

Prav tako pa smo poslali vprašalnike 11 okrožnim sodiščem, za katere smo vedeli, da izvajajo 

sodišču pridruženo družinsko mediacijo, saj jim to narekuje Zakon o alternativnem reševanju 

sodnih sporov. Izpolnjenih in vrnjenih smo dobili sedem vprašalnikov, kar predstavlja 64 % 

vseh okrožnih sodišč. 

 

V nadaljevanju predstavljamo izsledke raziskave, ki je opravljena na podlagi analize 

vprašalnika. Kot je bilo natančno predstavljeno v poglavju zbiranja in obdelave podatkov, je 

delno strukturiran vprašalnik zastavljen tako, da vsebuje vprašanja tako zaprtega kot 

odprtega tipa. Odprta vprašanja smo analizirali po metodi kvalitativne analize, zaprta pa po 

kvantitativni metodi. Sprva smo mislili rezultate predstaviti v dveh delih, ločenih glede na 

metodo obdelave, vendar se je izkazalo, da to ni smiselno, saj bi tako umetno razdelili 

vsebinsko celoto na dva dela, kar bi privedlo do tega, da bi znotraj istega raziskovalnega 

sklopa del vsebine obdelali v enem, del pa v drugem delu. Zaradi tega smo se odločili, da 

sledimo naravi obdelanih tematik in jih predstavimo v enovitem sklopu, kjer združujemo 

rezultate, pridobljene na podlagi obeh metod. 

 

Preden pogledamo v srž osnovnih podatkov mediacijskih organizacij in sodišč, ki ponujajo 

izvajanje mediacije v družinskih sporih, želimo v uvodu predstaviti širok in bogat nabor 

opisov, opredelitev in definicij družinske mediacije, kot jo pojmujejo institucije. Glede na to, 

da se v teoriji pojavljajo v resnici zelo različne interpretacije tega načina reševanja in 

upravljanja družinskih sporov, nam je predstavljalo veliko radovednost, zanimanje in hkrati 

čudovito raziskovalno polje prav to, kaj je za institucije družinska mediacija. 

 

Deset institucij meni, da je družinska mediacija metoda mirnega reševanja sporov. Nekatere 

med njimi poleg sporov imenujejo kot predmet reševanja tudi konflikte in probleme. Največ 
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jih vsekakor govori o sporih; sporih med družinskimi člani, nekateri dodajajo sorodnike in 

tiste, ki živijo ali so živeli v družinskih razmerjih. Družinska mediacija temelji na konstruktivni 

komunikaciji, poslušanju drugega, upoštevanju želja in potreb ter kot taka ustvarja novo 

kulturo medčloveških odnosov. Nekateri omenjajo reševanje zakonskih sporov in sporov iz 

razmerij med starši in otroki, zlasti na področju varstva, vzgoje, dodelitve otrok, plačila 

preživnine in ureditve stikov, pa tudi spore med drugimi sorodniki, spore v zvezi s 

posvojitvijo, rejništvom ter varstvom mladoletnih in drugih oseb, ki niso same sposobne 

skrbeti zase, za svoje koristi in pravice. Poleg mediacije kot »metode reševanja sporov« je 

mogoče zaslediti tudi »urejanje razmerij«, »transformacijo vsebine spora«, »obliko pomoči 

družinskim članom v stiski«, »transformacijo konfliktne situacije«. Zaslediti je mogoče, da gre 

za izvensodni proces, prostovoljen proces, v katerega so vključeni in aktivno sodelujejo 

udeleženci spora oziroma konflikta, ter pri katerem strankam oziroma udeležencem pomaga 

tretja oseba, mediator, katerega vlogo ponekod imenujejo nevtralno, ponekod pa 

nepristransko. Namen družinske mediacije je, da si udeleženci izmenjajo stališča, odkrijejo in 

strukturirajo konfliktne točke, v skupnem razgovoru izdelajo opcije in alternative, iščejo njim 

lastne rešitve, upoštevaje tudi in zlasti korist otrok. Vse to s ciljem, da bi uspeli najti čim bolj 

ustrezno, sporazumno in samoodgovorno rešitev spora oziroma konfliktne situacije, s katero 

bodo zadovoljni vsi vpleteni. Nekateri kot cilj opredelijo tudi vnovično vzpostavitev 

medsebojnih odnosov, doseganje medsebojnega priznavanja, osebnostno transformacijo, 

opolnomočenje, boljše razumevanje in boljšo komunikacijo. 

 
 

Tabela 10: Razmerje izvensodnih in sodišču pridruženih mediacij  

 

Institucije izvajajo  N  % 

izvensodne mediacije  11 61% 

sodišču pridružene  7 39% 

SKUPAJ  18 100% 

 

 

Ko smo organizacije in sodišča povprašali po tem, kako pogosto ponujajo izvajanje družinske 

mediacije (VPR. 5), smo dobili odgovore, da jih skoraj 40 % ponuja izvajanje vsak dan vse 

leto, enak odstotek jih ponuja mediacijo prav tako čez vse leto, vendar manj kot trikrat na 

teden, ena organizacija enkrat na teden, dve pa imata drugačen način delovanja. 
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Tabela 11: Pogostost izvajanja družinske mediacije 

 

Družinske mediacije potekajo  N  % 

vsak dan preko celega leta  7  38% 

vsaj trikrat na teden preko celega leta  1  6% 

manj kot trikrat na teden, vendar preko celega leta  7  38% 

drugo  2  12% 

ni odgovora  1  6% 

SKUPAJ   18  100% 

 

 
Med vrstami družinskih mediacij, ki jih izvajajo različne organizacije in mediatorji, ki delujejo 

v okviru sodišču pridružene mediacije (VPR. 36), je mogoče najti pestro paleto različnih 

načinov, pestro zlasti zaradi dejstva, da mediatorji znotraj institucij sledijo kombinacijam več 

vrst stilov. 

Največkrat imenovana »čista« oblika oziroma stil družinske mediacije je transformativna 

mediacija; kar pri štirih organizacijah. Ta se tudi največkrat pojavlja v kombinaciji z drugimi 

stili, zlasti facilitativno, pa tudi terapevtsko; prav tako pri štirih organizacijah. Nekaj 

organizacij, pet, se ne opredeljuje za izvajanje katerega od stilov družinske mediacije, med 

katerimi so štiri okrožna sodišča in ena organizacija, ki izvaja izvensodno mediacijo. 

Pravzaprav se nobeno od sodišč ni opredelilo za izvajanje posameznega stila – nekatera na to 

vprašanje niso odgovarjala (dve sodišči), druga so izrecno navedla, da nimajo posebne 

opredelitve (štiri sodišča), eno sodišče pa razlaga, da je mediacija odvisna od posameznega 

mediatorja, pri čemer izpostavlja, da transformativnih in terapevtskih mediacij ne izvajajo. 

Zanimivo je, da se nobena institucija ni opredelila za izvajanje evaluativne mediacije. 

 

Zanimalo nas je (VPR. 24), ali obstajajo primeri, ko organizacija prejme predlog za začetek 

mediacije s strani obeh (oziroma vseh) strank, vendar se kljub temu odloči, da tega primera 

ne bo sprejela. Tri organizacije so navedle primere, ki narekujejo oziroma upravičujejo, da se 

mediacija ne izvede.  

Na enem od sodišč so zapisali, da je tak primer, če gre za fizično nasilje v družini oziroma če 

sodnik oceni, da reševanje spora prek mediacije ni primerna oblika. Na drugem sodišču so 

povedali, da to lahko stori mediator (ne sodišče) s tem, da umakne soglasje za mediacijo. 

Mediator to lahko stori, če na primer oceni, da mediacija ne pelje do sporazuma, če je 

razmerje moči preveč neenakomerno, da bi se mediacija lahko izvedla, če so stranke nasilne 

in to onemogoča izvedbo mediacije, če oceni, da stranka mediacijo zlorablja, in v še 

nekaterih drugih situacijah. 

Ena od organizacij pa kot razlog za zavrnitev izvajanja mediacije navaja omejene kapacitete.  
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Institucije in sodišča ponujajo mediacijo različno število let (VPR. 7), največ 12 in najmanj dve 

leti. Največ, pet, je takih, ki mediacijo izvajajo dve leti.  

Če pogledamo, koliko časa mediacijo ponujajo sodišča in mediacijske organizacije, 

ugotovimo, da sodišča v povprečju 3,8 leta, organizacije pa pet let, prav tako pa se med 

organizacijami najde ponudnik, ki izvaja družinsko mediacijo najdlje časa, to je 12 let. 

 

 

Tabela 12: Izvajanje družinske mediacije v organizacijah in sodiščih glede na število let 

 

 

 
Krajevna zastopanost mediacijske ponudbe pokaže (VPR. 4), da je največ storitev na voljo v 

Ljubljani, sledita Kranj in Maribor. 

Dobrodošlo je, da dve organizaciji nudita mediacijske storitve kjerkoli po Sloveniji, če je taka 

želja strank. 

 
 

Tabela 13: Krajevna zastopanost mediacijske ponudbe (N = 18) 

 
Ajdovščina 2%  Koper 5% 

Jesenice 2%  Lenart 5% 

Laško 2%  Nova Gorica 5% 

Novo mesto 2%  Ptuj 5% 

Renče 2%  Slovenska Bistrica 5% 

Rogaška Slatina 2%  Slovenj Gradec 5% 

Semič 2%  po naročilu – kjerkoli v Sloveniji 5% 

Slovenske Konjice 2%  Murska sobota 6% 

Šmarje 2%  Kranj 8% 

Velenje 2%  Maribor 8% 

Celje 5%  Ljubljana z okolico 18% 

 

Izvajanje DM  N % 

2 leti  5 26% 

3 leta  2 11% 

4 leta  2 11% 

5 let  3 16% 

6 let  1 6% 

7 let  1 6% 

9 let  1 6% 

10 let   1 6% 

12 let  1 6% 

ni odgovora  1 6% 

SKUPAJ  18 100% 
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Zanimivo je pogledati, kako so mediacijske organizacije, ki izvajajo družinsko mediacijo, 

regijsko razpršene po Sloveniji, ter hkrati narediti primerjavo z regijsko razpršenostjo 

družinskih mediatorjev, ki smo jo dobili iz vprašalnika za mediatorje (Projekt 5). 

Primerjava pokaže, da je tako po številu mediacijskih organizacij kot po številu mediatorjev, 

ki izvajajo družinsko mediacijo, številčno najbolj zastopana Osrednjeslovenska regija, sledi ji 

Gorenjska; pri organizacijah ima isti odstotek še Podravska regija, pri mediatorjih pa je 

naslednja regija po številčnosti Savinjska. Regije, ki so slabo pokrite tako z organizacijami kot 

z mediatorji ali so celo brez njih, so večinoma pri obeh iste: Dolenjska, Srednjeposavska, 

Jugovzhodna in Notranjsko-kraška. Zanimivo je to, da je razporeditev mediacijskih organizacij 

kljub zmerni centralizranosti v Osrednjeslovenski regiji (23 %) veliko bolj razpršena kot 

razporeditev družinskih mediatorjev, kjer se jih več kot 50 % nakopiči v Ljubljani z okolico. 

Mediacijske organizacije je vendarle mogoče najti, izjema sta dve regiji, kjer jih ni, in dve, kjer 

je po ena, v vseh regijah v približno enaki zastopanosti, če odštejemo največjo slovensko 

regijo. 

 

 

Graf 1: Delovanje mediacijskih organizacij glede na geografske regije (N = 18)  
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Graf 2: Delovanje družinskih mediatorjev glede na geografske regije (N = 73)53 

 

 
* pri obdelavi podatkov smo ugotovili napako in sicer, da smo v vprašalniku za mediatorje pozabili pri regijah vpisati Dolenjsko 

 

3.3.7.2 Izvajanje družinske mediacije 

 

Število izvedenih družinskih mediacij, ki so jih organizacije in sodišča izvedle od začetka 

svojega delovanja do danes, je zelo različno (VPR. 8). 

 
Graf 3: Izvedeno število družinskih mediacij (N = 16) 

 

 

                                                 
53

 Podatki tega grafa so zaradi primerjave vzeti iz vprašalnika za mediatorje (in ne organizacije, kot velja za vse 
preostale podatke tega projekta), kjer je N = 73. 
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Tri institucije so izvedle manj kot 20 mediacij, pet je izvedlo med 30 in 70 mediacij, tri med 

100 in 200, dve med 200 in 300, ena med 300 in 400 ter ena med 400 in 500. Eno od 

okrožnih sodišč pa je izvedlo največ družinskih mediacij (1766). 

 

Če naredimo še primerjavo med organizacijami, ki izvajajo izvensodne družinske mediacije in 

okrožnimi sodišči, ki ponujajo mediacijo v družinskopravnih sporih, lahko ugotovimo, da 

skupni seštevek do zdaj izvedenih družinskih mediacij med institucijami, ki so nam 

posredovale podatke, pokaže, da so sodišča izvedla 57 % vseh družinskih mediacij, ki so bile 

izvedene, organizacije pa 43 % izvensodnih družinskih mediacij. Če nekoliko preračunamo, bi 

bilo po našem mnenju procentualno razmerje še za malenkost bolj narazen v prid okrožnih 

sodišč, če bi uspeli pridobiti in vključiti podatke štirih manjkajočih okrožnih sodišč, za katera 

vemo, da izvajajo mediacije v družinskopravnih sporih, saj gre naš občutek v smeri, da je na 

strani organizacij, ki izvajajo mediacije, število skoraj v celoti pokrito. Po drugi strani pa 

ocenjujemo, da organizacije prispevajo veliko število primerov družinske mediacije, če 

upoštevamo dejstvo, da so spori na sodišču, ko gredo v reševanje v mediacijski postopek, že 

»prisotni« na sodiščih zaradi vložene tožbe, medtem ko mora vsak primer posebej na 

posamezno organizacijo šele »priti«, da se mediacijski postopek sploh lahko začne in izvede. 

 
 

Tabela 14: Število izvedenih družinskih mediacij 
 

Izvajalec - organizacija   N število izvedenih DM % 

organizacije - izvensodne družinske mediacije  9 1678 43% 

okrožna sodišča - sodišču pridružene mediacije v DPS*  7 2230 57% 

ni odgovora  2   

SKUPAJ  18 3980 100% 
*DPS – družinsko pravni spori 

 

 

V eni mediacijski organizaciji se 30 % družinskih mediacij zaključi s podpisom sporazuma, v 

dveh so ti deleži med 80 in 90 %, glavnina pa je nekje vmes (VPR. 9).  

Skupno število mediacij, zaključenih s sporazumom, je 2662. 
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Graf 4: Mediacije, ki so se zaključile s podpisom sporazuma (N = 15) 

 

 

 

Število do zdaj izvedenih družinskih mediacij in število sklenjenih dogovorov na okrožnih 

sodiščih in v mediacijskih organizacijah prikazujeta spodnji dve tabeli. 

 

 

Tabela 15: Število izvedenih družinskih mediacij in sklenjenih dogovorov na okrožnih 
sodiščih 

 

Okrožna sodišča 
 

Število družinskih 
mediacij 
 

Število sklenjenih 
dogovorov 
 

% skl. dogov. znotraj 
posamez. sodišča 
 

% skl. dogov. 
znotraj vseh okrožnih 
sodišč 

1. okr. sodišče 1766 1236 70% 79% 

2. okr. sodišče 115 75 65% 5% 

3. okr. sodišče 34 14 41% 1% 

4. okr. sodišče 220 180 82% 11% 

5. okr. sodišče 36 15 42% 1% 

6. okr. sodišče 44 33 75% 2% 

7. okr. sodišče 15 12 80% 1% 

SKUPAJ 2230 1565 70%   100% 
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Tabela 16: Število izvedenih družinskih mediacij in sklenjenih dogovorov v mediacijskih 
organizacijah 

 

Mediacijske 
organizacije 

Število družinskih 
mediacij 

Število sklenjenih 
dogovorov 

% skl. dogov. znotraj 
posamez. organizacije 

% skl. dogov. znotraj vseh 
organizacij 

1. organizacija 254 127 50% 12% 

2. organizacija 400 240 60% 22% 

3. organizacija 200 120 60% 11% 

4. organizacija 70 21 30% 2% 

5. organizacija 200 180 90% 16% 

6. organizacija 480 360 75% 33% 

7. organizacija 52 39 75% 3% 

8. organizacija 20 10 50% 1% 

9. organizacija 2* ni podatka ni podatka ni podatka 

10. organizacija ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka 

11. organizacija ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka 

SKUPAJ 1676 1097 65% 100% 

* te številke (2) izvedenih mediacij nismo upoštevali, ker pri dani organizaciji ni podatka o št. sklenjenih dogovorov 

 
 

Družinske mediacije trajajo različno dolgo (VPR. 29), odvisno od tega, kaj vse želijo stranke v 

mediaciji razrešiti, se pogovoriti in dogovoriti ter koliko so v svojih pogledih, potrebah, željah 

in interesih skupaj oziroma narazen. Povprečno število srečanj prikazuje spodnji graf. 

 

 

Graf 5: Povprečno število srečanj za en primer družinske mediacije (N = 17) 
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Največ ponudnikov družinskih mediacij opaža naraščanje števila mediacij iz leta v leto (VPR. 

10), skoraj 53 %. Trije opažajo upad, trije pa so mnenja, da je stanje približno enako. 

 

 
Tabela 17: Trend rasti oz. upada družinskih mediacij v posameznih organizacijah 

 

Število družinskih mediacij  N  % 

narašča  9  51% 

upada  3  16% 

je približno enako  3  16% 

drugo  2  11% 

ni odgovora  1  6% 

SKUPAJ  18  100% 

 

 

Zanimalo nas je, koliko mediatorjev trenutno izvaja družinsko mediacijo pri posamezni 

organizaciji (VPR. 11) oziroma koliko mediatorjev je uvrščenih na seznam mediatorjev pri 

posameznem okrožnem sodišču v Sloveniji. Saznami so različno dolgi, od enega samega 

mediatorja do 20. Šest organizacij ima samo enega mediatorja ali dva, kar je zelo malo, štiri 

organizacije oziroma sodišča pa ponujajo izbor petnajstih do dvajsetih mediatorjev za 

mediacije v družinskopravnih sporih. 

 
 

Tabela 18: Število aktivnih mediatorjev v sklopu posamezne organizacije 

 

Število mediatorjev  N  % 

1 mediator  2  11% 

2 mediatorja  2  11% 

3 mediatorji  2  11% 

4 mediatorji  1  6% 

5 mediatorjev   1  6% 

8 mediatorjev   1  6% 

9 mediatorjev  1  6% 

12 mediatorjev   2  11% 

13 mediatorjev   1  6% 

15 mediatorjev   1  6% 

18 mediatorjev   1  6% 

19 mediatorjev  1  6% 

20 mediatorjev  1  6% 

ni odgovora  1  4% 

SKUPAJ  18  100% 
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Institucije imajo za mediatorje pri mediiranju v družinskih sporih različne pogoje in zahteve 

(VPR. 13 in 15).  

Tri od njih navajajo pogoje, ki jih določa ZARSS, ena od njih citira tudi Pravilnik, ena osebno 

primernost. Nekaj jih govori o ustrezni izobrazbi, pri čemer je ne specificirajo; na enem 

mestu je možno zaslediti, da je to univerzitetna izobrazba. Ena organizacija navaja kot pogoj 

za delovanje mediatorja standarde, ki jih določa Medios, preostale omenjajo usposabljanje 

za družinskega mediatorja, izkušnje in supervizijo. Ocenjujemo, da je pri podajanju teh 

podatkov smiselno biti zelo natančen, zato v celoti objavljamo strnjen zapis pogojev: 

‒ standardi Mediosa;               

‒ Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov;                             

‒ Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov, opravljene observacije ter 

osebnostna primernost; 

‒ Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov in Pravilnik; 

‒ univ. dipl. pravnik, osebnostna primernost ter opravljeno interno 

izobraževanje za mediatorje;    

‒ izobraževanje za mediatorja ter izkušnje;          

‒ izobraževanje za družinskega mediatorja;                       

‒ enaki kriteriji kot za sodnika, opravljeno izobraževanje za mediatorja;  

‒ redna supervizija;                    

‒ ustrezna izobrazba ter izkušnje s področja družine;    

‒ ustrezno izobraževanje za mediatorja ter zadostno število mediatorskih ur;  

‒ izobraževanje za mediatorja ter izobraževanje za družinske mediatorje, 

pozitivna ocena, supervizija ali intervizija in dodatna usposabljanja (dvakrat);   

‒ univerzitetna izobrazba, vsaj pet let izkušenj s področja socialnega varstva ter 

izobraževanje za mediatorja. 

 

Naslednja spremenljivka, ki smo jo raziskovali (VPR. 30), opredeljuje, kako mediatorji 

mediirajo – sami ali v paru s komediatorjem. Samo v eni organizaciji mediatorji vedno 

mediirajo v paru. Preostale tri kategorije se razporedijo na približno tretjinske deleže, pri 

čemer je vrednost primerov, ko mediira večinoma samo en mediator, za spoznanje nižja, 

preostali dve pa sta popolnoma enaki, to je večinoma samo en mediator in večinoma dva 

mediatorja v paru. 
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Graf 6: Način izvajanja družinske mediacije – samostojno ali v komediaciji (N = 18) 

 

 

 

Dejavniki, ki vplivajo na odločitev, ali bo mediator konkretno družinsko mediacijo izvajal sam 

ali v komediaciji (v primerih, kjer je komediatorstvo opcija, VPR. 31), so v organizacijah in na 

sodiščih različni. Oseba, ki odloča o tem, je lahko koordinator, največkrat pa sam mediator. 

Ponekod lahko dajo pobudo za komediacijo tudi stranke. Sicer pa so dejavniki, ki govorijo v 

prid komediaciji, predvsem: udeleženost otrok, čustvena napetost, težji spor, spori iz 

razmerja med starši in otroki ali število udeležencev, kadar je teh pet ali več. 

 

Plačljivost, cena in kritje stroškov družinske mediacije so dejavniki, ki so nas prav tako 

zanimali (VPR. 26–28). Pri 60 % institucij je družinska mediacija za stranke brezplačna. V eni 

sami organizaciji je mediacijska storitev v celoti plačljiva, pri petih pa nosijo stranke breme 

kritja stroškov v posameznih primerih; numerus organizacij, ki vedno ali priložnostno 

družinsko mediacijo zaračunavajo, je torej šest.  

Cene se oblikujejo različno, nekatere organizacije zaračunavajo storitev tako, da se obračuna 

vsaka prva ura mediacije, večina jih ima urno postavko, ena pa tarifo na mediacijsko srečanje 

(kar pomeni, ne glede na čas, ki je bil za to porabljen). Cena družinske mediacije je praviloma 

enotna, le v dveh organizacijah se oblikuje glede na število srečanj oziroma finančno 

zmožnost strank. 

Načeloma si stranke porazdelijo strošek družinske mediacije tako, da breme nosi vsaka 

stranka po enakih deležih. 
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Tabela 19: Plačljivost družinske mediacije 

 

Ali morajo stranke družinsko mediacijo plačati? (VPR. 26)  N % 

da, vedno  1 6% 

ne, nikoli  11 61% 

da, v nekaterih primerih   5 27% 

ni odgovora  1 6% 

SKUPAJ  18 100% 

 

 
Tabela 20: Cena posameznega mediacijskega srečanja 
 

Koliko stane posamezno mediacijsko srečanje? (VPR. 27)  N % 

17 EUR - vsake začetne  1 17% 

91 EUR  1 17% 

60 EUR - na uro  1 17% 

50 EUR - na uro  1 17% 

100 EUR - na mediacijsko srečanje  1 17% 

ni odgovora  1 15% 

SKUPAJ  6 100% 

   

 

Uspešnost je ena od kategorij, ki je v mediacijskih krogih najbolj razpravljana in ob kateri se 

krešejo zelo različna mnenja ter nemalokrat burijo duhovi. Verjetno si mnenja o tem, kaj je 

uspešna mediacija, nikoli ne bodo dovolj enotna, da bi jih lahko zaobjeli v eni ali nekaj 

postavkah, torej se kaže kot smiselno uporabiti kvalitativni, opisni pristop ter zaobjeti 

različne pojme in mnenja, ki o tem pripovedujejo. 

Šele v fazi obdelave podatkov se je pokazalo, da smo znotraj tega vprašalnika (isto kategorijo 

raziskujemo tudi z vprašalnikom za mediatorje) raziskovanje uspešnosti zastavili nekoliko 

nerodno in nejasno. To so pokazali nekateri odgovori, kar pa se v fazi sestave vprašalnika, 

pregleda s strani petih strokovnjakov in treh institucij, ni uspelo odraziti. 

Zanimalo nas je dvoje: kako organizacije pojmujejo uspešnost mediacije, to je, kateri 

dejavniki kažejo na to, da je bila konkretna mediacija uspešna in kako to evidentirajo. V ta 

namen smo zastavili dve vprašanji, eno zaprto »Ali v vaši organizaciji ugotavljate oziroma 

evidentirate uspešnost?« (VPR. 43) in eno odprto »Napišite, prosim, na kakšen način 

ugotavljate oziroma evidentirate uspešnost« (VPR. 44). Pri slednjem smo pravzaprav želeli 

dvoje, da organizacije napišejo, kaj je za njih uspešnost in po kakšni poti to ugotavljajo. 

Nekatere organizacije so odgovorile na obe vprašanji, nekatere pa samo na en ali drug del 

vprašanja. Kljub temu lahko rezultate povzamemo v smiselno celoto in naredimo poskusno 

teorijo uspešnosti, glavnina raziskovanja te spremenljivke pa vendarle ostane za Projekt 5, 

kjer se o uspešnosti opredeljujejo mediatorji. 
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Pojmovanje institucij, kaj je uspešna mediacija, lahko razdelimo v dve kategoriji. Ene 

pojmujejo uspešnost zgolj skozi kategorijo doseženega dogovora, ki se kaže v obliki sodne 

poravnave oziroma je bil v zadevi, kjer je bila vložena tožba, storjen umik te. Tako 

opredelitev imajo v celoti samo  sodišča, ki ponujajo sodišču pridruženo mediacijo. Druge 

organizacije, ki izvajajo izvensodno mediacijo, pa pojmujejo kategorijo uspešnosti širše. 

Mediacija je uspešna, če se izkaže, da je bilo zadoščeno vsaj enemu kriteriju od naštetih: če 

je sklenjen mediacijski dogovor; če so stranke zadovoljne; če se je izboljšal odnos med 

strankami; če so stranke razrešile konflikt; če so na mediaciji razgradili spor; če so stranke 

realizirale, kar so se dogovorile na mediaciji; če mediator presodi, da je mediacija uspešna; 

če so se stranke izrekle, da se bodo še kdaj udeležile mediacije. 

Tukaj se spet lahko postavi dodatno vprašanje, ki bi bilo vsekakor vredno raziskovanja, in 

sicer, kako organizacije ugotavljajo, da je bil izpolnjen eden od zgoraj naštetih pogojev, kar ni 

tako enostavna naloga. Vprašalnik je sicer vseboval tovrstno vprašanje, ki pa ni bilo 

razumljeno v tej smeri. 

 

Druga ugotovitev pa izraža način beleženja uspešnosti. Organizacije to naredijo tako, da: 

določen čas po sklenitvi mediacijskega sporazuma preverijo pri strankah uspešnost njegove 

uresničitve; statistično – ali je sklenjen mediacijski sporazum; prek vpisnika, kamor se vpisuje 

uspešnost oziroma neuspešnost; prek vprašalnika za stranke; prek poročila mediatorja; na 

podlagi dokumentacije posameznih primerov. 

Pri obdelavi podatkov, ki se nanašajo na ugotavljanje in evidentiranje zadovoljstva strank, 

smo naleteli na istovrstno težavo in nerodnost, kot smo jo ugotovili že pri evidentiranju 

uspešnosti. Tudi tukaj se je izkazalo, da so organizacije primarno odgovarjale, na kakšen 

način ugotavljajo zadovoljstvo strank, ne pa tudi, kaj pomeni, da so stranke z mediacijo in ali 

z mediatorjem zadovoljne, torej s čim konkretno so ali zadovoljne oziroma katerim pogojem 

mora biti zadoščeno, da se stranke opredelijo v mediaciji kot zadovoljne, kar bi nam bilo še 

posebej zanimivo izvedeti. Znotraj vprašalnika smo raziskovanje zadovoljstva strank zastavili 

premalo jasno in natančno. Zanimalo nas je dvoje: kaj je tisto, zaradi česar se stranke v 

določeni mediaciji počutijo zadovoljne oziroma nezadovoljne ter kako organizacije to 

ugotavljajo. V ta namen smo zastavili dve vprašanji (poleg vprašanja, ki je bilo povsem jasno 

»V kolikšnem odstotku so stranke izrazile, da so bile z družinsko mediacijo zadovoljne?«), 

eno zaprto »Ali v vaši organizaciji ugotavljate oziroma evidentirate zadovoljstvo strank« 

(VPR. 45) ter eno odprto »Na kakšen način ugotavljate oziroma evidentirate zadovoljstvo 

strank« (VPR. 46). Odgovori, ki smo jih prejeli, so se skoraj izključno nanašali na način – torej 

kako pridobivajo informacijo o zadovoljstvu in ne na vsebino – torej, kaj povzroča 

zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo strank. 
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Večina organizacij, kar 11 od 15, dajo strankam na koncu mediacije v izpolnitev vnaprej 

pripravljen pisni vprašalnik. Sklepamo, da razen dveh organizacij, od katerih je ena rekla, da 

vprašalnikov ne analizirajo, in druga, da vprašalnikov stranke praviloma ne vračajo, preostale 

naredijo analizo pridobljenih podatkov (na to kaže tudi podatek, da je 11 organizacij navedlo 

odstotek izraženega zadovoljstva strank v njihovih mediacijah). Pet organizacij ustno 

povpraša stranke o zadovoljstvu, ena od njih to opredeli kot povratno informacijo, ena pa 

osebni pogovor. V eni organizaciji so navedli, da ugotavljajo zadovoljstvo strank z 

opazovanjem. V dveh organizacijah poleg pisnega vprašalnika zadovoljstvo strank ugotavljajo 

in evidentirajo tudi s poročilom mediatorja in z dokumentacijo. 

 

Skromno informacijo o tem, kaj povzroči pri strankah zadovoljstvo z družinsko mediacijo smo 

dobili od ene same organizacije, ki je navedla, da so zadovoljne tiste stranke, ki se poravnajo, 

to je dosežejo dogovor, kar pokažejo z obnašanjem in podanimi izjavami.  

Nastali manko uspemo nekoliko zapolniti in deloma nadomestiti v Projektu 5, kjer 

mediatorje sprašujemo o tem, kaj po njihovem mnenju najbolj vpliva na zadovoljstvo strank, 

pri čemer jim kot možnosti ponudimo zadovoljstvo z mediacijskim procesom, zadovoljstvo z 

mediacijskim postopkom, izvrševanje zaupnosti in stopnjo udeleženosti strank. Z 

raziskovanjem zadovoljstva pa se ukvarjamo tudi v Projektu 4, kjer o tem povprašujemo 

udeležence mediacij. 

 
 

Tabela 21: Zadovoljstvo strank  

 

Izraženo zadovoljstvo strank (VPR. 47)  N 

zadovoljstvo strank - v 50%  1 

zadovoljstvo strank - v 60%  1 

zadovoljstvo strank - v 70%  1 

zadovoljstvo strank - v 80%  1 

zadovoljstvo strank - v 90%  3 

zadovoljstvo strank - v 95%  2 

zadovoljstvo strank - v 100%  1 

ni odgovora  8 

SKUPAJ  18 

 

 

Ugotavljamo, da organizacije navajajo, da so stranke izrazile, da so bile z družinsko mediacijo 

zadovoljne, v povprečju 82 % primerov, kar je vsekakor zelo zadovoljujoča številka. 

Morda bolj kot zanimivost še to, kako je z možnostjo prisostvovanja odvetnikov na družinskih 

mediacijah. V veliki večini organizacij (72 %) so odvetniki lahko prisotni, v 11 % odvetniki ne 
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morejo biti prisotni, v 17 % pa sta lahko prisotna ali odvetnika obeh strani ali pa noben 

odvetnik. 

 
 
Graf 7: Prisotnost odvetnikov na družinskih mediacijah (N = 18) 

 

 

 
Za konec dela, ki analizira izvajanje družinskih mediacij (v drugem delu obdelamo izvajanje 

mediacijskih usposabljanj), poglejmo še oceno njihove kakovosti. 

Spodbuden je rezultat, ki govori o oceni mediacijskih organizacij in sodišč, ki ponujajo 

sodišču pridruženo mediacijo, o oceni kakovosti izvajanj družinskih mediacij v Sloveniji. Kar 

61 % jih meni, da je izvajanje dovolj kakovostno, 11 % pa, da je zelo kakovostno. Slednji tudi 

menijo, da bi lahko vnesli določene izboljšave. 

 

 
Graf 8: Kvaliteta izvajanja družinskih mediacij v slovenskem prostoru (N = 18) 
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Mediacijske organizacije so navedle tudi nekaj predlogov za izboljšave pri izvajanju 

družinskih mediacij. Največ pobud je bilo v smeri promocije mediacije. Mnoge organizacije so 

mnenja, da je mediacija premalo poznana, da ljudje ne poznajo samega instituta mediacije, 

njenih prednosti, kar ugotavljajo zlasti pri udeležencih iz socialno šibkejših okolij, zaradi česar 

bi bilo smiselno sistemsko pristopiti k temu problemu. Strokovni predlogi gredo v smeri 

vpeljave načina, ki bi zagotavljal osnovno kakovost izvajanja družinske mediacije, 

transparentnost glede različnih pristopov mediacije (na primer transformativna, facilitativna, 

terapevtska ...), centralizirano bazo mediatorjev s seznamom mediatorjev in certificiranje 

mediatorjev. Nadalje pa izvajal pregled nad delom mediatorjev – ocena kakovosti, vzpostavil 

enotne standarde mediacijskih usposabljanj in standarde izvajanja mediacije ter enoten 

pritožbeni organ in postopek pritožbe. 

 

3.3.7.3 Izvajanje mediacijskih usposabljanj 
 

Zadnji del vprašalnika je bil namenjen samo organizacijam, ki same izvajajo usposabljanje za 

mediatorje, ki mediirajo v družinskih zadevah. Teh organizacij je šest. Vse so organizirane 

zunaj sodišč; torej nobeno od okrožnih sodišč se ni opredelilo za to, da bi izvajalo mediacijska 

usposabljanja. Več kot 80 % jih za mediatorje, ki izvajajo družinsko mediacijo, organizira še 

dodatno, posebno usposabljanje. Razen ene izjeme, pri vseh preostalih organizacijah 

usposabljanje za družinskega mediatorja traja od 200 do 260 ur.  

 
 
Tabela 22: Organizacija dodatnih usposabljanj za izvajalce družinskih mediacij 

 

Ali vaša organizacija za tiste, ki bodo izvajali DM, organizira dodatna 
usposabljanja?  N  % 

da  5  83% 

ne  1  17% 

SKUPAJ  6  10% 

   

 
 

Tabela 23: Trajanje usposabljanj za družinskega mediatorja 

 

Trajanje usposabljanja za DM  N  % 

20 ur  1  17% 

200 ur  1  17% 

201 ur  1  17% 

220 ur  2  32% 

260 ur  1  17% 

SKUPAJ  6  100% 
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Tabela 24: Trenerji usposabljanj 

 

Trenerji usposabljanj  N  % 

zgolj trenerji iz naše organizacije  1  17% 

kombinirano - nekaj trenerjev iz naše organizacije in nekaj gostujočih   4  66% 

zgolj gostujoči trenerji  1  17% 

drugo  0  0% 

SKUPAJ  6  100% 

 

 

Pet od šestih organizacij je za namene usposabljanja prevzela standarde mediacijskih 

usposabljanj, ki jih je sprejel Medios. Dve organizaciji poleg standardov Mediosa uporabljata 

še standarde Evropskega foruma za raziskave in usposabljanja na področju družinske 

mediacije.54 Ena organizacija nima posebnih standardov za usposabljanje. 

 
 
 
Graf 9: Standardi za izvajanje usposabljanj za družinskega mediatorja (N = 6) 

 

 

 

Za konec želimo poudariti še izraženo zadovoljstvo nad kakovostjo usposabljanj za 

družinskega mediatorja. Kar 75 % organizacij (N = 4) se je opredelilo za to, da je 

usposabljanje dovolj kakovostno ob dopuščanju možnosti za posamezne izboljšave. Nobena 

organizacija ni izjavila, da bi bilo usposabljanje slabo, četrtina pa jih ima za opredelitev 

premalo podatkov. 

 
 
 
 

                                                 
54

 The European Forum For Training and Research in Family Mediation. 
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Graf 10: Ocena kvalitete usposabljanj družinskih mediatorjev (N = 8) 

 

 

 

Mediacijske organizacije so podale tudi nekaj predlogov, s katerimi bi se dalo obstoječa 

usposabljanja nadgraditi. Za nekatere so usposabljanja, ki jih ponujajo določeni izvajalci, 

premalo kakovostna, zato predlagajo standarde Mediosa, ki jih ocenjujejo kot 

najprimernejše. 

Pomanjkljivost je priprava zahtevnejših nadaljevalnih in dopolnilnih usposabljanj s področja 

družinske mediacije. Rešitev bi lahko bila centralizirana baza trenerjev, certificiranje 

trenerjev in enotni standardi mediacijskih usposabljanj. 

 

 

3.3.7.4 Razmislek o standardizaciji usposabljanja družinskih 
mediatorjev in izvajanju družinske mediacije 
 

Na podlagi izvedene raziskave in analize odgovorov, ki se nanašajo na izvajanje družinske 

mediacije in usposabljanje za družinske mediatorje, izhaja, da institucije prepoznavajo 

potrebo po osnovni standardizaciji tako usposabljanj kot samega izvajanja mediacij.  

 

Nekoliko podrobneje poglejmo področje usposabljanja oseb za družinske mediatorje, 

morebitno potrebno izobrazbo ter zahtevane ali želene izkušnje.55  

 

                                                 
55

 Področje izvajanja mediacije oziroma družinske mediacije v Sloveniji smo podrobneje analizirali v sklopu 
Projekta 1 in ga ne tem mestu ne obravnavamo posebej. 
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Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah  glede tega izrecno ne predpisuje 

ničesar. V svojem 3. členu, ko opredeljuje, kdo je (lahko) mediator oziroma mediatorka, to 

zelo široko razlaga, saj pravi, da je lahko mediator vsaka oseba, ki je zaprošena, da vodi 

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

imenovana ali zaprošena za vodenje mediacije in ki zaprosilo sprejme. Torej nobenega 

pogoja ali priporočila o usposabljanju.  

Tudi Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov o usposabljanju mediatorjev ali 

strokovni usposobljenosti oseb, ki mediirajo v programih sodišč, ne govori. V programih 

alternativnega reševanja sporov lahko postopke mediacije izvajajo mediatorke oziroma 

mediatorji, ki so uvrščeni na sezname mediatorjev, ki jih vodi in nanje uvršča sodišče, ki tak 

program vodi.  

Šele Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč se dotakne usposobljenosti mediatorja, ki 

mediira v družinskih mediacijah. V svojem 20. členu predpisuje, katere priloge mora 

predložiti oseba, ki z vlogo zaprosi za vpis na seznam mediatorjev v programih sodišč. 

Priložiti mora potrdilo o tem, da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem 

strokovnem študijskem programu prve stopnje, in potrdilo o opravljenem izobraževanju za 

mediatorja ter uspešno opravljenem zaključnem izpitu. Izobraževanje mora obsegati najmanj 

40 pedagoških ur in zajemati vseh 28 vsebin, ki so naštete v prilogi Pravilnika, ki jih 

sestavljajo poglavja s področja osnov mediacije, tehnik, procesa, razvoja osebnosti, 

predpisov, etike in drugo. 

Pravilnik nalaga mediatorjem, ki so že uvrščeni na seznam, dolžnost strokovnega 

izpopolnjevanja in sprotnega seznanjanja z novimi dognanji in metodami v stroki ter 

aktivnega sodelovanja na posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih. Tako se mora 

mediator, ki je uvrščen na seznam, v vsakem koledarskem letu udeležiti nadaljnjega 

izobraževanja s področja mediacije v trajanju najmanj 12 pedagoških ur. 

 

Združenje mediacijskih organizacij Medios, ki med drugim daje svojim članicam priporočila v 

zvezi z izvajanjem mediacijskih postopkov in usposabljanjem mediatorjev, je leta 2010 

sprejelo Standarde za izvajanje mediacijskih usposabljanj.56 Ti opredeljujejo trajanje 

usposabljanj, osnovne sklope – module, metode dela, izpitno preverjanje, standarde za 

mediatorje, standarde za trenerje ter poglavje o izvajanju usposabljanj, terminologiji in 

nazivih. 

Usposabljanje oseb za družinske mediatorje je s Standardi predvideno kot osnovno 

mediacijsko usposabljanje v trajanju najmanj 100 ur ter nadaljevalno usposabljanje za 

družinske mediatorje, prav tako v trajanju najmanj 100 ur, pri čemer se kot ura šteje 

                                                 
56

 Besedilo je v celoti dostopno na spletni strani Mediosa, www.medios.si. 
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pedagoška ura, to je 45 minut. Standardi v zvezi z vsebinami predvidevajo pri osnovnem 

usposabljanju 15 modulov s poudarkom na temeljnih načelih mediacije, mediacijskih 

tehnikah, procesu, etiki, zakonodaji, pri nadaljevaljnem družinskem pa 13 modulov, v katerih 

je poudarek na pristopih družinske mediacije, psiholoških vidikih razvoja partnerskega 

odnosa in družine ter različnih vrstah družinske mediacije glede na udeležence in vrste 

sporov, ki se z mediacijo rešujejo. Poleg naštetega Standardi govorijo o metodah dela, ki jih 

je priporočljivo uporabljati na usposabljanjih, pogojih za trenerje, ki usposabljanje izvajajo, 

ter ustnem in pisnem preverjanju znanja kandidatov. Organizacija, ki želi uporabljati 

priporočene standarde, lahko pri Mediosu z vlogo zaprosi za odobritev programa in 

trenerjev. Če je program odobren, lahko posamezna organizacija za posamezen program 

skupaj z Mediosom podeli mediatorjem, ki so uspešno zaključili usposabljanje, ustezen naziv. 

Po osnovnem mediacijskem usposabljanju kandidat pridobi naziv »mediator«, po 

usposabljanju za družinske mediatorje pa dodatno še »družinski mediator«. 

Medios vodi tudi seznam mediatorjev z različnih področij. Podobno kot Pravilnik o 

mediatorjih v programih sodišč tudi Standardi za izvajanje mediacijskih usposabljanj 

predvidevajo za ohranitev statusa določene pogoje. Mediatorji, ki so uvrščeni na seznam 

(torej tudi družinski mediatorji), morajo na dve leti za ohranitev vpisa opraviti najmanj 16 ur 

usposabljanj s področja mediacije, se udeležiti najmanj treh intervizijskih srečanj ali 

supervizije ter opraviti najmanj tri mediacije.  

 

Po našem vedenju sta Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč in Standardi za izvajanje 

mediacijskih usposabljanj Mediosa edina akta, ki v splošnem, prvi na zakonodajni, drugi na 

stanovski ravni, urejata usposabljanje oziroma usposobljenost mediatorjev. Poleg tega pa 

obstaja kar nekaj pravilnikov, ki na ravni posamezne organizacije, mediacijskega centra in 

ustanove določajo pogoje za uvrstitev na seznam mediatorjev. 

 

Sklepno lahko zapišemo naslednje. V Sloveniji zadnjih deset let znotraj mediacijskega 

prostora obstaja delitev na sodišču pridružene mediacije, pri katerih so skrbniki izvajanja 

službe za alternativno reševanje sporov pri sodiščih, in izvensodne, ki jih izvajajo mediacijske 

organizacije, nevladne organizacije, različne družbe in posamezniki. Vsako od obeh področij 

ima določene posebnosti, ki izhajajo iz narave dela, organiziranosti področja samega in 

drugega. 

Ta delitev obstaja in verjetno bo še vsaj nekaj časa, ne nazadnje pa je tudi smiselna. 

Posledično se delitev oziroma raznolikost kaže tudi v tem, da se vsako področje regulira na 

svoj način. Obema je skupen Zakon o mediacijah v civilnih in gospodarskih zadevah, temu pa 
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sledijo drugi zakonski57, zlasti pa podzakonski akti, ki natančneje urejajo vsako od področij, 

kot je bilo predstavljeno v predhodnih odstavkih. Sprejete regulative in priporočila datirajo 

samo nekaj let nazaj58, kar pomeni, da so v prakticiranju izvajanja usposabljanj, pa tudi samih 

mediacij, razmeroma sveže. Naše mnenje je, da je obstoječa ureditev za zdaj dovolj 

natančna, jasna in smiselna, pa tudi dovolj široka in daje obema področjema okvir, ki vsebuje 

smernice, hkrati pa izvajalcev usposabljanj in izvajanj družinske mediacije ne omejuje pri 

tem, da ne bi mogli v mediacije vnesti načinov in pristopov, ki se jim zdijo smiselni, kar je 

gotovo temeljno počelo in duh mediacije. 

 

 

3.3.8 Sklepno 
 

Izhajajoč iz dejstva, da v slovenskem prostoru noben zakonski ali podzakonski akt ne podaja 

definicije družinske mediacije, je še zlasti dragocen prispevek mediacijskih organizacij in 

sodišč, ki ponujajo izvajanje sodišču pridružene mediacije, o razlagi in interpretaciji 

mediacije, ki je povezana z družinskopravno problematiko. Edina dikcija, ki smo jo našli in ki 

presega nivo posamezne organizacije, je definicija družinske mediacije, ki jo je leta 2011 

sprejelo Združenje mediacijskih organizacij Medios. »Družinska mediacija je postopek, v 

katerem udeleženke ali udeleženci (v nadaljnjem besedilu: udeleženec) prostovoljno s 

pomočjo ene ali več nevtralnih tretjih oseb – mediatork ali mediatorjev (v nadaljnjem 

besedilu: mediator) skušajo doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz medsebojnih družinskih 

razmerij« (Medios, 2011). Podana opredelitev je sicer jasna, vendar zaradi svoje izredne 

jedrnatosti izjemno skopa. Opredeli temelj postopka in cilj, v kaj podrobnejšega se ne 

spušča.  

Poleg tega sicer obstaja še opredelitev mediacije v splošnem59, ki jo navaja ZMCGZ, ki se 

nanaša tudi na mediacijo, ki ureja spore v družinskih razmerjih, po katerem »mediacija 

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

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

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

konciliacija, pomirjanje, posredovanje v sporih ali drug podoben izraz«, vendar ne gre za 

definiranje družinske mediacije. 

Zaradi navedenega se nam je zdelo izredno dragoceno prebirati in analizirati pojmovanja 

družinske mediacije, kot jih tolmačijo posamezne institucije. Obširnejšo razlago smo podali 

                                                 
57

 Npr. Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov. 
58

 Od tri do pet let. 
59

 Ko rečemo »v splošnem«, mislimo, da ni definicije posebej za družinsko mediacijo. 
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znotraj analize projekta. Na tem mestu pa se nam zdi zanimiv poskus definicije družinske 

mediacije, kot smo ga sami oblikovali na podlagi razlag organizacij: 

 

Družinska mediacija je oblika pomoči družini in način mirnega, konstruktivnega 

reševanja konfliktov in sporov, v katerem se urejajo razmerja med družinskimi člani. 

Gre za prostovoljen in izvensodni proces. Udeležencem pri vnovičnem vzpostavljanju 

medsebojnih odnosov pomaga nepristranski mediator, da si stranke lažje izmenjajo 

stališča, odkrijejo in strukturirajo sporne točke ter v skupnem razgovoru izdelajo 

opcije in alternative za dosego sporazumne in samoodgovorne rešitve, ki bo v 

zadovoljstvo vseh. Udeleženci pri tem aktivno sodelujejo pri transformaciji vsebine 

spora in konfliktne interakcije. Cilji so osebnostna transformacija, medsebojno 

priznavanje, krepitev moči, izboljšanje razumevanja in komunikacije ter uspešna 

rešitev konflikta oziroma spora. Mediacija predstavlja novo kulturo medčloveških 

odnosov. 

 

Pri izvajanju družinske mediacije se nekatere ustanove, ene bolj druge manj izrecno, 

poslužujejo določenih stilov, ki so lastni posameznim usmeritvam, vrstam družinske 

mediacije. Največ organizacij kot »čisti« stil družinske mediacije uporablja transformativni 

pristop; ta se tudi največkrat pojavlja v kombinaciji z drugimi stili, zlasti facilitativnim in 

terapevtskim. Nekaj organizacij se ne opredeljuje za izvajanje kateregakoli od stilov 

družinske mediacije; evaluativnega pristopa izrecno ne uporablja nobena.  

 

Rezultati tega dela se nam zdijo spodbudni; posebej razveseljujoče je dvoje.  

Prvič, da se nobena od organizacij ni izrecno opredelila, da izvaja evaluativni pristop, ki ga 

nekateri imenujejo tudi »mediacija s ciljem poravnave« (na primer Parkinson, 2011). 

Parkinson (prav tam, s. 39) pravi, da »mediacija s ciljem poravnave ni bila razvita za družine, 

pač pa je bila prevzeta s področja gospodarske in civilne mediacije«. Avtorica navaja, da se v 

tovrstnem načinu izvajanja mediacije dovolj pozornosti ne namenja vnovični vzpostavitvi 

odnosov med družinskimi člani, prav tako se čustev ne priznava v zadostni meri. To pa lahko, 

upoštevajoč dejstvo, da je temeljni cilj mediacije v tem pristopu doseči dogovor, vodi do 

poravnave, v kateri starši ne uspejo izraziti in zasledovati svojih potreb, hkrati pa tudi ne 

potreb in koristi otrok. 

 

Drugič, večina organizacij, ki se je opredelila za katerega od stilov vodenja, uporablja 

primarno transformativni, deloma pa kombinacijo imenovanega z elementi terapevtske 

mediacije. Transformativna mediacija v veliki meri dopušča izražanje čustev in odzive nanje 

(Busch in Folger, 2011, Parkinson, 2011); pozornost se namenja opolnomočenju strank in 



Tanja Pia Metelko: Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini 

184 

T
a
n
ja

 P
ia

 M
e
te

lk
o
: D

ru
ž
in

s
k
a
 m

e
d
ia

c
ija

 k
o
t m

e
to

d
a
 re

š
e
va

n
ja

 s
p
o
ro

v v d
ru

žin
i 

njihovem medsebojnem priznavanju; skupaj poskušajo doseči transformacijo konflikta, ki 

stranke vodi, da se do sebe in drugih vedejo tako, da se neželena vedenja spremenijo v 

želena. Terapevtska mediacija pa v svoje metode dela vključuje nekatere terapevtske 

elemente, kadar in kolikor mediator, ki ima terapevtska znanja, presodi, da je to za stranke 

smiselno. 

 

Skoraj 40 % institucij ponuja izvajanje družinske mediacije vsak dan čez vse leto, enak 

odstotek jih ponuja mediacijo prav tako čez vse leto, vendar manj kot trikrat na teden, ena 

organizacija enkrat na teden. Najdlje časa mediacijo ponuja organizacija, ki jo izvaja 12 let, 

najmlajše štejejo dve leti, vendar je ravno slednjih največ. 

Krajevna zastopanost mediacijske ponudbe je najbolj osredinjena v Ljubljani, sledita ji Kranj 

in Maribor. V splošnem so torej Osrednjeslovenska, Gorenjska in Podravska regija z 

mediacijskimi organizacijami dobro pokrite, na drugi strani pa je nekaj regij, ki imajo eno 

samo mediacijsko organizacijo oziroma sodišče, ki ponuja izvensodno mediacijo, na primer 

Dolenjska, Srednjeposavska, Jugovzhodna Slovenija ali Notranjsko-kraška. Žal ostaja torej 

nekaj regij, kjer je ponudba mediacijske storitve na področju družinske problematike težko 

dostopna ali celo nedostopna, če odštejemo možnost sodišču pridružene mediacije, za 

katero pa morajo stranke primarno vložiti tožbo. 

Dve organizaciji nudita mediacijske storitve kjerkoli po Sloveniji, če je taka želja strank. To je 

sicer zelo dobrodošlo, predvsem zaradi pravkar navedenega pregleda pokritosti organizacij; 

po drugi strani pa je povezano z večjimi stroški, saj je treba poleg mediacijske storitve pokriti 

tudi potne stroške mediatorjev. 

Največ ponudnikov družinskih mediacij (53 %) opaža iz leta v leto naraščanje števila mediacij. 

Podatek kaže trend rasti števila mediacijskih primerov, kar je verjetno posledica vedno večje 

prepoznavnosti mediacije in njenih prednosti (hitra rešitev; razmeroma ugodna; sodelovanje 

pri oblikovanju rešitve; pomembnost odnosa družinskih članov; upoštevanje potreb, želja, 

interesov vpletenih, zlasti pa otrok) na eni strani ter uveljavitve ZARSS-a in posledičnega 

ponujanja sodišču pridružene mediacije na drugi (za družinske mediacije so okrožna in višja 

sodišča obvezana omogočiti uporabo mediacije). 

 

Skupno število do zdaj izvedenih družinskih mediacij je (na podlagi podatkov 18 institucij) 

3908. Mediacijske organizacije so jih izvedle 44 % kot izvensodne mediacije, 56 % pa okrožna 

sodišča v obliki sodiščem pridruženih mediacij. Skupno število mediacij, ki so se zaključile s 

podpisom sporazuma, je 2662, kar pomeni, da je bil pri 68 % vseh izvedenih družinskih 

mediacij sklenjen mediacijski dogovor.  
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Če naredimo še primerjavo med sodišči in mediacijskimi organizacijami, ta pokaže, da je na 

okrožnih sodiščih sklenjena poravnava v 70 % vseh mediacij, pri mediacijskih organizacijah pa 

v 65 % mediacijskih primerov. 

Odstotek uspešnosti glede na doseženo rešitev nastalih družinskih nesoglasij ali sporov je 

visok. Pa tudi številka sama, če pomislimo, da je bilo na ta način sodiščem prihranjeno 

obravnavanje in sojenje v špekulativno 2662 primerih, ob predpostavki, da bi vsi sporni 

primeri iskali epilog na sodišču, oziroma zagotovo v 1565 primerih, v katerih je že bila 

vložena na sodišče tožba, pozneje pa je bila zaradi in na podlagi uspešne mediacije sklenjena 

sodna poravnava. 

 

Družinske mediacije trajajo različno dolgo; povprečno trajanje posamezne družinske 

mediacije je štiri srečanja, pri čemer je trajanje sodišču pridruženih mediacij krajše od 

družinskih mediacij pri organizacijah. 

 

Organizacije po navadi, sodišča pa brez izjeme, vodijo svoje interne sezname mediatorjev, ki 

mediirajo v družinskopravnih sporih. Seznami zajemajo od enega samega mediatorja ali dveh 

(v šestih organizacijah), do seznama 15 oziroma 20 mediatorjev (štiri organizacije oziroma 

sodišča); preostale organizacije so po številu mediatorjev, ki jih imajo in ki jih lahko ponudijo 

strankam v izbiro, nekje vmes. 

 

V kar velikem številu organizacij, celotno gledano v tretjini vseh, opravlja delo mediatorja en 

sam mediator ali dva. To stanje ni optimalno. Težave vidimo vsaj na treh področjih. Po eni 

strani stranke nimajo možnosti izbire mediatorja, kar jim navsezadnje omogoča sam zakon 

(ZMCGZ, 7. člen), ki pravi, da »stranke imenujejo mediatorja sporazumno, razen če so se 

sporazumele za drugačen postopek imenovanja«, kar pomeni, da zakonsko gledano 

praviloma stranke same izberejo mediatorja, zaradi česar bi bilo smiselno, če ne že potrebno, 

to izbiro vsaj omogočiti. Po drugi strani nastane velika zagata, če v posameznem primeru 

mediator zavrne izvajanje mediacije, ker je v družinski ali poslovni zvezi s katero od strank 

(ravno v manjših regijah, ki imajo že tako ali tako manj organizacij ali eno samo in še ta ima 

enega ali manjše število mediatorjev, se ljudje bolj pogosto poznajo med seboj). K temu 

izrecno napeljuje zakon (ibid.), ko pravi »kdor je zaprošen, da vodi mediacijo, mora takoj 

razkriti vse okoliščine, ki bi lahko vzbujale utemeljen dvom o njegovi neodvisnosti in 

nepristranskosti«, zaradi česar lahko mediator posameznega mediacijskega primera ne 

prevzame v izvajanje. Po tretji strani pa nastopi težava pri organizacijah, ki imajo na 

razpolago enega samega mediatorja v primeru njegove morebitne zamenjave, če stranke z 

njim tekom mediacije ne bi bile zadovoljne ali če bi že na samem začetku zaradi suma v 

njegovo nepristranskost zaradi nekih okoliščin, zahtevale menjavo. Bistvene razlike seveda 
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ni, če ima organizacija na razpolago dva mediatorja ali tri. Če upoštevamo še to, da se 

družinske mediacije deloma izvajajo v komediaciji, pa vse povedano velja še nekoliko bolj. 

Pogoji za uvrstitev na seznam so različni. Tri od institucij navajajo pogoje, ki jih določa ZARSS, 

ena od njih citira poleg zakona tudi Pravilnik, ena poleg zakona osebnostno primernost. 

Nekaj jih govori o ustrezni izobrazbi, pri čemer je ne specificirajo; le eno od sodišč jo opredeli 

kot univerzitetno. Ena organizacija navaja kot pogoj za delovanje mediatorja standarde 

Mediosa, preostale omenjajo opravljeno usposabljanje za družinskega mediatorja, nekatere 

dodajajo izkušnje in udeležbo na superviziji.  

 

Raziskovanje izvajanja mediacije v komediaciji je pokazalo, da samo v eni organizaciji 

mediatorji vedno mediirajo v paru. V eni tretjini organizacij družinsko mediacijo večinoma 

izvajata mediatorja v paru. Prav tako v eni tretjini organizacij vedno mediira en sam 

mediator. Zadnja tretjina, zmanjšana za eno organizacijo, odpade na institucije, kjer 

večinoma mediira en sam mediator. Analiza torej pokaže, da mediatorji večkrat izvajajo 

družinske mediacije sami kot pa v komediaciji.  

Mediacijske organizacije same postavljajo kriterije za izvajanje družinske mediacije v 

komediaciji, medtem ko kriterij za sodišča, ki ponujajo družinsko mediacijo, določa Pravilnik 

o mediatorjih v programih sodišč (UL, št. 007-252/2009), ki v svojem 2. členu navaja 

»mediacijo v sporih iz družinskih razmerij vodita pri sodišču prve stopnje dva mediatorja, od 

katerih ima eden opravljen pravniški državni izpit, drugi pa izkazuje strokovno znanje in 

izkušnje s področja psihologije ali drugega podobnega področja.« V tem pogledu je 

presenetljivo, da v enem primeru na sodišču, ki ponuja sodišču pridruženo mediacijo, vedno 

mediira v družinskih sporih en sam mediator, na treh sodiščih pa večinoma en sam mediator; 

samo v dveh primerih sta večinoma dva mediatorja (eno sodišče se glede tega ni izreklo). 

Dejavniki, ki vplivajo na odločitev za izvajanje mediacije v paru dveh mediatorjev, so zlasti: 

udeleženost otrok, čustvena napetost, težji spor, spori iz razmerja med starši in otroki ali 

število udeležencev, kadar je teh pet ali več, ter izražena želja strank za komediacijo. 

 

Glede plačljivosti mediacijskih storitev ugotavljamo, da je v večini primerov, v 60 % institucij, 

družinska mediacija za stranke brezplačna; kamor v celoti sodijo vsa okrožna sodišča, ki 

ponujajo mediacijo v družinskopravnih sporih. V eni sami organizaciji je mediacijska storitev 

v celoti plačljiva, pri petih pa nosijo stranke breme kritja stroškov v nekaterih primerih.  

Načeloma si stranke porazdelijo strošek družinske mediacije tako, da nosi breme vsaka 

stranka po enakih deležih. Cene mediacije zaračunavajo na uro; najnižja postavka je 17 evrov 

za začetnih 30 minut  (torej 34 evrov na uro), potem pa se cene dvigujejo, in sicer znašajo 50, 



Tanja Pia Metelko: Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini 

187 

T
a
n
ja

 P
ia

 M
e
te

lk
o
: D

ru
ž
in

s
k
a
 m

e
d
ia

c
ija

 k
o
t m

e
to

d
a
 re

š
e
va

n
ja

 s
p
o
ro

v v d
ru

žin
i 

60 in 91 evrov na uro. Ena organizacija ima fiksno postavko na mediacijsko srečanje (torej ne 

na uro), ki je 100 evrov, ne glede na trajanje posameznega srečanja. 

 

Pojmovanje uspešnosti mediacije je zgodba, ki ima toliko poglavij, kot je organizacij, ali pa 

mediatorjev, če sprašujete njih. Kljub vsemu lahko v teh zgodbah prepoznamo dve temeljni 

usmeritvi. Ena, ki je v izključni domeni sodišč, razlaga uspešnost samo s kategorijo 

doseženega dogovora. Pri drugi, ki jo zagovarjajo organizacije, ki izvajajo izvensodno 

mediacijo, pa gre pojmovanje uspešnosti širše: mediacija je uspešna, če je doseženo vsaj 

nekaj od naštetega: sklenjen mediacijski dogovor, zadovoljstvo strank, izboljšan odnos med 

strankami, razrešitev konflikta, realizacija sklenjenega mediacijskega dogovora, volja za 

morebitno vnovično udeležbo na mediaciji.  

Naše mnenje, oblikovano na podlagi večletnih izkušenj in premnogih razlag različnih 

strokovnjakov mediacije, je, da gre pojmovanje uspešnosti vsekakor dlje od upoštevanja 

samo tega, če je bil sklenjen mediacijski dogovor ali ne. Vsekakor je to velikokrat in najlažje 

merljiva spremenljivka glede uspešnosti mediacije, vendar ne more biti edina. Skoraj ni 

družinske mediacije (razen morda kakšne, ki se konča takoj, ko se je šele dobro začela), kjer 

ne bi bilo mogoče zaslediti vsaj kakšnega izboljšanja, spremembe v želeni smeri, občutka 

slišanosti in upoštevanja in drugo na vsaj katerem od področij. 

Večino organizacij zanima in želijo izvedeti, ali so stranke zadovoljne z delom mediatorja in 

celotno družinsko mediacijo. Enajst organizacij v ta namen udeležencem ob koncu 

mediacijskega postopka razdeli v izpolnitev pripravljen vprašalnik; v petih se s strankami o 

tem pogovorijo. V 82 % vseh evidentiranih in nam poslanih primerov izražanja zadovoljstva 

so stranke izrazile, da so bile z družinsko mediacijo zadovoljne. Po našem mnenju zavidljivo 

dober rezultat. 

Po mnenju organizacij in sodišč je izvajanje družinskih mediacij v Sloveniji kakovostno: 11 % 

jih meni, da je izvajanje zelo kakovostno, 61 % pa, da je dovolj kakovostno, pri čemer ostaja 

prostor za določene izboljšave.  

 

Do zdaj smo naredili pregled nad izvajanjem mediacij, za zaključek pa se bomo dotaknili še 

usposabljanj za mediatorje. Mediacijska usposabljanja izvaja šest mediacijskih organizacij. 

Več kot 80 % jih za mediatorje, ki izvajajo družinsko mediacijo, organizira še dodatno, 

posebno usposabljanje. Razen ene izjeme, pri vseh preostalih organizacijah usposabljanje za 

družinskega mediatorja traja od 200 do 260 ur.  

Usposabljanja ocenjujejo kot dovolj kakovostna; to mnenje deli 75 % organizacij.  
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Organizacije so si enotne, da so najprimernejši standardi izvajanja mediacijskih usposabljanj, 

ki so jih tudi prevzeli, standardi Mediosa. Kakšni drugi sprejeti standardi, ki bi veljali širše kot 

le na ravni posamezne organizacije, nam za slovensko območje niso poznani. Standardi 

Mediosa so sestavljeni iz sedmih sklopov, ki opredeljujejo: trajanje usposabljanj; osnovne 

sklope – module; metode dela; izpitno preverjanje; standarde za mediatorje; standarde za 

trenerje; izvajanje usposabljanj, terminologijo in nazive. 

Pomenljiv je podatek, da je pet od šestih organizacij te standarde sprejelo in se jim pri svojih 

usposabljanjih tudi zavezalo spoštovati. 
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3.4 PROJEKT 3  

KVALITATIVNA ANALIZA NA PODLAGI OBDELAVE ZAPISOV 
OBSERVIRANIH PRIMEROV DRUŽINSKE MEDIACIJE 
 

 

 

3.4.1 Uvodno 
 

Analiziranje izvajanja družinskih mediacij smo izpeljali nekoliko drugače, kot je bilo, 

preambiciozno, sprva načrtovano. V fazi priprave doktorskih tez je bilo zamišljeno, da bomo 

zvočno posneli vsa mediacijska srečanja petih družinskih mediacij, kar se je izkazalo za težko, 

oziroma v fazi izvajanja raziskave, neizvedljivo. Razlogi za to so podrobneje opisani v poglavju 

o poteku zbiranja podatkov, št. 3.4.3. Ko smo iskali najprimernejši nadomestek, smo se na 

podlagi možnosti, ki smo jih imeli na voljo in kar je prestavljalo tudi izvedbo znotraj 

zastavljenega časovnega okvirja, odločili za različico, ki je po našem mnenju razmeroma 

dostojen substitut. 

Kvalitativno smo analizirali zapise petih primerov observiranih družinskih mediacij, ki smo jih 

obdelali po metodi »interpretativnega pristopa« (Mesec, 1998, s. 21). 

»Naloga kvalitativne metodologije kot preučevanja izvajanja kvalitativnih raziskav 

(kvalitativne metode) je prav ta, da izdela postopke argumentiranega sklepanja in 

posploševanja na osnovi kvalitativnega empiričnega gradiva« (ibid., s. 46). 

 

3.4.2 Cilj raziskave, raziskovalno vprašanje in metodologija 

 

Gradivo, ki smo ga zbrali (še ne izbrali) za obdelavo, to je zapisi observacij mediacij, je 

obetalo raziskovanje celotnega spektra raziskovalnega vprašanja.  

 

Kot cilj raziskave je v Projektu 3 zasledovan še posebej eden: 

 

Cilj št. 6: Prepoznati in analizirati vpliv povezanosti uporabe mediacijskih tehnik in stila 

vodenja mediatorja na potek in izid družinske mediacije 

 

Raziskovalno vprašanje, ki je bilo formulirano v doktorskih tezah za namene Projekta 3, se je 

glasilo: »Ali vplivajo na izid družinske mediacije nekateri dejavniki, kot obvladovanje 

komunikacijskih veščin mediatorja, uporaba mediacijskih tehnik, strukturiranje procesa in stil 

vodenja mediatorja?« 
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Glede na predstavljeno težavo in posledično spremembo raziskovanega gradiva smo bili 

primorani prilagoditi tudi obseg raziskovalnega vprašanja, saj se je med obdelavo gradiva 

povsem jasno izkazalo, da je to premalo obsežno, zlasti pa, da so zapisi premalo natančni, da 

bi lahko na njihovi podlagi verodostojno izpeljali poskusno interpretacijo z vsemi 

raziskovanimi spremenljivkami. Zaradi navedenega smo raziskovalno vprašanje skrčili. Novo 

raziskovalno vprašanje se torej glasi60: 

 

4. Raziskovalno vprašanje: Ali je uporaba mediacijskih tehnik in stil vodenja mediacije 

povezana z izidom družinske mediacije?  

 

Metode zbiranja empiričnega gradiva v okviru kvalitativne raziskave lahko razdelimo na tri 

velike skupine: metode opazovanja, spraševanja in izkoriščanja dokumentarnih virov (Mesec, 

1998). Mi smo se poslužili slednje, torej kvalitativne obdelave dokumentarnega gradiva, 

znotraj te metode pa lahko zapise observacij umestimo med organizacijske neuradne 

dokumente (ibid.). 

Za obdelavo gradiva smo oblikovali pet korakov61, ki so nas vodili od urejanja gradiva pa vse 

do končne analize: 

‒ Korak 1 – izbor relevantnega gradiva, 

‒ Korak 2 – določitev enot in kodiranje, 

‒ Korak 3 – izpis relevantnih delov besedila, 

‒ Korak 4 – klasifikacija kod in sestava tabele, 

‒ Korak 5 – analiza rezultatov. 

Odločili smo se, da bomo število primerov za obdelavo ohranili tako, kot je bilo zamišljeno za 

obdelavo mediacij, to je pet primerov. 

 

 

3.4.3 Potek zbiranja podatkov in način vzorčenja 
 

Projekt številka tri naj bi prvotno zajemal zvočne posnetke, prepis in analizo petih 

opazovanih družinskih mediacij. Predvideno je bilo, da bomo zvočno posneli mediacijska 

srečanja petih primerov mediacij. 

 

V ta namen smo kontaktirali sedem organizacij, ki izvajajo družinsko mediacijo. Takoj smo 

naleteli na negativne odgovore, češ da so postopki strogo zaupne narave in da tovrstnega 

snemanja pri njihovi organizaciji ne morejo odobriti. Ker nismo prejeli niti enega pozitivnega 

                                                 
60

 Številko raziskovalnega vprašanja smo pustili isto, torej četrto raziskovalno vprašanje. 
61

 Koraki so natančno opisani v poglavju 3.4.4. Obdelava gradiva. 
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odgovora, smo se odločili, da bomo snemanja izvedli na Inštitutu za mediacijo Concordia, saj 

sem doktorandka direktorica imenovanega inštituta. 

 

Koordinatorka programa je ob prejemu soglasja za mediacijo s strani vseh strank te najprej 

ustno, potem pa še pisno prosila za privolitev zvočnega snemanja družinske mediacije. 

Na ta način je bilo zaprošenih 21 strank v desetih primerih družinske mediacije.  

Vse stranke, razen ene, so prošnjo zavrnile. Nekatere so samo podale negativen odgovor, 

druge so navajale razloge, kot so: osebna narava zadeve, nelagodje ob snemanju, dvom v 

popolno zaupnost, stranka je znana osebnost, nesproščenost zaradi snemanja, 

obremenjevanje pri reševanju svojih problemov s prisotnostjo drugih ljudi oziroma 

evidentiranja vsake izgovorjene besede. 

 

Zaradi navedenega odziva, spoštovanja zasebnosti strank ter razumevanja, da gre za zgodbe 

ljudi, ki so se znašli v težkih razpotjih svojih življenjskih zgodb, smo se v dogovoru z 

mentorjem odločili za spremembo prvotnega načrta. 

Vzorec C, ki je predvideval zvočno snemanje družinskih mediacij, smo zamenjali z zapisi 

opazovanih družinskih mediacij. 

 

Za namen izvedbe tega projekta, ki ga zdaj imenujemo Projekt 3, smo se zaradi realizacije 

znotraj časovnega okvirja, ki je zaradi zastoja realizacije prvotnega načrta začel predstavljati 

časovno stisko, odločili pridobiti zapise že izvedenih in opazovanih družinskih mediacij.  

 

Na Inštitutu za mediacijo Concordia smo tako dobili zapise 18 opazovanih družinskih 

mediacij, ki so jih izvedli kot del projektne naloge različni družinski mediatorji v vlogi 

observatorjev, ki so opazovali mediacije z namenom učenja in priprave na samostojno 

vodenje mediacije v letih 2008–2011, skupaj torej 18 različnih observatorjev. 

Vsi mediatorji, ki so delali zapise mediacij, so dobili enaka navodila, kako naj postopajo pri 

observaciji in zapisovanju mediacijskega primera, ki pa niso bila zavezujoča, temveč so na 

ravni predloga želela nalogo sicer do neke mere poenotiti, vendar zlasti olajšati njeno 

izvedbo in zagotoviti skupen okvir oziroma imenovalec. Navodila sem izdelala Tanja Pia 

Metelko. 

 

Ker so navodila kratka in lahko pripomorejo k razumevanju načina sledenja mediacij, jih v 

celoti prilagamo. 
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ZAPIS IZVEDENEGA/OBSERVIRANEGA PRIMERA DRUŽINSKE MEDIACIJE 

 

Uvodna priporočila 

Zapis srečanja delajte čim bolj sproti – najbolje takoj po opravljenem mediacijskem srečanju. 

Zapis naj bo dovolj obsežen, čim bolj podroben (ne manj kot osem strani in ne več kot 20) – 

malenkosti so pomembne. 

 

Zapis primera 

1. V prvi točki napišemo splošne podatke o mediantih in njihovi družini: 

‒ ime in priimek (ki naj bo obvezno spremenjen); 

‒ starost (približna); 

‒ izobrazba; 

‒ socialni status; 

‒ oris odnosa (partnerskega, roditeljskega ...); 

‒ zgodba (enega in drugega). 

 

2. Opis poteka srečanja 

‒ Vsako srečanje napišemo posebej, kot celoto oziroma poglavje. 

‒ List razdelimo na dva navpična stolpca. 

‒ Prvi stolpec: zapišemo čim bolj dosledno z vsebinskega in procesnega vidika (pri tem smo 

čim bolj natančni, uporabimo čim več podatkov in stavkov, ki so jih izrekli udeleženci). 

‒ Drugi stolpec: moja doživljanja, čustva, spoznanja, dileme. 

 

3. Kratka analiza in zaključek 

Ta del sledi ob koncu mediacije – odgovorimo na naslednja vprašanja: 

‒ Opredelitev problema – spornih vprašanj 

‒ Kaj sem se iz te mediacije naučil/-a? 

‒ Kaj bi naredil/-a drugače? 

‒ Moje temeljno spoznanje. 

 

Znova želimo poudariti, da so observatorji pri zapisovanju opazovanih družinskih mediacij 

imeli precej proste roke. Poudarek je sicer bil na čim bolj doslednem in dobesednem ter 

natančnem in vseobsegajočem zapisovanju procesnih in vsebinskih vidikov s čim več 

dobesednih navedkov mediatorjev in udeležencev. Vendar tega v fazi zapisovanja ali po njej 

nismo z nobenim načinom kontrolirali. Zaradi tega tudi niso vsi zapisi narejeni tako, kot je 

bilo želeno. Nekateri so bili zelo skopi, drugi so imeli poudarek na osebnem doživljanju 

observatorja in njegovih spoznanjih, kar je za učečega se mediatorja lahko zelo koristno, za 

namene naše naloge pa neuporabno. 
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Selekcija in končni izbor zapisanih observacij sta potekala v dveh korakih. 

 

Korak 1 

Vse zapise opazovanih družinskih mediacij smo najprej natančno prebrali. 

 

Korak 2 

Naredili smo drugo branje, kjer smo si v zapisih označevali izpolnjevanje kriterijev za izbor, ki 

smo jih pred tem določili. Kriterije smo oblikovali glede na postavke, ki so zapisane v 

raziskovalnem vprašanju in katere smo imeli namen analizirati, pri čemer smo poskušali 

zajeti najširšo paleto raznolikih situacij, po drugi strani pa smo izbirali primarno tista gradiva, 

ki so bila količinsko obsežnejša. To smo sledili zaradi tega, ker vemo, da je odločilno pri 

nabiranju in pozneje izboru določenega primera ali gradiva predvidevanje, da bomo v njem 

našli veliko količino informacij o področju, ki ga preučujemo (Mesec, 1989). Naše osnovno 

vodilo je bilo, da iščemo relevantne (Casell in Symon, 1944, s. 169, v Mesec, 1998) primere, 

ne reprezentativnih, čeprav se slednjemu zaradi majhnega numerusa nismo želeli in smeli v 

celoti ogniti. 

 

Kriteriji, ki smo jih oblikovali za izbor, so bili naslednji: 

‒ izid mediacije: mediacija se zaključi s sklenjenim sporazumom/mediacija se zaključi 

brez sklenjenega sporazuma – želeli smo dobiti primere obeh; 

‒ način zapisovanja observacije: observator je zapisoval pretežno dobesedne stavke in 

vprašanja, ki jih je na mediaciji izrekal mediator/observator, je zapisoval pretežno 

interpretacije stavkov in svoje mnenje glede izraženih stavkov, ki jih je izrekel 

mediator – enormno, skorajda izključno prednost so imeli primeri dobesednega 

zapisovanja; 

‒ procesni vidik: observator je/ni beležil poleg vsebinskega vidika tudi procesni – želeli 

smo zapisovanje obojega; 

‒ dolžina procesa observiranje mediacije: observator je sledil posamezno mediacijo od 

začetka do konca/observator je bil prisoten le na posameznih mediacijskih srečanjih – 

prednost so imeli primeri celotne mediacije. 

 

Takoj na začetku smo izločili osem primerov zapisov, ki so kriterijem najmanj ustrezali; 

večinoma zaradi skromnega obsega ali dajanja poudarka osebnemu doživljanju mediatorja 

pred objektivnem sledenjem mediacije. Med preostalimi desetimi zapisi smo jih izbrali pet, ki 

so v največji meri zadostili potrebam našega raziskovanja. 
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Izbrane mediacije so zajele naslednje zasledovane kriterije: 

‒ izid mediacije: trije primeri se zaključijo s sklenjenim mediacijskim sporazumom/dva 

primera se zaključita brez sklenjenega sporazuma; 

‒ način zapisovanja observacije: izbrali smo izključno mediacije, kjer je observator 

zapisoval pretežno dobesedne stavke in vprašanja, ki jih je na mediaciji izrekal 

mediator; 

‒ procesni vidik: izbrali smo primere, kjer je observator poleg vsebinskega vidika beležil 

tudi procesni oziroma se je procesni dal razbrati iz zapisa; 

‒ observiranje mediacije: pri vseh zapisih je bil observator prisoten le na posameznih 

mediacijskih srečanjih, tako da ni bilo primera, kjer bi observator spremljal celotno 

mediacijo, od prvega do zadnjega srečanja, izbrani primeri pa so pokrili številčno 

največ observiranih srečanj. 

 

Tako smo dobili zapise petih opazovanih mediacij, ki so zajemali skupaj 69 strani gradiva. 

 

Zapisi observiranih mediacij so bili sestavljeni po približno enakem vzorcu: 

‒ splošni podatki o mediantih in njihovi družini, 

‒ opis poteka posameznega mediacijskega srečanja, 

‒ kratka analiza in zaključek. 

 

Zaradi varovanja identitete udeležencev družinske mediacije podajamo samo skupen oris 

osnovnih podatkov mediantov in pomembnih splošnih informacij o družinski mediaciji. 

Spol udeležencev: pet žensk in pet moških. 

Starost udeležencev: od 27 do 60 let. 

Sporna vprašanja: razdelitev skupne lastnine; ugotovitev in razdelitev skupnega premoženja; 

ureditev stikov in preživnine; ureditev stikov in preživnine ter razdelitev skupnega 

premoženja; zaupanje v varstvo in vzgojo, stiki in preživnina. 

Mediacijo vodi: v dveh primerih en mediator, v treh primerih dva mediatorja. 

Zaključek mediacije: v dveh primerih brez doseženega dogovora, v treh primerih je 

mediacijski sporazum dosežen. 
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3.4.4 Obdelava gradiva 
 

Pri obdelavi gradiva, ki je zahtevno, predvsem pa časovno zamudno delo, bomo najprej 

povzeli kratek potek v korakih, v nadaljevanju pa bomo v smislu izvedenih korakov 

predstavili obdelavo enega od petih primerov. Poglavje zaključimo z analizo rezultatov. 

 

Korak 1 – Izbor relevantnega gradiva 

Iz zapisanih observacij smo najprej izluščili gradivo, primerno za obdelavo: dobesedne stavke 

mediatorjev, tako povedne kot vprašalne, kar predstavlja glavnino gradiva (več kot 95 %), in 

tiste dele zapisa, kjer je izrecno navedeno, da je mediator nekaj naredil (na primer mediator 

je na tablo narisal tabelo). To smo naredili tako, da smo znotraj besedila z markerjem 

pobarvali uporabne dele, nato pa jih prenesli v novo datoteko. 

Vse drugo je bilo iz obdelave odstranjeno, torej vse, kar sta na mediaciji povedali stranki, kot 

tudi subjektivna doživljanja observatorja, njegova spoznanja in dileme, analiza ter zaključek. 

 

Korak 2 – Določitev enot in kodiranje 

Zapisane stavke smo razdelili na več enot. To smo naredili tako, da smo iz vsakega besedila – 

odstavka, stavka, ki ga je mediator izrekel v posameznem delu, naredili več enot, toliko, kot 

je bilo znotraj besedila mogoče prepoznati posameznih mediacijskih tehnik in procesnih 

postavk.  

Za vsako enoto smo nato določili kodo, ki predstavlja posamezno tehniko oziroma veščino. 

Kode so bile večinoma znane vnaprej in tudi vnaprej določene. Sestavili smo jih na podlagi 

teoretičnega znanja mediacijskega področja (na primer raziskovalno vprašanje, fokusiranje 

na prihodnost, testiranje realnosti), nekaj pa smo jih dodali iz nekaterih sorodnih, 

svetovalnih (na primer podpora stranki, krepitev moči) in terapevtskih dejavnosti (na primer 

grajenje varnosti, genogram), čeprav je pošteno povedati, da se tehnike in veščine, ki jih 

uporabljajo mediatorji, svetovalni delavci, družinski terapevti, deloma seveda prepletajo in 

jih je mogoče najti na vseh treh ali dveh od naštetih strokovnih področjih.  

Večina kod so torej tehnike oziroma veščine, ki jih pri svojem delu uporabljajo družinski 

mediatorji. Nekaj posameznih primerkov kod pa smo oblikovali tudi sproti, v fazi izvajanja 

tega koraka, zaradi ponavljanja določene enote, ki ji nismo uspeli pripisati nobene znane 

kode, ki bi bila ustrezna. 

Tako smo naredili za vsak primer zapisane observacije posebej. 
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Korak 3 – Izpis relevantnih delov besedila 

V tretjem koraku smo za vsako observirano mediacijo naredili izpis relevantnih delov 

besedila na način, da smo k vsaki enoti kodiranja napisali ustrezno besedilo, ki je 

opredeljevalo določeno kodo. Potem smo relevantno besedilo posameznih istih kod združili 

in tako dobili sklope besedila, in sicer toliko sklopov, kolikor je bilo kod. 

 

Korak 4 – Klasifikacija kod in sestava tabele 

Četrti korak smo oblikovali na podlagi tehtnega razmisleka o tem, kako dobiti iz izpisov 

relevantnih delov besedila, ki so predstavljali konkretne tehnike in veščine, ki jih je uporabil 

mediator in smo jih zbrali v skupini posamezne kode, povezave, ki bodo odgovorile na naše 

raziskovalno vprašanje in predstavljale osnovo za zapis spoznanj. 

Oblikovali smo tako četrti korak, ki ga sestavljajo trije deli. V prvem smo kode klasificirali po 

številu ponovitev uporabe posamezne kode (to je tehnike) od najbolj pogosto uporabljene 

do najmanj pogosto uporabljene. Potem smo sešteli število ponovitev posamezne kode. V 

tretjem delu pa smo naredili izračun procentualne pogostosti uporabe posamezne tehnike 

oziroma veščine. 

Vse to smo prikazali v tabeli.  

 

Četrti korak je poleg opisanega, ki predstavlja glavnino tega dela, zajemal tudi opredelitev 

stila vodenja mediatorja oziroma zvrsti družinske mediacije. Poudariti želimo, da se v 

nobenem primeru za posamezen stil vodenja ni opredelil mediator, ki je izvajal družinsko 

mediacijo; stil vodenja smo določili sami, glede na teoretične opredelitve in razmejitve med 

posameznimi stili ter lastna praktična znanja. Dopuščamo možnost, da bi se kdo drug, ki bi 

opravljal isto nalogo, pri posameznemu primeru družinske mediacije odločil za drug stil. To je 

seveda možno. Zlasti je možno, da bi stilu, ki smo ga mi opredelili kot »čistega«, dodali še 

kakšen stil, saj je mogoče pri posameznem mediatorju ali znotraj posamezne mediacije hitro 

najti elemente več kot enega samega stila. Kljub temu ima seveda naša opredelitev, 

upoštevaje naš pogled, smisel in svojo mero pravilnosti. 

 

Korak 5 – Oblikovanje zaključne analize 

Na podlagi izsledkov štirih predhodnih korakov, zlasti pa izpisa pomembnih delov besedila in 

izračunov tabele, smo naredili zaključno analizo. 
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3.4.4.1 Primer analize enega od primerov zapisa observirane 
mediacije 
 

Za ponazoritev korakov, od Koraka 1 do Koraka 3, smo izbrali zapis observirane mediacije, ki 

je v našem gradivu voden kot OBSERVACIJA, PRIMER ŠT. 3. 

 

 

Korak 1 – izbor relevantnega gradiva in Korak 2 – določitev enot in kodiranje 

Prva dva koraka prikazujemo združeno, da se ne bi posamezen tekst po nepotrebnem 

ponavljal. 

Prvi korak predstavljajo stavki na levi strani, drugi korak pa posamezne kode, ki sledijo za 

puščico in so odebeljene. 

 

 »Radi bi vaju spoznali, nama lahko povesta nekaj o vajini družini? Kateri bi želel biti prvi?« → 

informativno / reflektivno vprašanje 

 »Vidim, da vam je težko, ste prizadeti, kar na jok vam gre, ko govorite.«→ ugotovitev / 

krepitev moči 

 »Kako ste slišali in doživeli gospod, kar je povedala ga. M. ?« → reflektivno vprašanje 

 Mediator povzame pripoved. → povzemanje 

 »Ali sta se o tem, kako živita, s kom pogovarjala, kje reševala vajin odnos?« → reflektivno 

vprašanje 

 »Kaj se je v vajinem odnosu kazalo kot dobro?« → reflektivno vprašanje / krepitev moči 

 »Kaj so vaša pričakovanja, kako sta si predstavljala, da bosta skupaj živela?« → reflektivno 

vprašanje 

 »Kaj bi spremenila, če bi lahko?« → reflektivno vprašanje / fokusiranje na prihodnost 

 »Kako sta bila do sedaj z A.?« (njuna hči Ana) → reflektivno vprašanje 

 »Bi se želela o stikih kaj dogovoriti za krajši čas, imeti fiksne dneve?« → raziskovalno / 

reflektivno vprašanje 

 »Poskusita oblikovati dogovor« (glede stikov)→ usmerjanje 

 »Rada bi preverila, kje smo zdaj, se pogovarjamo o tem, da je vajin partnerski odnos končan 

in se dogovarjamo o starševskem.« → ugotovitev 

 »V kolikor vajin partnerski odnos ni razrešen, bosta težko peljala dober starševski odnos. 

Želita o tem še premisliti? Se dobimo čez nekaj dni in nadaljujemo?« → reflektivno vprašanje 

 »Kako sta se danes počutila, kaj bi lahko rekla o prvi mediaciji?« → evalvacija 

 Mediator pohvali, da sta prizadevna, da sta prišla na drugo srečanje, da to kaže na to, da 

želita sprejeti pomembne dogovore. → krepitev moči 

 »Kaj sta razmišljala o prvem srečanju?« → reflektivno vprašanje 
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 »O čem bi se danes želela pogovarjati? Sta že razmišljala, kdo bo skrbnik otroka?« → 

postavljanje vsebinskega okvirja / iskanje spornih točk 

 »Narisali bi pomembne osebe za A.« → uporaba table / genogram 

 Narisali so ekogram. → risanje ekograma 

 »Kako ste vi videli M. kot mamo?« → reflektivno vprašanje 

 »Kaj mislita, da vajin otrok sedaj najbolj potrebuje? Kaj potrebuje od staršev v tem obdobju?« 

→ cirkularno vprašanje 

 »Na kak način ste vi gospod sedaj preživljali stike z A?« → reflektivno vprašanje 

 »Ste bili z A. kdaj že sami?« → raziskovalno vprašanje 

 »Če vas prav slišim, gospodu težko zaupate? Kaj si od A. očeta želite, bi vas pomirilo, da bi mu 

lahko bolj zaupali?« → povzemanje / reflektivno vprašanje / fokusiranje na prihodnost 

 »Kaj bi lahko vi gospod naredili, da bi vam ga. bolj zaupala, da bi bila glede A. pomirjena?« → 

reflektivno vprašanje / fokusiranje na prihodnost 

 Uvodni pozdrav in nekaj besed o počutju. → uvodni nagovor 

 »Bi morda lahko povzela, kaj smo se dogovorili do sedaj na dveh srečanjih?« → povzemanje 

 »Vidim, da sta oba povzela enako; se vama zdi, da lahko to zapišemo kot prvi dogovor?« → 

pisanje dogovora 

 »Teh 14 dni sta stike zelo lepo speljala, dogovorila sta se za en stik več, skupaj ste praznovali 

rojstni dan.« → krepitev moči 

 »Kaj bi želela, da se glede stikov zapiše kot dogovor?« → pisanje dogovora 

 »G. J. bi si vi glede stikov želeli kakšno spremembo?« → raziskovalno vprašanje 

 »Kako si lahko tukaj pomagata, da bi bilo dobro za A. in da bi se oče vključil tudi v to, da jo da 

spat?« → reflektivno vprašanje / fokusiranje na prihodnost 

 »Dobro, zdi se mi,da vama je uspelo narediti korak naprej tudi v tem, da si bosta v starševski 

vlogi bolj zaupala.« → krepitev moči / ugotovitev 

 »Kako A. sedaj preživljata, ko ne živita skupaj?« → raziskovalno vprašanje 

 »Predlagam, da za naslednje srečanje razmislita o tem, kaj A. potrebuje, hrano, obleko, in 

druge stroške in bi se pogovorili o preživljanju.«→ domača naloga 

 »Do sedaj vama gre v dogovarjanju dobro, predlagam, da delamo postopno in do premoženja 

bomo še prišli.«→ krepitev moči / ugotovitev 

 Uvodni pozdrav in pogovor o počutju. → uvodni nagovor 

 »Danes je 4. srečanje, razmislila sta o tem, kako bi določili stike, sta morda prinesla kakšne 

predloge?« → preverjanje domače naloge 

 » J. tudi vas bi rada vzpodbudila, da izoblikujete svoje predlog glede vaše trenutne 

obveznosti.« (da se bodo lahko dogovorili glede stikov)→ usmerjanje / pojasnjevanje 

 Zapis dogovora o stikih. → pisanje dogovora 

 »Dogovorili smo se, da bosta pregledala, kaj vajina A. sedaj potrebuje. Sta naredila nekak 

izračun stroškov za otroka?« → preverjanje domače naloge  
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 »Ste J. tudi vi naredili izračun oz. razmišljali o sredstvih, ki jih potrebuje A. za življenje?« → 

preverjanje domače naloge 

 »Sta za to, da naredimo to skupaj, narisali bomo tabelo, v katero bomo vpisovali potrebe 

otroka (hrana, obleka, obutev, plenice, kozmetika igrače, dopust, prevozi, varstvo, drugi 

stroški).« (Mediator je narisal tabelo)→ uporaba table / risanje tabele 

 »Kako bi pokomentirala to, kar sedaj vidimo: stroški za življenje otroka in vajini prihodki?« → 

reflektivno vprašanje 

 »Preživnina je namenjena otroku, če bo kateri starš kupil še kaj, to ne gre v raven preživnine, 

ampak je to dobra volja starša.« → pojasnjevanje 

  »Do sedaj sta kar nekaj že uspela dogovoriti, škoda bi bilo, da bi pri preživnini obstala, ena 

možnost je 120 evrov, druga 150. Imata možnost pogajanja, barantanja o zgornji in spodnji 

možnosti.« → krepitev moči / fokusiranje na prihodnost / pogajanja 

 »Dobro, to je ena možnost, pozanimajta se še o vrednosti preživnine. Pridobita si informacije. 

Naslednjič bomo ponovno pogledali ali je lahko to dogovor in se pogovarjali o 

premoženju.«→ domača naloga 

 »Kako sta urejala stike oz. izpeljala prve dogovore?« → preverjanje domače naloge 

 »O čem bomo danes govorili?« (premoženje)→ vsebinski okvir / sporne točke 

 »Želita, da napišemo, kaj je vajino skupno premoženje?« → raziskovalno vprašanje 

 »Imata še kakšno premoženje, ki sta ga ustvarila v času zakonske zveze?« (nimata)→ 

raziskovalno vprašanje 

 »Kdo je lastnik hiše?« → raziskovalno vprašanje 

 »Kakšen je torej vajin predlog glede delitve premoženja?« (nimata skupnega premoženja)→ 

zbiranje predlogov za rešitev 

 »Lahko oblikujemo predlog za mediacijski dogovor. »→ pisanje dogovora 

 

 

Korak 3 – izpis relevantnih delov besedila 

 

Istovrstne kode smo združili in jim pripisali relevantno besedilo. 

 

→ reflektivno vprašanje 

»Radi bi vaju spoznali, nama lahko povesta nekaj o vajini družini? Kateri bi želel biti prvi?«  

»Kako ste slišali in doživeli gospod, kar je povedala ga. M. ?«  

»Ali sta se o tem, kako živita, s kom pogovarjala, kje reševala vajin odnos?«  

»Kaj se je v vajinem odnosu kazalo kot dobro?«  

»Kaj so vaša pričakovanja, kako sta si predstavljala, da bosta skupaj živela?«  

»Kaj bi spremenila, če bi lahko?«  

»Kako sta bila do sedaj z A.?« (njuna hči Ana)  

»Bi se želela o stikih kaj dogovoriti za krajši čas, imeti fiksne dneve?«  
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»V kolikor vajin partnerski odnos ni razrešen, bosta težko peljala dober starševski odnos. Želita o tem 

še premisliti? Se dobimo čez nekaj dni in nadaljujemo?«  

»Kaj sta razmišljala o prvem srečanju?«  

»Kako ste vi videli M. kot mamo?«  

»Na kak način ste vi gospod sedaj preživljali stike z A?«  

»Če vas prav slišim, gospodu težko zaupate? Kaj si od A. očeta želite, bi vas pomirilo, da bi mu lahko 

bolj zaupali?«  

»Kaj bi lahko vi gospod naredili, da bi vam ga. bolj zaupala, da bi bila glede A. Pomirjena?«  

»Kako si lahko tukaj pomagata, da bi bilo dobro za A. in da bi se oče vključil tudi v to, da jo da spat?«  

»Kako bi pokomentirala to, kar sedaj vidimo: stroški za življenje otroka in vajini prihodki?«  

 

→ raziskovalno vprašanje 

»Bi se želela o stikih kaj dogovoriti za krajši čas, imeti fiksne dneve?«  

»Ste bili z A. kdaj že sami?«  

»G. J. bi si vi glede stikov želeli kakšno spremembo?«  

»Kako A. sedaj preživljata, ko ne živita skupaj?«  

»Želita, da napišemo, kaj je vajino skupno premoženje?«  

»Imata še kakšno premoženje, ki sta ga ustvarila v času zakonske zveze?« (nimata) 

»Kdo je lastnik hiše?«  

 

→ krepitev moči 

»Vidim, da vam je težko, ste prizadeti, kar na jok vam gre, ko govorite.« 

»Kaj se je v vajinem odnosu kazalo kot dobro?«  

Mediator pohvali, da sta prizadevna, da sta prišla na drugo srečanje, da to kaže na to, da želita 

sprejeti pomembne dogovore. 

»Dobro, zdi se mi,da vama je uspelo narediti korak naprej tudi v tem, da si bosta v starševski vlogi bolj 

zaupala.«  

»Do sedaj vama gre v dogovarjanju dobro, predlagam, da delamo postopno in do premoženja bomo 

še prišli.« 

»Do sedaj sta kar nekaj že uspela dogovoriti, škoda bi bilo, da pri preživnini obstala, ena možnost je 

120 evrov, druga 150. Imata možnost pogajanja, barantanja o zgornji in spodnji možnosti.«  

»Teh 14 dni sta stike zelo lepo speljala, dogovorila sta se za en stik več, skupaj ste praznovali rojstni 

dan.«  

 

→ fokusiranje na prihodnost 

»Kaj bi spremenila, če bi lahko?«  

»Če vas prav slišim, gospodu težko zaupate? Kaj si od A. očeta želite, bi vas pomirilo, da bi mu lahko 

bolj zaupali?«  

»Kaj bi lahko vi gospod naredili, da bi vam ga. bolj zaupala, da bi bila glede A. pomirjena?«  

»Kako si lahko tukaj pomagata, da bi bilo dobro za A. in da bi se oče vključil tudi v to, da jo da spat?«  
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»Do sedaj sta kar nekaj že uspela dogovoriti, škoda bi bilo, da pri preživnini obstala, ena možnost je 

120 evrov, druga 150. Imata možnost pogajanja, barantanja o zgornji in spodnji možnosti.«  

 

→ ugotovitev 

»Vidim, da vam je težko, ste prizadeti, kar na jok vam gre, ko govorite.« 

»Rada bi preverila, kje smo zdaj, se pogovarjamo o tem, da je vajin partnerski odnos končan in se 

dogovarjamo o starševskem.«  

»Dobro, zdi se mi, da vama je uspelo narediti korak naprej tudi v tem, da si bosta v starševski vlogi 

bolj zaupala.«  

»Do sedaj vama gre v dogovarjanju dobro, predlagam, da delamo postopno in do premoženja bomo 

še prišli.« 

 

→ pisanje dogovora 

»Vidim, da sta oba povzela enako; se vama zdi, da lahko to zapišemo kot prvi dogovor?«  

»Kaj bi želela, da se glede stikov zapiše kot dogovor?«  

Zapis dogovora o stikih.  

»Lahko oblikujemo predlog za mediacijski dogovor. » 

 

→ preverjanje domače naloge 

»Danes je 4. srečanje, razmislila sta o tem, kako bi določili stike, sta morda prinesla kakšne 

predloge?«  

»Dogovorili smo se, da bosta pregledala, kaj vajina A. sedaj potrebuje. Sta naredila nekak izračun 

stroškov za otroka?«  

»Ste J. tudi vi naredili izračun oz. razmišljali o sredstvih, ki jih potrebuje A. za življenje?«  

»Kako sta urejala stike oz. izpeljala prve dogovore?«  

 

→ povzemanje 

»Če vas prav slišim, gospodu težko zaupate? Kaj si od A. očeta želite, bi vas pomirilo, da bi mu lahko 

bolj zaupali?«  

M povzame pripoved. 

»Bi morda lahko povzela, kaj smo se dogovorili do sedaj na dveh srečanjih?«  

 

→ usmerjanje 

»Poskusita oblikovati dogovor« (glede stikov) 

» J. tudi vas bi rada vzpodbudila, da izoblikujete svoje predlog glede vaše trenutne obveznosti.« (da se 

bodo lahko dogovorili glede stikov) 

 

→ uporaba table 

»Narisali bi pomembne osebe za A.«  
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»Sta za to, da naredimo to skupaj, narisali bomo tabelo, v katero bomo vpisovali potrebe otroka 

(hrana, obleka, obutev, plenice, kozmetika igrače, dopust, prevozi, varstvo, drugi stroški).« (Mediator 

je narisal tabelo) 

 

→ domača naloga 

»Predlagam, da za naslednje srečanje razmislita o tem, kaj A. potrebuje, hrano, obleko, in druge 

stroške in bi se pogovorili o preživljanju.« 

»Dobro, to je ena možnost, pozanimajta se še o vrednosti preživnine. Pridobita si informacije. 

Naslednjič bomo ponovno pogledali ali je lahko to dogovor in se pogovarjali o premoženju.« 

 

→ pojasnjevanje 

» J. tudi vas bi rada vzpodbudila, da izoblikujete svoje predlog glede vaše trenutne obveznosti.« (da se 

bodo lahko dogovorili glede stikov) 

»Preživnina je namenjena otroku, če bo kateri starš kupil še kaj, to ne gre v raven preživnine, ampak 

je to dobra volja starša.« 

 

→ uvodni nagovor 

Uvodni pozdrav in nekaj besed o počutju.  

Uvodni pozdrav in pogovor o počutju.  

 

→ informativno vprašanje 

»Radi bi vaju spoznali, nama lahko povesta nekaj o vajini družini? Kateri bi želel biti prvi?«  

 

→ evalvacija 

»Kako sta se danes počutila, kaj bi lahko rekla o prvi mediaciji?«  

 

→ postavljanje vsebinskega okvirja 

»O čem bi se danes želela pogovarjati? Sta že razmišljala, kdo bo skrbnik otroka?«  

 

→ iskanje spornih točk 

»O čem bi se danes želela pogovarjati? Sta že razmišljala, kdo bo skrbnik otroka?«  

 

→ genogram 

»Narisali bi pomembne osebe za A.«  

 

→ cirkularno vprašanje 

»Kaj mislita, da vajin otrok sedaj najbolj potrebuje? Kaj potrebuje od staršev v tem obdobju?«  
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→ risanje tabele 

»Sta za to, da naredimo to skupaj, narisali bomo tabelo, v katero bomo vpisovali potrebe otroka 

(hrana, obleka, obutev, plenice, kozmetika igrače, dopust, prevozi, varstvo, drugi stroški).« (Mediator 

je narisal tabelo) 

 

→ pogajanja 

»Do sedaj sta kar nekaj že uspela dogovoriti, škoda bi bilo, da pri preživnini obstala, ena možnost je 

120 evrov, druga 150. Imata možnost pogajanja, barantanja o zgornji in spodnji možnosti.«  

 

→ vsebinski okvir 

»O čem bomo danes govorili?« (premoženje)  

 

→ sporne točke 

»O čem bomo danes govorili?« (premoženje)  

 

→ zbiranje predlogov za rešitev 

»Kakšen je torej vajin predlog glede delitve premoženja?« (nimata skupnega premoženja)  

 

 

3.4.4.2 Klasifikacija kod in sestava tabele 

 

Četrti korak nam je dal pregled nad posameznimi kodami in pripadajočimi enotami besedila. 

Za to, da bi lahko dobili relevantne rezultate za analizo, je bilo treba kode klasificirati po 

številu ponovitve uporabe posamezne kode, sešteti število ponovitev posamezne kode ter 

narediti izračun procentualne uporabe posamezne tehnike in procesne postavke. 

To prikazuje tabela 25. 

V tabeli smo tehnike razporedili v dve skupini; ene smo poimenovali »vsebinske tehnike«, 

druge pa »procesne tehnike«. Ne gre za kakšno obče sprejeto delitev, ki bi bila uveljavljena v 

teoriji ali mediatorski praksi. Dihotomične delitve smo uporabili, ker nas je zanimalo, ali 

obstaja znotraj spremenljivke mediacijskih tehnik oziroma veščin razlika med tistimi, ki 

primarno delajo na vsebini konflikta in njegovem razreševanju, in tistimi, ki so primarno 

usmerjene na proces mediacije, v povezavi z izidom mediacije.  

Tabela 26 prikazuje stil vodenja mediatorja oziroma zvrst družinske mediacije. 

V tabelah 27 in 28 pa smo primerjali uporabo vsebinskih in procesnih tehnik v primerih, ko je 

bil mediacijski sporazum dosežen s primeri, ko do mediacijskega dogovora ni prišlo.
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Tabela 25: Procentualna uporaba posameznih vsebinskih in procesnih tehnik 
 

 

 

 

 

 

PRIMER ŠT. 1 PRIMER ŠT. 2 PRIMER ŠT. 3 PRIMER ŠT. 4 PRIMER ŠT. 5 

KODE F % F % F % F % F % 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 V

SE
B

IN
SK

E 
 T

EH
N

IK
E 

 
      

reflektivno vprašanje 2 5% 13 22% 16 23% 6 7% 14 16% 

raziskovalno vprašanje 5 13% 9 15% 7 10% 4 5% 6 7% 

krepitev moči 3 8% 2 3% 7 10% 
 

16 18% 6 7% 

fokusiranje na prihodnost 
 

  2 3% 5 7%   4 5% 

ugotovitev 
 

  3 4% 4 6% 8 9% 3 4% 

povzemanje 
 

3 8% 2 3% 3 4% 3 4% 6 7% 

uporaba table 
 

1 2%   2 3% 3 4% 2 2% 

pojasnjevanje 
 

  3 4% 2 3% 4 5% 7 8% 

 uvodni nagovor     2 3% 1 1%   

informativno vprašanje 9 21% 3 4% 1 1% 3 4% 4 5% 

postavljanje vsebin. okvirja     1 1%     

genogram 
 

    1 1% 
 

    

preverjanje razumevanja 3 8% 3 4%   8 9%   

 
graditev mostu 

 
2 

 
5% 

 
1 

 
2% 

   
1 

 
1% 

 
1 

 
1% 
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informiranje strank 
 

1 2%         

uvodno vprašanje 
 

2 5% 2 3%       

usmerjanje 
 

1 2%       1 1% 

preverjanje strinjanja 
 

      3 4%   

razlaga 
1 2%     3 4%   

priznavanje 
 

1 2%     2 2%   

grajenje varnosti 
 

      1 1% 1 1% 

podpora stranki 
 

      1 1%   

odločitev za mediacijo 
 

      1 1%   

pripovedovanje zgodbe 
 

        2 2% 

pregled dogovorjenega 
 

  1 2%       

humor 
 

  2 3%       

cirkularno vprašanje 
 

    1 1% 1 1% 1 1% 

ugotavljanje skupnega premoženja   1 2%       

preverjanje  
 

        1 1% 

pomirjanje 
 

        1 1% 

risanje tabele 
 

    1 1%     

vsebinski okvir 
 

1 2%   1 1%     

risanje ekograma 
 

  1 2% 1 1%     
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P
R

O
C

ES
N

E 
TE

H
N

IK
E 

 
          

pisanje dogovora 
 

    4 6%   1 1% 

preverjanje domače naloge 
 

    4 6%   2 2% 

domača naloga 
 

1 2% 3 4% 2 3% 1 1% 2 2% 

usmerjanje 
 

  4 6% 2 3%     

razlaga procesa 
2 5% 3 4%   10 11% 5 6% 

časovni okvir 1 2%         

prepoznavanje spornih točk 
 

1 2%   2 3% 5 6% 3 4% 

postavljanje pravil 
1 2% 1 2%       

razlaga postopka 
 

1 2%         

načrtovanje 
 

  1 2%       

pregled dogajanja 
 

  1 2%       

testiranje realnosti 
 

        3 4% 

preverjanje dogovora 
 

  1 2%       

ločeno srečanje 
 

  1 2%     1 1% 

razlaga vloge mediatorja         2 2% 

pogajanja 
 

    1 1%     

razlaga postopka na sodišču  
 

        1 1% 

določanje teme  
 

        1 1% 
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zbiranje predlogov za rešitev     1 1% 1 1% 5 6% 

Evalvacija 
 

    1 1%   1 1% 

SKUPAJ 
 

42 100% 63 100%    72 100% 86 100% 87 100% 

 

 
 

Tabela 26: Stil vodenja mediatorja oz. zvrst družinske mediacije  

 
 PRIMER 1 PRIMER 2 PRIMER 3 PRIMER 4 PRIMER 5 

STIL VODENJA MEDIATORJA / 
ZVRST DRUŽINSKE MEDIACIJE

62
 

facilitativna mediacija facilitativna 
mediacija 

transformativna 
mediacija 

transformativna 
mediacija 

transformativna 
mediacija z elementi 
terapevtske 

MEDIACIJSKI DOGOVOR JE / NI DOSEŽEN NI dosežen Ni dosežen JE dosežen JE dosežen JE dosežen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
62

 Stil vodenja mediatorja oziroma zvrst družinske mediacije je določen s strani avtorice disertacije. 
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Tabela 27: Primerjava uporabe posameznih vsebinskih tehnik glede na dosežen sporazum 

 
V

SE
B

IN
SK

E 
TE

H
N

IK
E 

 VREDNOST v % 
PRIMER 1 + 2  

 
NE-USPEŠNE MEDIACIJE  

VREDNOST v % 
PRIMER 3 + 4 +5  

 
USPEŠNE MEDIACIJE  

RAZMERJE 
PRIMER 1 + 2 / PRIMER 3 + 4 
+ 5 
oz. OZNAKA VRSTE 
PRIMEROV, kjer so bile 
UPORABLJENE posamezne 
tehnike 

T – test 
(0,05) 

reflektivno vprašanje 
 

14,3% 14,7% 1,0 NI pomembno 

raziskovalno vprašanje 
 

13,3% 7% 1,9 NI pomembno 

krepitev moči 
 

4,8% 11,9% 0,4 ni mogoče 
izračunati 

fokusiranje na prihodnost 
 

1,9% 3,7% 0,5 ni mogoče 
izračunati 

uporaba table / risanje tabele 
 

1% 3,3% 0,3 ni mogoče 
izračunati 

pojasnjevanje 
 

2,9% 5,3% 0,5 ni mogoče 
izračunati 

informativno vprašanje 
 

11,4% 3,3% 3,5 JE pomembno 

risanje genograma / ekograma 
 

1% 0,8% 1,2 ni mogoče 
izračunati 

preverjanje strinjanja 
 

0% 1,2% uspešna mediacija  

grajenje varnosti 
 

0% 0,8% uspešna mediacija  

podpora stranki 
 

0% 0,4% uspešna mediacija  

cirkularno vprašanje 
 

0% 1,2% uspešna mediacija  

 pomirjanje 
 

0% 0,4% uspešna mediacija  
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Tabela 28: Primerjava uporabe posameznih procesnih tehnik glede na dosežen sporazum 

 
P

R
O

C
ES

N
E 

 T
EH

N
IK

E 

 

VREDNOST v % 
PRIMER 1 + 2 

 
NE-USPEŠNE MEDIACIJE   

VREDNOST v % 
PRIMER 3 + 4 + 5 

 
USPEŠNE MEDIACIJE  

 
RAZMERJE 

PRIMER 1 + 2 / PRIMER 3 + 4 + 5 oz. OZNAKA 
VRTSE PRIMEROV, kjer so bile UPORABLJENE 

posamezne tehnike 
 

razlaga procesa 
 

4,8% 6,2% 0,8 

prepoznavanje spornih točk 
 

1% 4,1% 0,2 

postavljanje pravil 1,9% 0% neuspešna mediacija 

razlaga vloge mediatorja 
 
 

0% 0,8% uspešna mediacija 

testiranje realnosti 
 

0% 1,2% uspešna mediacija 

razlaga postopka na sodišču 
 

0% 0,4% uspešna mediacija 

pogajanja 
 

0% 0,4% uspešna mediacija 

zbiranje predlogov za rešitev 
 

0% 2,9% uspešna mediacija 

pisanje dogovora 
 

0% 2,1% uspešna mediacija 

evalvacija 
 

0% 0,8% uspešna mediacija 
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Tabela 29: Primerjava uporabe vsebinskih in procesnih tehnik glede na dosežen sporazum 

 

 VREDNOST v % 
PRIMER 1, 2   

VREDNOST v % 
PRIMER 3,4,5  

RAZMERJE 
PRIMER 1 + 2 / PRIMER 3 + 4 + 5  

VSEBINSKE TEHNIKE 79% 75,1% 1,1 

PROCESNE TEHNIKE 21% 24,9% 0,8 
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3.4.5 Analiza rezultatov: povezava med uporabo mediacijskih tehnik 

oziroma veščin in stilom vodenja mediatorja z izidom družinske 

mediacije 
 

 

Pričujoča analiza želi odgovoriti na vprašanje, ali in v kakšni smeri je izid družinske mediacije 

povezan z uporabo mediacijskih tehnik oziroma veščin ter stilom vodenja mediatorja. 

 

Povemo lahko, da nam je opravljena analiza petih observiranih družinskih mediacij pri tem 

deloma pomagala, vendar pa kljub temu bolj kot ta projekt na zastavljeno dilemo 

odgovarjajo nekateri drugi v tej disertaciji.63 Znova želimo poudariti, da je zaradi majhnega 

numerusa obdelanih observiranih primerov mediacije, precej nekontroliranega načina 

opazovanja in beleženja mediacij treba rezultate jemati z veliko mero previdnosti oziroma le 

kot izhodišče naslednjih obsežnejših raziskav. 

 

V analizi primerjamo vpliv povezanosti dveh spremenljivk, uporabe in pogostosti uporabe 

posameznih mediacijskih tehnik (ki smo jih imeli v pretežnem delu naprej pripravljene na 

podlagi teoretičnih izhodišč in lastne, več kot desetletne prakse) na eni strani in stila vodenja 

oziroma zvrsti družinske mediacije na drugi strani (ki smo jo za vsak posamezen observiran 

primer družinske mediacije identificirali sami64), na izid družinske mediacije, kar v tem 

primeru predstavlja dosežen oziroma nedosežen mediacijski dogovor. 

 

Uspeli smo identificirati nekatere tehnike, ki jih trije mediatorji, katerih mediacije so se 

končale s podpisom mediacijskega dogovora in zaradi tega z nekega merljivega vidika zelo 

uspešno, uporabljajo pogosteje ali celo izključno, nasproti dvema mediatorjema, katerih 

stranke so mediacijo zaključile brez doseženega sporazuma. Samo za namen te analize in 

nikakor z namenom posploševanja bomo mediacije, ki so se v tej raziskavi zaključile s 

sporazumom, imenovali uspešne mediacije, za razliko od tistih, kjer do sporazuma ni prišlo in 

ju bomo nazivali kot neuspešni mediaciji. 

 

S pomočjo T testa smo ugotovili, da se skupina dveh neuspešnih in skupina treh uspešnih 

mediacij medsebojno statistično pomembno razlikujeta le po uporabi oziroma pogostosti 

uporabe informativnih vprašanj, in sicer tako, da so taka vprašanja zastavljali manj pogosto v 

skupini uspešnih mediacij. 

                                                 
63

 Mišljen je zlasti Projekt 5. 
64

 Stil vodenja je določen s strani avtorice te disertacije. 
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Fokusiranje na prihodnost je tehnika, ki so jo trije mediatorji v uspešnih mediacijah več kot 

štirikrat pogosteje uporabljali od dveh mediatorjev v neuspešnih mediacijah. To tehniko 

mediator v določeni fazi postopka reševanja konflikta zavestno preusmeri pozornost strank s 

pogostega ustavljanja v preteklosti, kjer udeleženci podoživljajo boleče trenutke, se 

obtožujejo, žalijo in krivijo za posamezna storjena dejanja ali zaradi nestorjenih želenih 

ravnanj, v prihodnost in k graditvi odnosa ter spreminjanju vedenja in ravnanja, ki bo v 

prihodnje prineslo drugačne, to je želene rezultate. S tega vidika je izid razumljiv in smiseln, 

saj je verjetno, da mediator, ki zavestno usmerja stranke na njihov odnos in zavedanje ter 

opredeljevanje pomena kakovosti odnosa, ki jih spodbuja k reflektiranju spreminjanja lastnih 

ravnanj in iskanju skupnega cilja, k pogledu naprej, se pravi ven iz trenutne težke situacije, z 

opisanim dejansko hkrati vodi stranke v smeri iskanja poti iz konfliktne situacije k smislu 

iskanja tovrstne poti ter vlaganja napora za dosego razrešitve situacije. Na drugi strani pa 

lahko razumemo pogled, da se na mediaciji, kjer mediator tehnike fokusiranja na prihodnost 

ne uporablja, stranke pogosteje na neki točki obtoževanja in žalitev ustavijo oziroma 

»zataknejo« v izraženem negativnem pogledu in izgubijo smisel nadaljevanja proaktivnega 

iskanja izhoda iz težav. Tedaj se lahko kdo umakne, umakne soglasje za mediacijo in 

sporazuma v taki zadevi ni. 

 

Tehniko pojasnjevanja so trije mediatorji v uspešni mediaciji uporabili skoraj dvakrat 

pogosteje od dveh mediatorjev v neuspešnih mediacijah. Prav tako so uporabili več kot 

trikrat pogosteje tablo, na katero rišejo tabele, grafe ali zapisujejo pomembne ugotovitve, 

kot so sporne točke, interesi ali predlagane možnosti za dogovor.  

 

Zlasti pa je pomembno spoznanje, da so prav tako več kot dvakrat pogosteje mediatorji v 

uspešnih mediacijah uporabili tehniko krepitve moči (nekateri jo poimenujejo 

opolnomočenje), s katero okrepijo stranke v njihovih (pozitivnih) mislih, občutkih, 

spoznanjih, odločitvah, konstruktivnih korakih, doseganju dogovora, ki je v korist vseh, zlasti 

pa otrok. Pri krepitvi moči »gre za pomoč posamezniku ali skupini pri tem, da bi dobili več 

moči; fokus socialnega dela se premakne od problemov in rešitev zanje k novim možnostim v 

življenju« (Čačinovič Vogrinčič, 2000). O metodah krepitve moči govori tudi Zaviršek (2002, s. 

60). »Opolnomočenje je metoda socialnega dela. Ko jo izvajamo, oseba pridobiva občutek, 

da je vse bolj sposobna odločati o svojem življenju in te odločitve uresničevati v praksi. Z 

opolnomočenjem krepimo tisto pot in odločitve, ki jih je naredila oseba sama zase in ji 

pomagamo spoznavati in razumeti družbene in osebne ovire v njenem življenju ... Z 

opolnomočenjem krepimo občutek samozavesti, spodbujamo osebo, da uporablja vzvode 

moči in delujemo tako, da pride do premika moči. Moč ni le na strani strokovnjaka, temveč 

tudi na strani uporabnika in uporabnice. Pridobljeno moč lahko oseba uporablja zase, za 
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podporo drugim uporabnikom in za socialno akcijo.« Za ilustracijo naj navedemo, da je bila 

tehnika krepitve moči pri enem od treh mediatorjev v uspešni mediacij uporabljena tudi 16-

krat, medtem ko je pri kolegih z neuspešno mediacijo uporabljena zgolj dvakrat oziroma 

trikrat.  

 

Reflektivna vprašanja, ki so za poglabljanje razumevanja, razmišljanja o situacijah, občutkih, 

zelo pomembna, so uporabili tako eni kot drugi mediatorji približno v enaki meri. Prav tako 

so oboji risali ekogram ali genogram, s katerim vizualno ponazorimo sliko družine, ki lahko 

zajema poleg matere, očeta in otrok, tudi razširjeno družino, novo nastalo družino, 

pomembne druge in širše sorodnike. Tako lahko vsi vidijo in s tem lažje ozavestijo, kdo vse 

sestavlja njihov družinski krog. Ekogram med drugim tudi predstavlja način razmišljanja o 

družinski strukturi in njenem delovanju (Parkinson, 2011). 

 

Med vsebinskimi tehnikami smo našli kar nekaj takih, ki so bile v izključni uporabi 

mediatorjev, ki so izvedli uspešno mediacijo. Ena od njih je graditev varnosti, kar je za sam 

proces mediacije in za varno počutje strank v njej izrednega pomena. Naslednja taka tehnika 

so cirkularna vprašanja, s katerimi mediator sprašuje stranko, ki je na mediaciji, kaj misli, 

kako se glede neke situacije počuti nekdo, ki ni prisoten, na primer, in največkrat otrok. 

»Cirkularna vprašanja se osredotočajo na komunikacijo in interakcijo med udeleženci 

mediacije ter med njimi in njihovimi otroki in tako razširijo poizvedbo prek linearne, 

dvosmerne komunikacije med udeleženci in mediatorjem« (Parkinson, 2011, s. 100). S 

cirkularnimi vprašanji sprašujemo po povezavah in ne po razlikah (ibid.), s čimer mediator 

vzpostavlja empatičnost s strani udeleženca, na primer starša do skupnega otroka, ki ima 

najpogosteje središčno vlogo pri sprejemanju odločitev, saj se zasleduje največja otrokova 

korist. To, da trije mediatorji, ki so uspeli pripeljati mediante do dogovora, uporabljajo 

cirkularna vprašanja, je razumljivo. Ta tehnika je namreč zelo učinkovita pri premiku iz 

lastnih stališč na interese drugega, velikokrat tistega, ki je v družini pomemben, čigar glas se 

(vsaj direktno) ne sliši, na tistega, ki se ne more braniti, zagovarjati ali boriti za svoje želje in 

potrebe. Premik s svojega trdnega prepričanja in hotenja po zadovoljevanju lastnih potreb k 

željam pomembnega drugega, velikokrat prinese v procesu razreševanja konfliktne situacije 

ogromne premike. Očitno in k sreči celo take, ki pripeljejo do sporazuma. 

 

Podpora stranki in pomirjanje sta še dve tehniki, ki sta bili v izključni domeni treh 

mediatorjev z uspešno mediacijo, prav tako pa preverjanje strinjanja, s katero mediator gradi 

mostove med udeleženci. Graditev mostu je tehnika, ki jo uporabimo, da vprašamo enega 

udeleženca, kaj misli o tem, ali kako se počuti ob tem, kar je povedal drugi udeleženec. Na ta 

način lahko dobimo polje strinjanja, ki pa lahko v nadaljevanju pripelje do rešitve. 
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Kje se potem odrazi razlika, ki se kaže kot velik presežek uporabe nekaterih pomembnih 

tehnik, ki so jih uporabili mediatorji pri uspešnih mediacijah? Raziskava je pokazala, da sta 

dva mediatorja, katerih mediacije so bile neuspešne, namenila veliko pozornosti zbiranju 

informacij in raziskovanju konflikta oziroma spora. Postavljanje informativnih in raziskovalnih 

vprašanj zaseda pri njiju prvo mesto, medtem ko predstavlja pri treh mediatorjih z uspešnimi 

mediacijami minoren delež med tehnikami. S tema dvema tehnikama mediator zbira 

temeljne informacije o predmetu spora, kot na primer, kaj se je zgodilo, v čem je težava, kdaj 

je prišlo do tega, kdo je dal pobudo za tako odločitev, koliko časa že neko stanje traja. Če bi 

želeli strniti naštevanje informativnih in raziskovalnih vprašanj, bi lahko rekli, da so to 

klasična novinarska vprašanja, ki se večinoma začnejo s črko »K«: kdo, kje, kdaj, kaj, kako, 

zaradi česa. Z zastavljanjem tovrstnih vprašanj seveda samo po sebi ni nič narobe. Gre pa za 

to, da določeni mediatorji zbiranju podatkov namenjajo res veliko časa, ker imajo očitno 

potrebo zbrati čim več informacij, deloma tudi dejstev in dokazov, kar delajo sodniki, ko 

morajo na podlagi dokazov o zadevi odločiti. Odločanje pa seveda ni naloga mediatorja, 

zaradi tega zagovarjamo mnenje, naj mediator zbere samo nekaj temeljnih informacij, toliko, 

da si ustvari osnovni okvir situacije oziroma naj zastavi tista informativna in raziskovalna 

vprašanja, za katera meni, da bodo odgovori nanje pomagali nasprotni stranki do informacij 

oziroma vpogleda v zorni kot drugega udeleženca. Več ni potrebno. Čas in pozornost naj se 

usmerita torej drugam. 

 

Primerjava uporabe deleža vsebinskih tehnik nasproti procesnim pri enih in drugih 

mediatorjih ne pokaže bistvenih razlik. Oboji so namenili približno tri četrtine časa tehnikam, 

s katerimi delajo na vsebini konflikta, graditvi odnosa in reševanju spornih vprašanj, četrtino 

pa procesnim tehnikam.  

 

Medtem ko sta deleža razlaganja procesa pri enih in drugih enaka, namenjajo mediatorji z 

uspešnimi mediacijami štirikrat več pozornosti iskanju spornih točk ali prepoznavanju tem, o 

katerih bi se udeleženca želela pogovoriti in doseči dogovor. Pomembna razlika, saj je 

bistveno vedeti, o čem se udeleženci potrebujejo pogovoriti, ker je tam skrito jedro spora ter 

nastavek za drugačen medsebojen odnos in razmerje po koncu mediacije. Iz izkušenj lastnih 

opazovanj mediacij drugih mediatorjev, izkušenj iz intervizijskih skupin in igrah vlog na 

mediacijskih usposabljanjih lahko povemo, da je identificiranje spornih točk, ki jih lahko 

imenujemo tudi teme, tematike pogovora, velikega pomena za dosego sporazuma. Če jih 

namreč mediator uspe prepoznati, lahko udeležence zavestno vodi v pogovor o neki temi; in 

če vemo, o čem se udeleženci pogovarjajo, lažje konkretiziramo dogovor, ko se o neki temi 

medianti uspejo strinjati. Velikokrat tudi na mediaciji sami rečemo »poskušajta prepoznati, o 

čem bi se želela pogovoriti in doseči dogovor«. V primeru, ko spornih točk ne izluščimo, pa 
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po našem mnenju to vodi k večji nejasnosti tega, kar naj bi zajemal dogovor, v smislu, če ne 

vemo, da nekaj predstavlja jedro spora, težje ugotovimo, ali smo spor razrešili, ko smo se 

nekaj dogovorili. 

Tudi pri procesnih tehnikah lahko najdemo nabor takih, ki jih mediatorji z uspešnimi 

mediacijami s pridom uporabljajo, preostala dva pa sploh ne. Med njimi so razlaga vloge 

mediatorja in razlaga postopka na sodišču. Zlasti prva pomembno predstavi, kaj je vloga in 

naloga mediatorja v postopku ter naredi mejo med tem, kar ni mediatorjeva pristojnost, ter 

česar mediator v postopku mediacije ne more in ne sme storiti.  

 

Skoraj si je težko zamisliti dober dogovor, če ga pred njegovo sestavo in podpisom strank ne 

testiramo v njegovi izvedljivosti; to naredi mediator s tehniko testiranja realnosti, česar prav 

tako ni v naši raziskavi najti na strani dveh mediatorjev, ki strank nista uspela pripeljati do 

dogovora. Tudi na tem mestu lahko iz svojih izkušenj povemo, da je marsikatero testiranje 

realnosti strankam odprlo oči, mediatorju pa postreglo z dejstvom, da določenega dela 

dogovora stranki ne bosta mogli realizirati, ker so na primer neke okoliščine drugačne, kot si 

je ena od njiju, ali obe, predstavljala. Neprecenljiv podatek, saj bi brez tega spoznanja 

zapisali na željo strank sicer usklajen dogovor, ki pa ga vsaj eden od udeležencev potem ne bi 

mogel (ne hotel) izpolniti. Zaradi tega pa seveda lahko nastane nov konflikt, lahko se 

poslabša odnos, na primer »komaj sva se na mediaciji zmenila, zdaj pa še tega nočeš 

izpolniti«, lahko pa nastane za nekoga velika materialna škoda (na primer nekdo se je 

zavezal, da bo drugega izplačal, misleč, da bo na banki dobil ustrezeno posojilo, banka pa mu 

poosjila v taki višini ne odobri; če ima stranka v rokah izvršilni naslov, lahko pomeni izvršba 

na nekogaršnjo hišo in posledična prodaja te na dražbi konec zgodbe o kolikor toliko 

dostojnem življenju). 

 

Nazadnje sta še dve procesni tehniki neposredno povezani s samim sporazumom: zbiranje 

predlogov za rešitev in pisanje dogovora. Razumljivo, da jih pri dveh mediatorjih z 

neuspešnima mediacijama ne zasledimo, saj do dogovora ni prišlo. 

 

Na koncu, tik preden se mediacija zaključi, najdemo pri uspešnih mediacijah tehniko 

evalvacije, ki jo naredi mediator s strankami, da dobi povratno informacijo o svojem delu, o 

počutju strank v mediaciji, o tem, kaj je naredil dobro in kaj bi morda drugič lahko spremenil, 

nadgradil. Tudi tega pri neuspešnih mediacijah dveh analiziranih primerov ni mogoče 

zaslediti. Dobrodošla tehnika, sicer ne z vidika konkretne mediacije, temveč z vidika vpogleda 

v lastno delo, ki lahko prinese mediatorju krepitev in izboljšanje njegovega strokovnega dela, 

kar pa lahko pripomore k optimalnejšemu izvajanju prihodnjih mediacij. 
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Z opravljeno raziskavo in njeno analizo smo torej uspeli prepoznati nekaj bistvenih razlik pri 

uporabi mediacijskih tehnik in procesnih veščin, ki so se jih poslužili mediatorji, katerih 

mediacije so se zaključile s podpisom sporazuma, za razliko od tistih, ki do sporazuma svojih 

strank nista uspela pripeljati. 

Za konec dolgujemo še razlago vpliva povezanosti stila vodenja mediatorja oziroma zvrstjo 

družinske mediacije in izidom mediacije. Tudi tukaj smo prišli do ugotovitev, ki si jih lahko 

upamo dati v analizo, čeprav v realnosti ta povezava najbrž ni tako enoznačna, kot je videti 

na tem mestu. Mediatorji, ki so se poslužili transformativne mediacije in transformativne 

mediacije z elementi terapevtske, skupaj trije, so bili pri doseganju sporazuma uspešnejši od 

dveh mediatorjev, ki sta uporabila facilitativni pristop mediacije. Kako je s preostalimi 

mediacijskimi zvrstmi in njihovo povezanostjo z doseganjem sporazumov, znotraj dane 

raziskave ni bilo mogoče ugotoviti.  
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3.5 PROJEKT 4  

KVALITATIVNA ANALIZA IN OBLIKOVANJE POSKUSNE TEORIJE NA 
PODLAGI POGLOBLJENIH INTERVJUJEV Z UDELEŽENCI DRUŽINSKE 
MEDIACIJE 

 

 

3.5.1 Uvodno 
 

Pri oblikovanju zasnov raziskave in njenih metod smo ocenili kot bistvenega pomena določen 

del izvesti v obliki kvalitativnega raziskovanja, kar smo že pojasnili v uvodu in nekaterih 

predhodnih projektih, vendar smo omenjeno metodo imeli v mislih, ko smo snovali 

raziskovanje doživljanja družinske mediacije s strani njenih udeležencev. 

Ključni pogledi so se nam ves čas zdeli trije: pogled mediacijskih organizacij65, še pred tem pa 

vidik mediantov66 in vidik mediatorjev.67 Slednjega smo obdelali s kvantitativno metodo, zato 

se nam je zdelo toliko bolj primerno pristopiti k raziskovanju udeležencev na kvalitativni 

način. 

 

 

3.5.2 Cilj raziskave, raziskovalna vprašanja in metodologija 
 

Pri oblikovanju odprtega vprašalnika za delno strukturiran intervju z udeleženci mediacij smo 

pri oblikovanju vprašanj primarno izhajali iz ciljev raziskave in raziskovalnih vprašanj, ki smo 

jih na podlagi izkušenj in zanimanja zastavili v dispoziciji. Naše pričakovanje je bilo, da bomo 

lahko pri intervjujih z medianti dobili veliko gradiva za raziskovanje, zaradi česar smo, 

upoštevaje še naše zanimanje zaradi dejstva, da gre za prvo raziskavo na področju mediacije 

v Sloveniji, šli nekoliko dlje od tega, tako da smo v intervjuju zajeli še dodatne spremenljivke. 

Nekatere od teh bomo v nadaljevanju obdelali in predstavili. 

 

 

 

 

                                                 
65

 Projekt 2 v tej disertaciji 
66

 Projekt 4 v tej disertaciji 
67

 Projekt 5 v tej disertaciji 
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Med cilji raziskave so v Projektu 4 zasledovani trije: 

 

Cilj št. 4: Prepoznati in analizirati dejavnike, ki vplivajo na odločitev strank za družinsko 

mediacijo. 

Cilj št. 5: Analizirati uspešnost družinske mediacije, zadovoljstvo strank, stroške, trajanje ter 

izid družinske mediacije. 

Cilj št. 7: Primerjati odnos med strankami pred in po družinski mediaciji. 

 

Kot raziskovalna vprašanja so v Projektu 4 zajeta: 3., 5., 6. in 7. raziskovalno vprašanje. 

 

3. raziskovalno vprašanje: Kateri so kriteriji, po katerih lahko opredelimo, da je intervencija 

družinske mediacije in uspešna?  

5. raziskovalno vprašanje: Katere temeljne dejavnike, ki vplivajo na odločitev strank za 

družinsko mediacijo, je mogoče identificirati v pogovoru s strankami?  

6. raziskovalno vprašanje: Kako se strukturirajo mnenja strank o družinski mediaciji in 

družinskem mediatorju?  

7. raziskovalno vprašanje: Ali in v čem se razlikuje odnos med strankami pred in po 

mediaciji?  

 

 

Kot metodo smo uporabili metodo spraševanja, znotraj te pa delno strukturiran intervju, ki 

ga imenujemo tudi odprti intervju. Pri tej metodi ne uporabljamo vnaprej do potankosti 

pripravljenega vprašalnika, ampak zgolj predlogo za intervju, seznam okvirnih tem, ne 

podrobnih vprašanj (Mesec, 1998). »Spraševalec in vprašanec sta v neposrednem stiku iz oči 

v oči, tako da lahko v največji možni meri odkrijeta nesporazume pri komuniciranju in se 

sporazumeta o pomenu sporočil. Spraševalec naj bi se kolikor je mogoče umaknil v ozadje in 

pustil spraševancu, da prosto pripoveduje, ne da bi ga zmotil z vprašanji« (ibid., s. 71). 

Intervjuje smo obdelali na način, ki je podrobno opisan in predstavljen v poglavju o obdelavi 

gradiva. 

 

3.5.3 Potek zbiranja podatkov in način vzorčenja 
 

Za intervju smo želeli pridobiti stranke, ki bi kar najbolj reprezentativno predstavljale bazen 

udeležencev v družinski mediaciji, čeprav slednje za kvalitativno raziskovanje ni nujno, včasih 

tudi nepomembno. Odločilno pri nabiranju in pozneje izboru določenega primera ali gradiva 
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je predvidevanje, da bomo v njem našli veliko količino informacij o področju, ki ga 

preučujemo in ne statistična reprezentativnost (tipičnost) primera (Mesec, 1989). 

Mi smo želeli združiti oboje; poiskati mediante, ki nam bodo dovolili vstopiti v njihovo 

izkušnjo z družinsko mediacijo, hkrati pa bodo pripravljeni razkriti tudi del njihove osebne 

zgodbe partnerskega odnosa in družinskega življenja pred, med in po mediaciji. 

Zaradi tega smo v zasledovanju vsaj delne reprezentativnosti postavili nekaj skupnih 

imenovalcev in nekaj vzorčnih kriterijev oziroma spremenljivk za izbor. 

Skupni imenovalci: 

‒ družinska mediacija je že zaključena (če bi bila mediacija še v teku, ne bi bilo mogoče 

zasledovati vseh želenih postavk, kot na primer vsebino mediacijskega dogovora 

oziroma sodne poravnave, izvrševanje dogovora, odnosa med strankama po mediaciji 

in drugo); 

‒ od zaključka družinske mediacije ni minilo več kot leto dni (iz pogovora z nekaterimi 

strankami v preteklosti smo lahko ugotovili, da po določenem času posamezni 

dogodki znotraj mediacije, lastnosti mediatorja, doživljanje partnerja na mediaciji, 

začnejo bledeti; zaradi tega smo se odločili, da bomo postavili časovno mejo in 

najbolj smiselna ločnica se je zdelo razdobje enega leta). 

 

Vzorčni kriteriji oziroma spremenljivke: 

‒ spol (želeli smo zajeti tako predstavnike ženskega kot moškega spola); 

‒ geografska regija udeležencev (želeli smo čim bolj razpršen vzorec glede na 

geografsko poreklo; ne toliko zaradi samih udeležencev, temveč zlasti zaradi tega, da 

bi zajeli različne mediacijske organizacije oziroma sodišča, s tem pa razširili možnosti 

uporabe različnih mediacijskih stilov vodenja); 

‒ vrsta mediacije (sodišču pridružena mediacija ali izvensodna); 

‒ način zaključka mediacije (zanimale so nas tako mediacije, ki so se zaključile s 

podpisom sporazuma, kot tiste, ki so se končale brez soglasja oziroma podpisanega 

mediacijskega dogovora); 

‒ število mediatorjev (zanimale so nas mediacije, ki jih je vodil en sam mediator in 

mediacije, ki so bile izvedene v komediaciji dveh mediatorjev); 

‒ predmet spora (tukaj smo želeli dobiti najrazličnejše mediacije po predmetu konflikta 

oziroma spora: konflikti v zvezi z razvezo ZZ oziroma IZS, kot so dogovor glede 

zaupanja mladoletnih otrok v varstvo in vzgojo; stiki med otroki in tistim staršem, s 

katerim otroci ne živijo; preživnina; ugotovitev in razdelitev skupnega premoženja; in 

drugo); 

‒ zadovoljstvo strank (naša želja je bila dobiti tako stranke, ki so bile s potekom in 

izidom mediacije zadovoljne, kot tiste, ki so izražale nezadovoljstvo); 
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‒ čas trajanja mediacije (zanimale so nas tako kratke mediacije, ki obsegajo le nekaj 

srečanj, kot tiste, ki so trajale osem srečanj in več). 

Da bi zadostili naštetim ciljem, smo se obrnili na mediacijske organizacije zunaj sodišč in na 

službe za alternativno reševanje sodnih sporov v okviru sodišč ter jih prosili za pomoč pri 

iskanju strank in pridobivanju njihovega soglasja za sodelovanje pri intervjujih. Kot smo 

pričakovali, smo prav tukaj naleteli na največ težav. 

 

Službe za alternativno reševanje sporov pri okrožnih sodiščih so nam vse po vrsti odgovorile 

(nekatere se naši prošnji niso odzvale), da nam podatkov strank ne smejo posredovati. Pri 

prošnji, če lahko sami kontaktirajo stranke in jih povprašajo po sodelovanju pa so večinoma 

odgovorile, da bi bilo za to potrebno pridobiti dovoljenje predsednika sodišča, kar je malo 

verjetno in pa dolgotrajno, da so že tako preobremenjeni z delom, da bi stranke po vsej 

verjetnosti bile nenaklonjene tovrstnemu sodelovanju ali da v zasebni raziskavi ne smejo 

oziroma morejo sodelovati. Ena služba je na našo veliko hvaležnost bila pripravljena 

priskočiti na pomoč, vendar niso uspeli pridobiti niti ene stranke. Zaradi navedenega smo se 

povezali z mediatorji, ki opravljajo družinske mediacije, jim predstavili projekt in prosili za 

pomoč. Dobili smo nekaj mediatorjev, ki delajo pri različnih okrožnih sodiščih. Najprej smo 

jih seznanili s skupnimi imenovalci in spremenljivkami, ki so bile predhodno oblikovane, nato 

pa smo jih prijazno prosili, da naredijo svoj nabor strank, ki so bile prisotne na njihovih 

mediacijah in ki ustrezajo posameznim kriterijem. Na ta način smo skupaj dobili izbor 

štiriindvajsetih oseb. 

 

Mediatorje smo prosili, da so nam za vsak primer na kratko opisali (ali zapisali) ozadje spora, 

potek mediacije, število srečanj, ali je bil dogovor dosežen … Skupaj smo pregledali 

zastavljene vzorčne kriterije oziroma spremenljivke. Na podlagi tega smo naredili izbor petih 

optimalnih potencialnih intervjuvancev, ki so, ločeno, pokrili prav vse kriterije in ki smo jih 

taksativno razporedili v končni seznam. 

Vsako stranko posebej so mediatorji poklicali po telefonu, razložili namen raziskave, potek 

intervjuja ter se poskušali dogovoriti za srečanje. Že prve tri stranke so pristale na intervju, 

zaradi česar zadnjih dveh nismo več zaprosili za sodelovanje, temveč smo se jima vljudno 

zahvalili za pripravljenost. Z dvema udeležencema sodišču pridružene mediacije je prišlo do 

srečanja in posnetka intervjuja, ena pa se je pozneje opravičila zaradi zdravstvenih razlogov. 

 

Za sodelovanje smo zaprosili tudi posamezne organizacije zunaj sodišč, ki ponujajo izvajanje 

mediacije, in sicer tiste, ki so navedle, da imajo glede na vse preostale največ družinskih 

mediacij. Nekatere se na prošnjo niso odzvale (zavedali smo se, da smo jih v povezavi z 

raziskavo že do tedaj kar precej obremenili in smo seveda spoštovali njihov molk). Tri so se 
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odzvale, z njimi pa je bil dogovor podoben kot pri mediatorjih, ki delujejo v okviru sodišču 

pridruženih mediacij. Glede na naše kriterije so naredili izbor potencialnih intervjuvancev in 

nam posredovali kratek opis. Dobili smo nabor osemnajstih udeležencev družinske 

mediacije, od katerih smo jih izbrali pet. 

Posamezna organizacija je nato poklicala stranko, ki je bila pri njih na mediaciji, ji predstavila 

raziskavo in njen namen ter ji ob privolitvi napovedala naš klic. Sami smo nato poklicali vseh 

pet strank in se kratko z njimi pogovorili. Ena si je za sodelovanje premislila, tri so pristale, 

eni smo se za pripravljenost sodelovanja zahvalili mi, ker z njo intervjuja nismo opravili.  

Na ta način smo dobili še tri stranke, ki so se udeležile izvensodne družinske mediacije, s 

katerimi smo naredili zvočno posnet delno strukturiran odprt intervju.  

 

Skupni numerus oseb, vključenih v raziskovalni projekt, je pet. 

 

Intervjuje smo opravljali v septembru in oktobru 2012. Z vsakim udeležencem smo se 

posebej dogovorili za kraj in čas srečanja. Z eno udeleženko smo se srečali najprej v posebni 

sobi gostinskega lokala, nato pa, ker intervjuja nisva uspeli končati, čez tri dni še na njenem 

domu; z dvema udeležencema smo intervju opravili v prostorih Mediacijskega središča Kranj; 

s prav tako dvema pa v prostorih Inštituta za mediacijo Concordia. 

 

Srečanje in snemanje pogovora sta potekala približno enako. Že vnaprej smo intervjuvancem 

napovedali, da bo pogovor trajal približno od ene ure do največ ure in pol ter jih prosili, da si 

vzamejo toliko časa. Vsi so to upoštevali; pri prvi udeleženki je prišlo do vnovičnega  

srečanja, ker smo na sredini intervjuja ugotovili, da snemalnik ni posnel vsega, ona pa je tisti 

dan imela takoj naprej dogovorjene obveznosti, zato smo se dobili znova). 

Na začetku snidenja smo se vedno najprej predstavili, kratko razložili vsebino in namen 

projekta, nekoliko podrobneje del, kjer bodo vključeni oni, predstavili naravo intervjuja, 

njegovo obdelavo ter uporabo rezultatov. Še posebej smo poudarili absolutno naravo 

zaupnosti in največjo mero varovanja osebnih podatkov. Zagotovili smo jim, da osebni 

podatki ne bodo uporabljeni v nobenem delu obdelave podatkov; povedali smo jim, da lahko 

tudi sami v pripovedi, če bodo uporabljali kakšno ime, to spremenijo oziroma uporabijo 

nazivanje po odnosni ali sorodstveni povezavi, na primer sin, bivša žena, oče otrok … Ta del 

smo vedno ustno predstavili, tako da smo prosto povedali in nismo imeli pripravljenega 

pisnega osnutka. Ob zaključku uvodnega dela smo jih povabili, da nam lahko zastavijo 

vprašanja, če jim kaj ni bilo razumljivo oziroma če jih poleg povedanega še kaj zanima. 

 

Nato smo začeli s pogovorom. V uvodu smo mediante vedno prosili, naj nam povedo svojo 

zgodbo, zgodbo njihovega partnerskega odnosa. Potem pa smo jim zastavljali vprašanja in 
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podvprašanja o tematikah, ki so predstavljale predmet našega raziskovalnega dela. Nekatera 

so bila precej standardna, nekatera povsem specifična, saj so izvirala iz pripovedi medianta. 

Včasih se je pogovor zaključil s kakšno povsem drugo temo. Na primer z enim sogovornikom 

smo prešli na gore, sam je bil namreč nekaj časa zelo aktiven plezalec in tako smo se nekaj 

časa ustavili pri njegovi veliki ljubezni in naklonjenosti do hribov. 

Na ta način smo dobili zvočne posnetke intervjujev, dolgih od 45 minut do ure in pol. 

 

Zvočne zapise smo v nadaljnji fazi prepisali ter naredili čim bolj dobesedne zapise intervjujev 

in odgovorov posameznih strank v mediaciji. Pri tem smo bili pozorni, da smo zapisali v taki 

obliki, kot je oseba povedala, v slengu in z vsemi mašili. 

 

Na ta način smo dobili veliko pisnega gradiva, skupaj 88 strani. 

 

Kratka opredelitev strank glede na izbrane spremenljivke: 

 

‒ Intervju 1 – mediant 168: ženskega spola, stara 48 let, Gorenjska regija, izvensodna 

mediacija, podpisan dogovor, en mediator, predmet spora vse zadeve v zvezi z 

razpadom IZS, z mediacijo zelo zadovoljna, devet mediacijskih srečanj. 

 

‒ Intervju 2 – mediant 2: ženskega spola, stara 47 let, Osrednjeslovenska regija, sodišču 

pridružena mediacija, podpisan dogovor, ena mediatorka, predmet spora vse zadeve 

v zvezi z razvezo ZZ, z mediacijo zelo zadovoljna, 18 mediacijskih srečanj. 

 

‒ Intervju 3 – mediant 3: moškega spola, star 46 let, Dolenjska regija, sodišču 

pridružena mediacija, dogovor ni podpisan, dve mediatorki, predmet spora vse 

zadeve v zvezi z razvezo ZZ, z mediacijo pretežno zadovoljen, štiri mediacijska 

srečanja. 

 

‒ Intervju 4 – mediant 4: moškega spola, star 41 let, Gorenjska regija (priseljen z 

drugega konca sveta), izvensodna mediacija, dogovor ni podpisan, dva mediatorja – 

ženska in moški, predmet spora vse zadeve v zvezi z razvezo ZZ, z mediacijo pretežno 

zadovoljen, osem mediacijskih srečanj. 

 

                                                 
68

 Pri označevanju primerov intervjuvanih mediantov smo uporabili izraz »mediant« v moški obliki tako za 
ženske kot za moške. 
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‒ Intervju 5 – mediant 5: ženskega spola, stara 32 let, Osrednjeslovenska regija, 

izvensodna mediacija, delni dogovor, dva mediatorja – ženska in moški, predmet 

spora vse zadeve v zvezi z razpadom IZS, zelo nezadovoljna z mediacijo, deset 

mediacijskih srečanj. 

 

 

3.5.4 Obdelava gradiva 
 
Korak 1 – Izbor relevantnega gradiva 

Vsak intervju smo na začetku natančno prebrali. Besedila je belo veliko, posamezni intervjuji 

so obsegali tudi do 30 strani. Pri prebiranju smo se, glede na ugotovitev, da je gradivo zelo 

bogato in obširno, odločili, da se bomo za namen te raziskave primarno držali okvirjev, ki jih 

narekujejo raziskovalna vprašanja, hkrati pa si bomo pustili nekaj širine za tiste ugotovitve in 

spoznanja zunaj označene tematike, ki bodo še posebej pritegnila našo pozornost. 

V drugem branju smo označili dele tekstovnega zapisa, ki so se nanašali na raziskovalna 

vprašanja in sledili stavke, ki so zajemali naslednje kategorije: dejavniki odločanja strank za 

mediacijo, mnenja strank o družinski mediaciji, mnenja strank o družinskem mediatorju, 

kriteriji za uspešnost družinske mediacije, odnos med strankama pred in po mediaciji, ter 

drugo - zanimivo in uporabno (v slednji rubriki smo označili izjave, za katere smo ugotovili, 

da bi lahko predstavljale neke napotke za spremembe in izboljšave na področju družinske 

mediacije in so bile kot take zanimive in potencialno uporabne). 

Ta korak smo izvedli posebej za vsak zapis intervjuja in ga tudi ločeno obdelali. 

 

Korak 2 – Določitev enot in kodiranje 

V drugem koraku smo najprej dolge stavke razdelili na manjše dele in tako dobili enote. 

Stavki so namreč bili navadno dolgi, sestavljeni iz vrinjenih stavkov, ki so izražali več misli, 

občutkov, mnenj hkrati in smo jih na ta način ločili na posamezne enote.  

Zbrana empirična dokumentacija je običajno preobsežna, zato je smiselno, da oblikujemo 

krajše povzetke zapisanih stavkov iz gradiva, kar imenujemo parafraziranje (Mesec, 1998). 

Parafraziranje je izražanje iste vsebine z drugimi besedami in zajema tako opuščanje gradiva 

in izjav, posploševanje in združevanje (ibid.). 

Vsako enoto smo za tem iz slenga »prevedli« v pogovorni jezik. To smo naredili zaradi tega, 

ker so bila besedila močno slengovsko naravnana in kljub sprva veliki želji, da bi jih kot taka 

ohranili, je bilo slenga in mašil toliko, da bi bilo po našem mnenju ohraniti tak zapis dokaj 

neprimerno. 

Vsako enoto smo nato kodirali. 
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Kode smo ustvarjali sproti, glede na to, kaj je enota izražala, skozi relevantno gradivo pa 

iskali dele zapisa, ki so pripovedovali o istovrstnih kodah. 

Vsak intervju smo na ta način obdelali posebej ter dobili enote in ustrezne kode. 

 

Korak 3 – Klasifikacija enot po posameznih kodah 

Enote smo razvrščali po kodah, tako da smo zbrali posamezne kode in jim pripisali 

relevantne enote besedila. Na ta način smo za vse intervjuje skupaj dobili pregled pomenov, 

izjav, občutkov, misli, mnenj ..., ki so pripovedovali o isti kodi. 

V tem koraku smo prvič združili enote petih posameznih zapisov intervjujev v celoto. 

 

Korak 4 – Sestava tabele s kodami in enotami 

Kljub združitvi v predhodnem koraku se je izkazalo, da bi bilo smiselno najti način, ki bi 

hkratno izkazoval enote po posameznih kodah in po svojem izvoru, to je, kdo od 

intervjujancev je kaj izjavil. 

Da smo zadostili temu namenu, ki je bil v fazi pred oblikovanjem poskusne teorije smiseln in 

potreben, smo sestavili tabelo, v kateri smo naredili vzdolžen pregled po kategorijah in 

kodah med posameznimi intervjuvanimi medianti. 

 

Korak 5 – Oblikovanje poskusne teorije 

Glede na izsledke obdelanih odprtih in delno strukturiranih intervjujev smo oblikovali 

poskusno teorijo, ki smo jo opremili z našim pogledom. 

 

Kratek povzetek družinske situacije petih mediacijskih primerov 

 

Glede na to, da bomo predstavili izsledke raziskave petih udeležencev družinske mediacije, ki 

so nam v sklopu intervjujev povedali veliko o svojih družinskih članih, partnerskem odnosu in 

družini, to pa ne bo razvidno iz korakov, ki jih na tem mestu predstavljamo, se nam je zdelo 

prav, da vsaj v kratkem podamo resnično kratek, osnoven opis družinske situacije petih 

mediantov. 

 

Mediant 1 

Mediantka, ženskega spola, ki živi v Gorensjki regiji, je bila v izvenzakonski skupnosti, ki je 

razpadla. Z bivšim partnerjem imata enega otroka; partner ima iz prejšnje zveze še dva 

odrasla otroka. Z bivšim partnerjem sta se udeležila dveh izvensodnih mediacij. Dogovorila 

sta se o vseh spornih zadevah, razen o zaupanju otroka v vzgojo in varstvo, o čemer je 

odločilo sodišče. 
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Mediant 2 

Mediantka, ženskega spola, ki živi v Osrednjeslovenski regiji, je nekaj mesecev razvezana. Z 

bivšim možem imata štiri otroke, eden je odrasel in živi na svojem. Z očetom otrok sta se 

udeležila sodišču pridružene mediacije, kjer sta se dogovorila glede zaupanja mladoletnih 

otrok v varstvo, vzgojo, stikov in plačevanja preživnin. Uspela sta se dogovoriti tudi o obsegu 

in razdelitvi skupnega premoženja. 

 

Mediant 3 

Mediant, moškega spola, živi v Dolenjski regiji, je še vedno poročen, vendar v razveznem 

postopku pred sodiščem. Z ženo imata enega skupnega otroka, enega pa ima žena iz prejšnje 

zveze. Ženin otrok živi z materjo, mlajši je v rejniški družini. Soglasje za mediacijo je bilo 

podano pri sodišču, kjer je bila izvedena sodišču pridružena mediacija, ki se je zaključila brez 

podpisa sporazuma.  

 

Mediant 4 

Mediant, moškega spola, živi v Gorenjski regiji in izvorno prihaja z drugega konca sveta. 

Trenutno je še poročen, na sodišču je vložena tožba na razvezo zakonske zveze, določitev 

stikov in preživnine za dva otroka, ki jo je vložila žena med potekom mediacije. Udeležila sta 

se izvensodne mediacije, ki se je zaključila brez podpisa sporazuma.  

 

Mediant 5 

Mediantka, ženskega spola, živi v Osrednjeslovenski regiji. Z bivšim partnerjem imata sina, za 

katerega sta želela urediti vprašanje vzgoje in varstva, stikov in preživnine, zaradi česar sta se 

udeležila izvensodne mediacije. Dogovor je bil dosežen samo glede stikov, preostala 

vprašanja so ob zaključku mediacije ostala nerešena. 

 

3.5.4.1 Primer analize enega primera delno strukturiranega 
intervjuja z udeleženko mediacije 
 

Korak 1 – Izbor relevantnega gradiva 

 

Za prikaz korakov smo izbrali primer intervjuja, ki je v našem gradivu za obdelavo označen 

kot MEDIANTI, PRIMER ŠT. 2. Izbran je primer, za katerega smo ocenili, da je z vidika količine 

podatkov, dolžine pogovora in vsebine povedanega zelo bogat. 
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Iz besedila so izluščeni stavki, ki zajemajo naslednje kategorije: dejavniki odločanja strank za 

mediacijo, mnenja strank o družinski mediaciji, mnenja strank o družinskem mediatorju, 

kriteriji za uspešnost družinske mediacije, odnos med strankama pred in po mediaciji ter 

drugo – zanimivo in uporabno. 

Sledi prikaz skrajšanih izjav, parafraziranih delov zapisa za izbran primer, ki smo ga v našem 

gradivu označili kot Primer št. 2. 

 

Dejavniki odločanja strank za mediacijo 

Sodnica je predlagala mediacijo. 

Jaz sem mediacijo že par let raziskovala in sem vedela, da obstaja. 

Ena odvetnica mi je rekla, sam ne na sodišče, ker jaz vidim tam marsikaj.  

Najprej sem rabila pravni institut, sodišče, da sem se toliko osamozavestila, da sem vse te korake 

zmogla naredit, da sem do mediacije dozorela, da sem sploh lahko bila približno enakopraven partner 

v pogovoru. Če bi pa prišla kar tako na mediacijo, ne bi bila še zgrajena, ne vem kaj bi bilo potem... 

Jaz sem si v bistvu želela mediacijo. Ampak takrat na tisti stopnji je bila za naju primerna, ne prej. Oba 

sva bila takoj za. 

 

Mnenja o družinski mediaciji 

Mediatorja je postavilo sodišče. Jaz sem potem kasneje zvedela kdo je, ime....  

Mediacija je trajala eno leto, tako enkrat na mesec, mogoče potem na koncu malce bolj pogosto. 

Trajala je okrog petnajst srečanj. 

Odločitev, da delamo na ločenih srečanjih, se mi je zdela smiselna, zelo smiselna. Meni je bilo to v 

veliko olajšanje, potem pa se je pokazalo tudi na rezultatu, ker je bil relativno hitro sklenjen 

sporazum. 

Nikoli ni bilo celo srečanje ločeno, ampak sva bila samo po dva v sobi, na koncu pa je delala tako, da 

smo se ob koncu vsi trije dobili v sobi in preverili dogovore. Meni osebno je bilo lažje delat samo z njo. 

oziroma meni osebno je bilo lažje delat tako, da sva bila ločena.  

Dobro je bilo vodeno tudi, ko smo bili vsi trije, tako potem ni prihajalo do kakšnih večjih ekscesov. 

Mediacija je bila zame del sodnega procesa, v katerega sem vstopila zelo preplašena. Nisem vedela, 

kaj me čaka, tudi nisem vedela, ali bom kos, vedela sem, da je oče mojih otrok zelo trden človek in 

nisem vedela, kaj lahko pričakujem. 

Meni je bila cela mediacija na nek način zelo težka in čustveno zelo nabita. 

 

Mnenja o družinskem mediatorju 

Mogoče ne bi bila slaba ideja, če bi bil še en moški, nikakor ne dve ženske. Moški in ženska, da sta 

potem zastopana oba spola. Sicer me ni motilo, da je bila samo ena mediatorka. 

Na splošno sta moški in ženska, po mojem prepričanju, celota. 
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Mediatorka je bila mirna, zelo mirna,... ja zelo mirna, če gledam vse te ljudi, s katerimi sva imela z 

bivšim možem opravka, je ta energija med nama tako močna, da je mediatorka po moji oceni zelo 

dobro zdržala te energije. 

Všeč mi je bilo, ker ni bilo stroge profesionalne bariere, ampak sem jo lahko tudi vprašala o njenem 

mnenju ali pa o njenih osebnih izkušnjah in meni je to zelo veliko pomenilo. 

Mediatorka je bila predvsem mirna, razsodna, videlo se je, da ima nek cilj pred očmi. Očitno ima zelo 

veliko sposobnost komunikacije z različnimi ljudmi, glede na to, da ji je uspelo doseči soglasje med 

nama. 

Mediatorko sem doživela kot nekoga, ki se je pridružila nama dvema. Vsi trije smo imeli skupen cilj, 

ampak vseeno je imel vsak izmed nas treh svoj cilj.  

Mediatorka je bila fleksibilna pri postavljanju datumov, rokov.  

Kljub blagosti je odločno vodila proces.  

Občasno sem bila na mediacijah tudi v stiskah in mi je bilo dragoceno, da je bila pripravljena 

mediatorka tudi še par minut preživet tam z mano. Dragoceno mi je bilo, da je mediatorka delila tudi 

svoje izkušnje, brez kakšnih zadržkov in potem sem veliko premišljevala o teh izkušnjah in sem lažje 

prihajala do svojih odločitev. 

 

Sedaj se ne spomnim nobene stvari, ki bi me pri delu mediatorke ovirala. Meni je bila ta mediacija 

zelo zelo pomembna stvar. 

Mogoče bi dala kot minus mediatorki, da ni bila vedno na mediaciji zadnja verzija sporazuma, vse 

spremembe, ki smo jih že vnesli, kar smo popravili, ampak prejšnja verzija. 

Mediatorka mi je dala dovolj prostora, toliko, kot sem ga rabila. Nisem imela občutka, da bi bila 

zapostavljena na račun druge strani v mediaciji. 

Ja, na žalost je bila mediatorka nepristranska. Včasih sem si želela, da bi bila malo bolj na moji strani. 

Mediatorka je delovala dovolj pravično. 

Jaz sem čutila, da nisem kjerkoli v ozadju, da spoštuje moje potrebe.  

Veliko sem se obračala nanjo prek elektronske pošte, da sem prej pripravljala, kaj bi želela in to so 

bila kar dolga pisma in mediatorka jih je vse prebrala in to upoštevala. 

 

 

Kriteriji za uspešnost družinske mediacije 

Mediacija je rešila moj finančni problem in strah zaradi otrok.  

Na koncu smo podpisali mediacijski dogovor in je bil poslan sodnici. 

Mediacijo ocenjujem v celoti kot uspešno. Ko smo začeli z ločenimi srečanji, je bila prelomna točka.  

 

 

Odnos med strankama pred mediacijo in po mediaciji (razlikovanje odnosa) 

Z mediacijo so se stvari začele pravzaprav postavljat spet gor. 
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Drugo 

Meni bi bilo bolj logično, da bi se na zadnji fazi dobili s sodnico skupaj. Stik med mediatorko in sodnico 

bi bil potreben. Da bi se mediatorka in sodnica in midva, dobili na sodišču.  

Te povezave ni bilo. Zdi se mi, da je manjkalo to - ko je bila mediacija končana, je bila sodba, vmes pa 

nič.  

Mogoče bi bilo boljše, da bi bila mediatorka na razveznem postopku prisotna. Glede na to, da je 

mediacija trajala toliko časa, mislim, da bi mogla biti mediatorka na razveznem postopku zraven, ker 

je bila bistven del tega postopka. 

Mediatorka je obe strank spoznala in tudi sporazum je imela v glavi.  

 

Na glavni obravnavi je bilo kar veliko hude krvi in jaz mislim, da bi lahko tudi tam mediatorka s 

kakšno konstruktivno pripombo to nepotrebno dvigovanje znižala. Na drugačen način kot sodnica, ko 

v bistvu s svojo avtoriteto to preseka in je lahko tudi pristranska. Bolj človeško bi lahko bilo vse skupaj. 

Manj togo, manj hladno. Jaz sem imela na sami razvezi občutek, da smo tam sami avtomati, vsi po 

vrsti.  

Na sodišču je eden, ki avtomatsko piše, drugi, ki avtomatsko sodi in potem dva, … ki še sploh nisva 

imela urejenih čustev eden od drugega. Tako nečloveško mi je bilo no in zdi se mi, da bi mediator s 

svojo prisotnostjo lahko tam prinesel malo človečnosti. Recimo, če bi se temperatura dvignila, bi lahko 

mediator mogoče z enim stavkom ali dvema na bolj človeški način umiril, kot pa sodnica s tisto togo 

profesionalnostjo, s tistim skrajnim prijemom. 

Bolj človeško vse skupaj izpade. 

 

 

Korak 2 – določitev enot in kodiranje 

 

Iz parafraziranih stavkov smo oblikovali enote in jim dodali kode. 

 

Dejavniki odločanja strank za mediacijo 

 

mediacijo je predlagala sodnica → dejavniki odločanja 

mediacijo sem že prej poznala → poznavanje mediacije 

odvetnica zaradi izkušenj odsvetuje sodišče → odvetnik 

potrebovala sem zrelost za mediacijo → pogoj 

oba udeleženca sva se takoj strinjala z mediacijo → soglasje 

 

Mnenja o družinski mediaciji 

 

mediatorja je postavilo sodišče → mediator 

mediacija je trajala 15 srečanj → trajanje 
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smiselna je bila odločitev za delo na ločenih srečanjih → tehnike 

ločeno srečanje se je vedno zaključilo skupaj → tehnike 

mediacija je bila zelo težka in čustveno nabita → čustva 

 

Mnenja o družinskem mediatorju 

 

verjetno bi bilo dobro, da bi bila 2 mediatorja – različnih spolov → vodenje 

moški in ženska sta celota → vodenje 

mediatorka je bila mirna in sposobna obvladovanja najine energije → mirnost M 

mediatorka ni držala stroge profesionalne bariere, izrazila je mnenje in izkušnje → izražanje mnenja, 

izkušenj 

mediatorka je bila mirna in razsodna → mirnost M 

mediatorka je bila fleksibilna pri datumih → fleksibilnost M 

mediatorka je bila blaga in odločna → blagost in odločnost M 

mediatorka je po koncu namenila dodaten čas → dodatno 

meidatorka je delila svoje izkušnje → deljenje izkušenj 

ta mediacija je zelo pomembna → pomembnost 

mediatorka ni imela vedno ažuriranega delnega dogovora → ažurnost M 

mediatorka je namenila dovolj prostora → prostor 

mediatorka je bila nepristranska → nepristranskost 

mediatorka je bila pravična → pravičnost 

mediatorka je spoštovala potrebe udeležencev → spoštovanje 

mediatorka je prebrala gradiva, ki sem ji ga pošiljala po elektronski pošti → dodatno 

 

Kriteriji za uspešnost družinske mediacije 

 

mediacija je rešila moj finančni problem in strah glede otrok → izid 

podpisan mediacijski dogovor je bil poslan sodnici → sodišče / izid 

mediacija je bila v celoti uspešna → uspešnost 

 

Odnos med strankama pred mediacijo in po mediaciji (razlikovanje odnosa) 

 

z mediacijo gredo stvari navzgor → izid 

 

Drugo 

 

želja po stiku med sodnico in mediatorko → predlogi 

želja po prisotnosti mediatorke na razveznem postopku → predlogi 

če bi bila mediatorka prisotna na razveznem postopku, bi bilo manj togo,manj hladno, manj 

avtomatično, bolj človeško → predlogi 
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Korak 3 – klasifikacija enot po posameznih kodah 

 

Kode smo združili v posamezne sklope ter kodam pripisali njihove enote. 

 
Dejavniki odločanja strank za mediacijo 

 

→ dejavnik odločitve 
mediacijo je predlagala sodnica  
→ soglasje 
oba udeleženca sva se takoj strinjala z mediacijo  
 
→ poznavanje mediacije 
mediacijo sem že prej poznala  
 
→ odvetnik 
odvetnica zaradi izkušenj odsvetuje sodišče  
 
→ pogoj 
potrebovala sem zrelost za mediacijo  
 
 
Mnenja o družinski mediaciji 
 
→ čustva 
mediacija je bila zelo težka in čustveno nabita  
 
→ trajanje 
mediacija je trajala 15 srečanj  
 
→ tehnike 
smiselna je bila odločitev za delo na ločenih srečanjih  
ločeno srečanje se je vedno zaključilo skupaj  
 
 
Mnenja o družinskem mediatorju 
 
→ vodenje 
verjetno bi bilo dobro, da bi bila 2 mediatorja – različnih spolov  
moški in ženska sta celota  
 
→ nepristranskost 
mediatorka je bila nepristranska  
 
→ pravičnost 
mediatorka je bila pravična  
 
→ prostor 
mediatorka je namenila dovolj prostora  
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→ mirnost M 
mediatorka je bila mirna in sposobna obvladovanja najine energije  
mediatorka je bila mirna in razsodna  
 
→ dodatno 
mediatorka je po koncu namenila dodaten čas  
mediatorka je prebrala gradiva, ki sem ji ga pošiljala po elektronski pošti  
 
→ izražanje mnenja, izkušenj 
mediatorka ni držala stroge profesionalne bariere, izrazila je mnenje in izkušnje  
 
→ fleksibilnost M  
mediatorka je bila fleksibilna pri datumih  
 
→ blagost in odločnost M 
mediatorka je bila blaga in odločna  
 
→ deljenje izkušenj 
mediatorka je delila svoje izkušnje  
 
→ pomembnost 
ta mediacija je zelo pomembna  
 
→ ažurnost M 
mediatorka ni imela vedno ažuriranega delnega dogovora  
 
→ spoštovanje 
mediatorka je spoštovala potrebe udeležencev  
 
  
Kriteriji za uspešnost družinske mediacije 
 
→ izid 
mediacija je rešila moj finančni problem in strah glede otrok  
podpisan mediacijski dogovor je bil poslan sodnici 
 
→ uspešnost 
mediacija je bila v celoti uspešna  
 
  
Odnos med strankama pred mediacijo in po mediaciji (razlikovanje odnosa) 
 
→ izid 
z mediacijo gredo stvari navzgor  
 
Drugo 
 
→ predlogi 
želja po stiku med sodnico in mediatorko  
želja po prisotnosti mediatorke na razveznem postopku  
če bi bila mediatorka prisotna na razveznem postopku, bi bilo manj togo, manj hladno, manj 
avtomatično, bolj človeško  
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3.5.4.2 Sestava tabele s kodami in enotami 
 

Da bi dobili besedilo vseh petih mediantov, smo sestavili tabelo, kjer smo besedilo razvrstili 

po posameznih enotah in kodah. 
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Tabela 30: Kode in enote besedila intervjujev z medianti  
 

 

 

 

 
KODE 

 
MEDIANT 1 

 

MEDIANT 2 

 

MEDIANT 3 

 
MEDIANT 4 

 
MEDIANT 5 

D
EJ

A
V

N
IK

I O
D

LO
Č

A
N

JA
 S

TR
A

N
K

 Z
A

 
M

ED
IA

C
IJ

O
 

 
DEJAVNIK 
ODLOČANJA 

- dogovor za mediacijo na CSD - mediacijo je predlagala 
sodnica 

- za mediacijo sem se odločil 
zaradi partnerkine želje po 
spravi  
- za mediacijo sem se odločil 
po občutku 

- mediacijo je predlagal CSD  
- CSD je posredoval kontakte 
mediacijskih centrov 

- mediacijo je 
predlagala sodnica  
- sodnica je predlagala 
mediacijo v izogib 
sodnim izvedencem 

 
 
KRITERIJI 

- zahteva po brezplačni 
mediaciji, moški mediator 
- poiskala sem najbolj 
ustreznega mediatorja 

 
 

 
 

  

POZNAVANJE 
MEDIACIJE 

 - mediacijo sem že prej 
poznala 

   

 
ODVETNIK 

 - odvetnica zaradi izkušenj 
odsvetuje sodišče 

   

 
POGOJ 

 - potrebovala sem zrelost za 
mediacijo 

   

 
SOGLASJE 

 - oba udeleženca sva se takoj 
strinjala z mediacijo 

- soglasje za mediacijo sem 
podal zaradi sledenja partnerki 

  

 
 
TOŽBA 

  - partnerka je vložila tožbo na 
razvezo  
- na CSD svetovali, naj tudi 
sam vložim tožbo 

  

M
N

EN
JA

 O
 D

R
U

ŽI
N

SK
I 

M
ED

IA
C

IJ
I 

    
 

 
TEHNIKE 

- na trenutke je bilo 
terapevtsko 
 

- smiselna je bila odločitev za 
delo na ločenih srečanjih  
- ločeno srečanje se je vedno 
zaključilo skupaj 

   

 
IZID 

- z mediacijo se lahko reši 
veliko stvari 

 
 

 - na mediaciji sem lahko izrazil 
svoje mnenje in občutke  
- po mediaciji je bilo olajšanje 
glede spregovorjenih težav 

- vedno je obveljala 
volja partnerja 
- nisem dobila, kar sem 
pričakovala 

 
TRAJANJE 

- mediacija traja 13 srečanj 
 

- mediacija je trajala 15 srečanj 
 

- bila so 4 mediacijska srečanja 
- zadeve so šle prehitro 

- mediacija je obsegala 10 
srečanj 

- mediacija je trajala 10 
– 15 srečanj 

 
 
 
ČUSTVA 

- zelo naporno  
- občutek olajšanja  
- strah in obup  
- strah pred lastnimi občutki 
 

- mediacija je bila zelo težka in 
čustveno nabita 
 

- na mediaciji sem se počutil v 
redu  
- bil sem zmeden, ker 
mediatorki nista vedeli, kako 
bi odločil sodnik 

- v pomoč je bilo veliko 
vprašanj o čustvih 
- na mediaciji sem lahko izrazil 
svoje mnenje in občutke 
- po mediaciji je bilo olajšanje 
glede spregovorjenih težav 

- velikokrat sem se 
počutila izigrano, 
zavedeno, zaskrbljeno 
 



 

2
3

4
 

T
a
n
ja

 P
ia

 M
e
te

lko
: D

ru
žin

s
ka

 m
e
d
ia

c
ija

 ko
t m

e
to

d
a
 re

š
e
va

n
ja

 s
p
o
ro

v
 v d

ru
žin

i
 

 
 
DOGOVOR 

   - imel sem občutek, da bi 
lahko prišli do dogovora  
- bilo je strinjanje v 90% vseh 
vprašanj 

 
 
 
 

 
OBTOŽEVANJE 

- mediator ustavil očitke in 
obtoževanja partnerja 

    

 
 
ODVETNIK 

- želja, da odvetnik ni prisoten 
- odvetnik ne dela na 
reševanju konflikta, ampak da 
uveljavi svoj prav 

    

 
SPOZNANJE 

- z mediacijo se lahko reši 
veliko stvari 

    

 
MEDIATOR 

 - mediatorja je postavilo 
sodišče 

   

 
MNENJE 

  - mediacija je bila v redu 
 

- prednost mediacije je 
obravnavanje interesov in 
vprašanj glede otrok 

- mediacija je bolj 
mirna pot, a vseeno 
stresna 

 
VODENJE 

  - mediacijo sta vodili 2 
mediatorki 

  

 
PROSTOR  

  
 

- mediatorki sta mi dali dovolj 
prostora 

  

 
OCENA 

  - mediatorki ocenjujem z 10 
 

  

 
 
POČUTJE 

  - na mediaciji sem se počutil v 
redu  
- bil sem zmeden, ker 
mediatorki nista vedeli, kako 
bi odločil sodnik 

  

 
ODLOČITEV 

  - na mediacijo ne bi šel še 
enkrat – zaradi notranjega 
občutka 

- na mediacijo bi še šel  

 
TOŽBA 

   - žena se je med mediacijo 
odločila za vložitev tožbe 

 

 

 
STRINJANJE 

   
 

- bilo je strinjanje v 90% vseh 
vprašanj 

 
 

 
 
POMOČ 

   
 

- v pomoč je bilo veliko 
vprašanj o čustvih 
- po mediaciji je bilo olajšanje 
glede spregovorjenih težav 

- najbolj dragoceno je 
bilo, da je nekdo 
prisluhnil  
- cenila sem nasvete in 
izkušnje 
- pomagalo je, da so se 
nekatere stvari 
podpisale  

 
PREPRIČANJE 

- moramo naprej, do konca 
 

    



 

2
3

5
 

T
a
n
ja

 P
ia

 M
e
te

lko
: D

ru
žin

s
ka

 m
e
d
ia

c
ija

 ko
t m

e
to

d
a
 re

š
e
va

n
ja

 s
p
o
ro

v
 v d

ru
žin

i
 

  
PRIDOBITEV 

   - pridobil sem znanja o 
reševanju sporov 

 

 
GROŽNJE 

    - stalne grožnje in 
izsiljevanja partnerja 
na mediaciji 

 
ZAUPANJE 

    - na mediaciji je bilo 
težko zaupati partnerju 

 
POPUŠČANJE 

    - neprestano sem 
morala popuščat  
- vedno je obveljala 
volja partnerja 

 
NASVETI 

    - premalo je bilo 
nasvetov 
- pričakovala sem več 
nasvetov 

 
PRIČAKOVANJA 

    - pričakovala sem več 
nasvetov 
- pričakovala sem več 
 

M
N

EN
JA

 O
 D

R
U

ŽI
N

SK
EM

 M
ED

IA
TO

R
JU

 

 
TEHNIKE 

- terapevtske tehnike so bile v 
pomoč 

  
 

 
 

 
 

 
 
IZID 
 

- znebila določenih strahov 
drug glede drugega 
- več je zaupanja, bolj sem 
sproščena 

  
 

 - partner je dosegel 
vse, kar je zahteval 

 
OBČUTEK 
 

- več je zaupanja, bolj sem 
sproščena 

    

 
VODENJE 
 

- vodil 1 mediator (moški)  
- na trenutke sem pogrešala 
ženski vidik mediatorke 

- verjetno bi bilo dobro, da bi 
bila 2 mediatorja – različnih 
spolov 
- moški in ženska sta celota 

 - bila sta dva mediatorja, 
ženska in moški  
- dva mediatorja nasprotnega 
spola ustvarjata ravnovesje 
- moški mediator je razumel 
moškega udeleženca, 
mediatorka pa žensko 

- na začetku je vodila 
mediacijo mediatorka, 
kasneje se je pridružil 
še mediator  
- ko sta bila 2 
mediatorja, je bilo bolj 
umirjeno  
- en sam mediator ne 
bi zmogel vsega 

 
UMIRJENOST 
 

- mediator je bil umirjen, ni se 
vpletal 

    

 
 
NEPRISTRANSKOS
T 

- mediator je bil umirjen, ni se 
vpletal 
 

- mediatorka je bila 
nepristranska 
 

- mediatorki sta bili 
nepristranski  
- mediatorki sta bili malo na 
moji strani 

- mediatorka je bila 
pristranska, ko je dala neko 
informacijo  
- v splošnem sta bila 
mediatorja nepristranska 

- mediatorja sta bila 
pristranska: najprej sta 
bila na moji, potem na 
njegovi strani 

 
PREDSTAVLJANJE 
PRAKSE 

- mediator je predstavil prakso 
na sodiščih 
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NAPOR 

- mediator se je trudil in 
angažiral 

    

 
PODPORA 

- čutila sem posredno podporo 
mediatorja pri moji odločitvi 

    

 
UMIRJANJE 

- mediator je umiril partnerja 
 

    

 
PROSTOR 

- mediator je dopuščal dovolj 
prostora 

- mediatorka je namenila 
dovolj prostora 

   

 
VZTRAJANJE 

- mediator je vztrajal do konca 
 

    

 
 
MIRNOST M.
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 - mediatorka je bila mirna in 
sposobna obvladovanja najine 
energije 
- mediatorka je bila mirna in 
razsodna 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
IZRAŽANJE 
MNENJA, 
IZKUŠENJ 

 - mediatorka ni držala stroge 
profesionalne bariere, izrazila 
je mnenje in izkušnje 

 
 

  

 
FLEKSIBILNOST M. 

 - mediatorka je bila fleksibilna 
pri datumih 

   

BLAGOST IN 
ODLOČNOST M. 

 - mediatorka je bila blaga in 
odločna 

   

 
 
DODATNO 

 - mediatorka je po koncu 
namenila dodaten čas 
- mediatorka je prebrala 
gradiva, ki sem ji ga pošiljala 
po elektronski pošti 

   

 
DELJENJE 
IZKUŠENJ 

 - mediatorka je delila svoje 
izkušnje 

   

 
POMEMBNOST 

 - ta mediacija je zelo 
pomembna 

   

 
AŽURNOST M. 

 - mediatorka ni imela vedno 
ažuriranega delnega dogovora 

   

 
PRAVIČNOST 

 - mediatorka je bila pravična 
 

- mediatorki sta bili pravični  - mediatorja nista bila 
dovolj pravična 

  
SPOŠTOVANJE 

 - mediatorka je spoštovala 
potrebe udeležencev 

   

 
MNENJE 

  - mediatorki nista vedeli, kako 
bi razsodil sodnik 
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 »M.« v tej tabeli pomeni »mediator«. 



 

2
3

7
 

T
a
n
ja

 P
ia

 M
e
te

lko
: D

ru
žin

s
ka

 m
e
d
ia

c
ija

 ko
t m

e
to

d
a
 re

š
e
va

n
ja

 s
p
o
ro

v
 v d

ru
žin

i
 

 
 
 
 
POMOČ 
 

  - mediatorki sta se zavzemali 
zame, za to sem jima hvaležen 
- najbolj dragocena je bila 
podpora mediatork, ker sem 
bil sam  
- podpora mediatork kot 
nadomestka zastopnika je bila 
največ 

- mediatorja sta si prizadevala 
za izboljšanje odnosa med 
udeležencema in za rezultat 
mediacije 
- mediatorja sta prisluhnila 
vsemu, imela sta celostno sliko 
situacije 

 
 
 
 
 
 

 
ČUSTVA 

  - izguba zaupanja v mediatorki 
- na mediaciji ni bilo slabega 
občutka glede česarkoli 

 - počutila sem se 
izigrano 
 

 
OCENA 

  - mediatorki bi ocenil z 10 - mediatorjema bi dal oceno 
8,5 

 

 
ZADOVOLJSTVO 

  - ne bi želel, da bi mediatorki 
naredili karkoli drugače 

  

 
ODLOČITEV 

  - želel bi si isti mediatorki   

 
PROFESIONALNOS
T 

   - mediatorja sta bila 
profesionalna 
 

 

 
ODNOS 

   - mediatorja sta si prizadevala 
za izboljšanje odnosa med 
udeležencema in za rezultat 
mediacije 

 

 
PRIČAKOVANJA 

    - glede na pogosto 
zmerjanje s strani 
partnerja, bi 
pričakovala ločena 
srečanja 

 
ZAHTEVE 

    - partner je dosegel 
vse, kar je zahteval 

 
POPUŠČANJE 

    - prisiljena sem bila 
popuščat 
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IZID 

 - mediacija je rešila moj 
finančni problem in strah 
glede otrok 
- podpisan mediacijski dogovor 
je bil poslan sodnici 
- z mediacijo gredo stvari 
navzgor 

- izid mediacije je negativen  
- ni sporazuma, ni nič 

- glede nobene stvari ni bil 
dosežene dogovor 

- izid mediacije je 
najslabši možen 
 
 

 
SODIŠČE 

 - podpisan mediacijski dogovor 
je bil poslan sodnici 

 
 

  

 
 
USPEŠNOST 

 - mediacija je bila v celoti 
uspešna 
 

- uspešno je bilo vse, razen 
nepodpisanega sporazuma  
- vse je bilo uspešno, ni 
kreganja, je pogovor 

- mediacija ni bila uspešna 
 

 

 
DOGOVOR 

   - glede nobene stvari ni bil 
dosežene dogovor 
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IZID 

- stvari so se izboljšale  
- odnosi so se zelo izboljšali  
 

- z mediacijo gredo stvari 
navzgor 
 

 - počutim se bolj sproščen, 
manj zmeden in manj prizadet  
- ne občutim več bolečine, 
nisem več živčen 
- žena je bolj agresivna in 
obrambna  
- tudi žena razume več stvari, 
vendar jih uporablja sebi v prid 

- po mediaciji je 
partner veliko več z 
otrokom 

 
ODNOSI 

- odnosi so se zelo izboljšali  
 

 - odnos s partnerko je enak  
- s partnerko ni nobene 
komunikacije 

- komunikacija ni boljša  

 
 
 
 
 
SPREMEMBE 

   - po mediaciji sem bolj 
potrpežljiv, bolj razumem, 
delam več stvari v prid otrok 
- bolje se počutim  
- počutim se bolj sproščen, 
manj zmeden in manj prizadet  
- ne občutim več bolečine, 
nisem več živčen  
- žena je bolj agresivna in 
obrambna  
- tudi žena razume več stvari, 
vendar jih uporablja sebi v prid 

- po mediaciji je 
partner veliko več z 
otrokom  
- po mediaciji v odnosu 
ne opažam večjih razlik 

 
ČUSTVA 

   - bolje se počutim  

 
UGOTOVITVE 

    - neposredno pred in 
po mediacijskem 
srečanju so bile 
grožnje 

      
  D

R
U

G
O

 

 
SODIŠČE 

- sodnica je sledila 
mediacijskemu dogovoru 
 

    

 
 
 
PREDLOGI 

 - želja po stiku med sodnico in 
mediatorko  
- želja po prisotnosti 
mediatorke na razveznem 
postopku  
- če bi bila mediatorka 
prisotna na razveznem 
postopku, bi bilo manj togo, 
manj hladno, manj 
avtomatično, bolj človeško 

 
 

- mediacijski proces bi moral 
biti podoben arbitraži, da 
stranke ne bi po mediaciji 
uporabljale svojega znanja v 
škodo drugega  
- mediacija bi morala biti 
deležna več pozornosti kot 
CSD 
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3.5.5 Analiza – oblikovanje poskusne teorije o mnenju in doživljanju 

strank na družinski mediaciji ter njena interpretacija 
 

3.5.5.1 Dejavniki odločanja strank za mediacijo 
 

Pri odločanju strank za to, ali naj se poslužijo mediacije kot metode reševanja konfliktov in 

sporov v zadevah, ki so povezane z družinsko problematiko, igrajo veliko vlogo institucije, na 

katere so se stranke predhodno že obrnile v zvezi z razreševanjem nastalih težav, in ki 

strankam mediacijo predlagajo ali svetujejo in tudi pomembni drugi ter lastna presoja 

oziroma notranji občutek.  

 

Med institucijami, ki lahko pripomorejo k odločitvi strank za mediacijo, prepoznavamo zlasti 

centre za socialno delo, kjer so primeri, ko center predlaga mediacijo, stranke pa lahko tam 

sklenejo tudi dogovor o udeležbi na mediaciji. V posameznih primerih je problematika ob 

razhodu partnerjev in reševanje vprašanj, ki so povezana z nadaljnjim varstvom in vzgojo 

otrok za posamezen center, preobsežna, center pa sam svetuje udeležbo na mediaciji. 

Nekateri centri tudi razpolagajo s kontaktnimi podatki posameznih mediacijskih organizacij, 

ki jih strankam posredujejo.  

Kot informatorji in predlagatelji mediacije se kažejo tudi odvetniki in sodniki, ki strankam v 

pravdnem postopku svetujejo mediacijo v izogib sodnim izvedencem pri vprašanjih, ki so 

povezana z varstvom in vzgojo mladoletnih otrok ter zaradi izkušenj, ki izvirajo iz sodnih 

postopkov. Neka odvetnica je na primer svojo stranko spodbudila k mediaciji rekoč »… samo 

ne na sodišče, ker jaz tam vidim marsikaj …« V nekem drugem primeru pa je strankam v 

sodnem postopku, kjer je bila vložena tožba na dodelitev otroka, določitev stikov in 

preživnine, sodnica predlagala mediacijo, ker se starša medsebojno nista strinjala glede tega, 

komu naj bo otrok zaupan v varstvo in vzgojo in svoj predlog podprla z izjavo »sodni 

izvedenci so nekaj najslabšega za otroka, kar je lahko«. 

Nekateri se za mediacijo odločijo, ker želijo slediti želji in preferenci partnerja, ki predlaga 

mediacijo oziroma svojemu lastnemu občutku, da je to pot, ki bi jim lahko pomagala pri 

razrešitvi lastnih težav. 

 

Zanimivo je dejstvo, da niti eden od petih udeležencev ni za mediacijo izvedel, na primer 

prek spleta, iz medijev, od znancev, temveč so bili brez izjeme z mediacijo seznanjeni, celo 

več, priporočena jim je bila s strani posamezne institucije, to je centra za socialno delo, 

sodišča ali instituta odvetništva. To nedvomno priča o velikem zaupanju posameznih 
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strokovnih delavcev, ki se sicer sami ukvarjajo z reševanjem sporov, v institut družinske 

mediacije in mediatorjev. Kljub temu da bi strokovna delavka centra za socialno delo lahko 

sama izvedla svetovalno delo, sodnik razsodil o predmetnem sporu, odvetnica pa vložila 

tožbo oziroma nadaljevala s pravdo, so prav v vseh raziskovanih primerih strokovni delavci 

predlagali in priporočili družinsko mediacijo. Kaj je bil v posameznem primeru razlog za tak 

korak, ne moremo vedeti, lahko pa poskušamo ugibati in rečemo, da to verjetno kaže na eni 

strani na pozitivne izkušnje z družinsko mediacijo in kakovostno rešitvijo težav, na drugi pa, 

nasprotno, negativno izkušnjo pri reševanju tovrstne tematike na centru ali sodišču. 

 

3.5.5.2 Mnenja o družinski mediaciji 
 

Mnenja strank o družinski mediaciji, ki so se je udeležili, nekateri kot sodišču pridružene, 

drugi kot izvensodne, in ki je obsegala od štiri do 15 srečanj, lahko strukturiramo po različnih 

dejavnikih. Najbolj prepoznavno in najlažje opredeljujoče, tako z vidika strank kot tistega, ki 

analizira, je delitev na pozitivne in negativne izkušnje, ki so jih stranke doživele na 

mediacijskih srečanjih. Veliko več je bilo prvih, med temi pa prevladujejo spoznanja in 

izkušnje. 

 

Stranke ugotavljajo prednost mediacije, za razliko od drugih, njim predhodno poznanih 

načinov reševanja sporov in konfliktov, zlasti v tem, da je mediacija bolj mirna pot, da se z 

mediacijo lahko reši veliko stvari, da je njena prednost v obravnavanju interesov in vprašanj 

glede otrok; tudi čisto posebnih vprašanj o otrocih, kot na primer prehrana in oblačila ali 

obiski sorodnikov v tujini.  

Stranke najbolj cenijo to, da jim nekdo prisluhne, da lahko izrazijo svoja mnenja in občutke, 

po mediaciji čutijo olajšanje glede spregovorjenih težav, cenijo pa tudi nasvete mediatorjev 

in njihovo podajanje lastnih izkušenj. Udeležencem pomaga, da se nekatere stvari kot 

dogovori podpišejo že med samo mediacijo; to jim da občutek varnosti.  

Nekateri so pridobili nova znanja o reševanju sporov, ki jih bodo lahko uporabili po ločitvi. 

»Kar sem dobil, sem dobil v procesu mediacije. Tam so bili zmožni prisluhniti celotni zadevi v 

zvezi z družinskim življenjem in otroki in so imeli jasno sliko.«  

Po čustveni plati ocenjujejo udeleženci mediacijo kot naporno, prežema jih strah, povedo, 

kako težko je zaupati partnerju po tolikih izkušnjah nezaupanja. Nekateri izražajo tudi strah 

pred lastnimi občutki, saj na trenutke mediacija lahko deluje terapevtsko. Mediacijo 

prepoznavajo kot težko in čustveno nabito, vendar so vprašanja o čustvih v pomoč in 

prinesejo olajšanje.  
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Strankam daje občutek varnosti in opore, če mediator ustavi očitke in obtoževanja partnerja. 

»S partnerjeve strani je bilo ves čas veliko očitkov in obtoževanja. Edino na mediaciji se to ni 

dogajalo, ker ga je mediator vedno takoj ustavil.« Nasprotno pa vzbuja nezaupanje, občutke 

nelagodja in prevaranosti, če mediator dopušča, morda preveč, očitkov in izsiljevanj ter 

stranke v tem ne ustavi. »Na mediaciji je partner stalno grozil in izsiljeval. Stalno sem morala 

popuščat, nikoli ni obveljalo moje mnenje. Vse je bilo samo to, kar je on rekel in tako … in nič 

drugače, dokler ni bilo čisto tako, kot si je on zamislil. Velikokrat sem se počutila izigrano, 

zavedeno in zaskrbljeno.« 

 

Zaslediti je mogoče tudi neizpolnjena pričakovanja, med katerimi lahko glede na poznavanje 

teorije in prakse družinske mediacije razločimo taka, ki so utemeljena in taka, ki jih stranke 

sicer gojijo in prinesejo v proces mediacije, vendar ne sodijo v sklop možnega delovanja 

mediatorja.  

Stranke velikokrat pričakujejo več nasvetov, konkretnih predlogov s strani mediatorja – tukaj 

je mediator tisti, ki glede na stil vodenja in usmeritev družinske mediacije, pa tudi 

komplementarnih znanj in izkušenj, zlasti s področja psihologije, svetovalnih dejavnosti in 

družinske terapije, odloči, ali se bo poslužil dajanja nasvetov in predlogov, ali pa tega ne želi 

oziroma oceni, da za to zaradi svoje vloge ali strokovnih kompetenc ni pristojen.70 

Nekatere stranke pričakujejo, da jim bo dal mediator, na primer jasen odgovor glede tega, 

kako bi v konkretni zadevi odločil sodnik. Tega seveda mediator ne more vedeti in se o tem 

ne more (ker dejansko ne ve, kako bi razsodil posamezni sodnik) in tudi ne sme (če mu 

konkretna odločitev ne more biti poznana, seveda tudi ne sme sam prejudicirati zadeve) 

izreči. Vsak sodnik sodi na podlagi zakonov, s pomočjo dokazov in ugotovljenih dejstev in je 

pri izreku popolnoma avtonomen. Vendar taka prepričanja strank, da je tudi to vloga 

mediatorja in da bi mediator to moral vedeti, lahko, kot se je izkazalo, pripeljejo do 

nezaupanja v posameznega mediatorja in posledično do umika soglasja.  

 

Na drugi strani pa pritožbe strank, da so imele občutek, da so morale stalno popuščati, da so 

se počutile izigrane in zavedene, da je vedno obveljala partnerjeva volja, kažejo na to, da 

lahko upravičeno na mediaciji pričakujejo več uravnoteženega ravnanja, ravnovesja pri 

doseganju dogovorov, nepristranskega delovanja in krepitve moči s strani mediatorja. 

 

                                                 
70

 Zakon o mediacijah v civilnih in gospodarskih zadevah mediatorju sicer daje možnost, da strankam svetuje in  
  izreka predloge: »Mediator lahko ves čas mediacije daje predloge za rešitev spora. Rešitev, ki jo predlaga  
  mediator, strank ne zavezuje.«, vendar pa se večina mediatorjev, med njimi zlasti tisti, izvajajo  
  transformativno ali terapevtsko, pa tudi facilitativno mediacijo, v večini tega ne poslužujejo. 
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Zanimivo in spodbudno je to, da tudi tam, kjer ni prišlo do mediacijskega dogovora, stranke 

izražajo pozitivno naravnanost do zaključka mediacijskega postopka brez dogovora in 

prepoznavajo veliko potencialnih možnosti, da bi do tega prišlo, saj navajajo, da so imele 

občutek, da bi lahko prišli do dogovora oziroma je bil dogovor že zapisan, pa si je nekdo v 

zadnjem trenutku premislil. 

Z mediacijo gredo, po mnenju udeležencev, stvari navzgor. 

 

Sodišču pridruženo mediacijo nekatere stranke razumejo kot del sodnega procesa, čeprav to 

ni. Kljub temu iste stranke ne želijo, da bi bili na mediaciji prisotni njihovi odvetniki (ki so jim 

sicer stranke že dale pooblastilo za zastopanje v sodnem procesu, ki je v teku in zaradi 

mediacije začasno prekinjen). Ena od udeleženk nazorno ponazori razlog za tako odločitev: 

»Odvetnica ni bila prisotna na mediaciji. Nisem želela. Bila je zelo dobra, ampak bila je 

odvetnica. In odvetnik ne dela na reševanju konflikta; odvetnik dela na tem, da uveljavi svoj 

prav ali pa tvoj prav.«  

 

3.5.5.3 Mnenja o družinskem mediatorju 
 

V splošnem družinski mediatorji uživajo veliko zaupanja strank, ki na njih polagajo tudi veliko 

upov in pričakovanj. Cenijo, če ima širok nabor veščin in znanj, tudi dodatnih, med katerimi 

izpostavljajo zlasti terapevtska znanja. »Mediator je bil tudi partnerski terapevt in je uporabil 

tudi nekaj teh terapevtskih tehnik, ki so nama zelo pomagale. Šele s pomočjo mediatorja sva 

se lahko znebila določenih strahov glede drugega in malo poglobila razumevanje, ampak 

ravno toliko, da sva se lahko pogovarjala in da so se začele stvari izboljševati. Jaz sem dobila 

več zaupanja in sem postala bolj sproščena.« 

 

Velika prednost v družinski mediaciji je, da jo vodita dva mediatorja. To so izrazili tako tisti 

udeleženci, ki imajo izkušnjo vodenja mediacije s strani enega mediatorja, kot tisti, kjer sta 

bila na mediaciji prisotna dva. Brez izjeme naj bosta mediatorja različnih spolov, nikakor ne 

istega. Dva mediatorja nasprotnega spola ustvarjata ravnovesje, moški in ženska sta celota, 

situacija je bolj umirjena; moški mediator razume moškega udeleženca, mediatorka pa 

žensko. Kjer ni dveh mediatorjev, stranke pogrešajo mediatorja drugega spola oziroma 

ženski in moški vidik. Mnenja so, da bi bilo dobro imeti dva mediatorja različnega spola; en 

sam mediator po njihovem tudi ne bi zmogel vsega. 

 

Stranke v družinski mediaciji dajejo mediatorju osrednjo vlogo in zasluge za dosego 

sporazuma. Najbolj cenijo mediatorjevo nepristranskost. Kdaj bi z veseljem radi doživeli tudi 
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njegovo pristranskost, »na žalost je bila mediatorka nepristranska; včasih sem si želela, da bi 

bila malo bolj na moji strani«, če do tega pride, jo hvaležno prepoznajo in se jim zdi dobro, 

da je bil mediator v čem bolj na njihovi strani; zlasti v primerih, ko pride na mediacijo ena 

stranka s svojim zagovornikom, druga pa je sama. Tedaj celo kot največjo dragocenost 

prepoznavajo prav podporo mediatorja, zavzemanje zanje, imenujejo ga celo nadomestek 

zastopnika, ki ga ni.  

Po drugi strani pa zelo težko sprejemajo občutek mediatorjeve pristranskosti, kadar se kaže 

kot podpora drugi stranki. Taki primeri so na primer če mediator posreduje informacijo, ki 

gre bolj v korist druge strani, ali če ga zaradi svojih dejanj dojemajo kot nepravičnega, če 

imajo občutek, da so morali večkrat popuščati, če je mediator na mediaciji dovolil izsiljevanja 

s strani drugega udeleženca ali če gre za občutek, da je vedno obveljal predlog, ki ga je podal 

partner.  

 

»Prisiljena sem bila popuščat. Imela sem občutek, da je 'tri proti ena', da sem v tisti 'mat' 

poziciji, ko se lahko samo sprijaznim s situacijo. To velja za večino stvari. Nikoli ni bilo po 

moje, tudi, če sem rekla, da mi to ni všeč, da ne zaupam … ni prišlo do izraza.« Take izjave 

kažejo na hudo osebno stisko udeleženke v mediaciji, ki je občutila veliko neravnovesje moči 

in veliko pristranskost v delu mediatorjev. To je izjavila stranka, ki je navedla, da je bilo v 

celotni mediaciji deset do petnajst srečanj, torej veliko. Neizbežno je pri analizi te situacije 

iskanje metode, ki bi tako stanje med mediacijskim procesom najprej zaznala, potem pa 

odpravila. Na misel nam pride sprotno evalviranje mediacije. V Projektu 2 smo pisali, da 

družinski mediatorji v nekaterih organizacijah na koncu mediacije ali, kar bi bilo za potrebe 

tega primera bolj oziroma edino primerno, na koncu posameznega mediacijskega srečanja 

vprašajo stranke, kako so bile zadovoljne z mediacijo in njihovim delom. Tako bi lahko 

mediatorja že razmeroma kmalu, glede na to, da je mediacija trajala morda petnajst srečanj, 

dobila informacijo, da ju stranka dojema kot izrazito pristranska in da se zaradi tega počuti 

slabo, celo izigrano, ter bi sama ali skupaj s stranko poiskala drugačne načine ravnanja. 

 

Stranke dalje cenijo mediatorjevo umirjenost, njegovo nevpletanje v zadevo, njegov trud, 

vztrajnost (da mediator ne obupa in zaključi z mediacijo), pravičnost, deljenje lastnih 

izkušenj, spoštovanje potreb vseh udeležencev. Nadalje to, da mediator zmore in zna umiriti 

drugega udeleženca, da dopušča obema dovolj prostora, da je sposoben obvladat močno 

energijo med partnerjema, cenijo njegovo fleksibilnost, blagost s hkratno odločnostjo. Veliko 

jim pomeni tudi to, da si vzame čas; tudi po koncu mediacije, tudi za prebiranje izraženih 

misli in gradiv, ki mu jih pošljejo prek elektronske pošte. 

Pričakujejo, da bo mediator znal odgovoriti na vprašanja in da bo imel s seboj, kadar gre za 

več srečanj, ažurirane podatke in delne dogovore. Spoštujejo, če je mediator profesionalen 
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in visoko cenijo to, da si prizadeva za izboljšanje odnosa med udeležencema in za izid 

mediacije. 

 

3.5.5.4 Kriteriji uspešnosti družinske mediacije 
 

Kot daleč največji kriterij za uspešnost mediacije stranke postavljajo dosežen in podpisan 

mediacijski dogovor. Če se družinska mediacija zaključi s podpisom sporazuma, dojemajo 

celotno mediacijo kot uspešno. Nasprotno, če mediacijskega dogovora ni, pogosto ocenijo 

stranke mediacijo kot neuspešno, češ »če ni dogovora ni nič«.  

Najdejo se pa tudi stranke, ki kljub temu, da dogovor ni bil dosežen, mediacijo opredelijo kot 

uspešno, saj prepoznavajo, da ni bilo kreganja in da je bil pogovor. »Uspešno je bilo vse, 

razen tega, da nismo na koncu podpisali sporazuma. Vse je bilo uspešno, nismo se kregali, 

pogovarjali smo se.« 

 

Lahko se pa tudi zgodi, da je dogovor sprejet, podpisan in ga stranka po preteku določenega 

časa opredeli kot najslabšega možnega. Taka stranka se na mediaciji počuti izigrano, 

prisiljeno v popuščanje in mediatorja dojame kot nepravičnega.  

Vse to nakazuje, da je uspešnost mediacije zelo subjektiven pojem in da je težko z veliko 

mero pravilnosti identificirati kriterije, ki bi enoznačno kazali na njeno uspešnost oziroma 

neuspešnost. Velikokrat sicer prevlada na tehtnici uspešnosti podpisan sporazum, toda tudi 

za tega vidimo, da ni absoluten; pogosto nagnejo jeziček prav občutki.  

S kriterijem uspešnosti v mediaciji se bolj podrobno ukvarjamo v Projektu 2 in 5, kjer so 

posamezni vidiki bolj podrobno predstavljeni. Na tem mestu bi želeli izpostaviti samo enega 

od njih. Delimo strokovno mnenje, da dosežen sporazum ne more biti edini, velikokrat pa 

tudi ne glavni kriterij za opredeljevanje o tem, ali je bila neka mediacija uspešna oziroma 

neuspešna. Vendar pa iz analize odgovorov udeležencev na mediaciji izhaja, da je dosežen 

dogovor poglavitni kriterij uspešnosti mediacije. Čeprav so stranke tudi v tistih primerih, ko 

ni prišlo do soglasja, temu navkljub navedle veliko prednosti mediacije, njenih pozitivnih 

učinkov, konkretnosti, ki so jim pomagale v dani situaciji, so se vendarle pri konkretnem 

vprašanju o uspešnosti mediacije največkrat opredelile za neuspešno mediacijo. To 

nedvoumno nakazuje na to, da je za stranke v procesu družinske mediacije ključnega 

pomena dosežen sporazum. Da stranke na mediacijo pridejo zlasti ali enostavno zato, da bi 

dosegle rešitev konkretnega spora. In tukaj bi veljalo pritrditi Lisi Parkinson, ki pri svoji razlagi 

transformativne mediacije, v kateri sicer vidi veliko dragocenih prijemov, v svojem nekoliko 

kritičnem pogledu na željo njenih ustanoviteljev Folgerja in Busha, ki pravita, da bi v družinski 

mediaciji njun transformativni pristop moral imeti prednost, navaja, da »se ljudje za 
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mediacijo odločijo zato, da bi rešili problem, in ne zato, da bi ga 'transformirali'« (Parkinson, 

2011, s. 41). 

 

3.5.5.5 Odnos med strankami pred in po mediaciji 
 

Te spremenljivke žal nismo uspeli širše raziskati. Kljub temu da smo udeležence izrecno 

povpraševali po njej, so bili v svojih odgovorih skopi in na pobudo po poglobitvi tematike se 

večinoma niso dodatno odzvali. 

 

Kljub temu večinoma doživljajo udeleženci odnos po mediaciji kot boljši.  

Več je zaupanja, bolj so sproščeni, bolj potrpežljivi, počutijo se boljše, ne občutijo več 

bolečine. Izboljšave opažajo tudi v odnosu do otrok, in sicer, da je drugi partner več z otroki 

in da počne z otroki več stvari, kot jih je pred tem. 

To, kar po našem mnenju predstavlja resnično vrednost, poleg doseženega mediacijskega 

dogovora, ni samo golo dejstvo, da »je boljše«, ampak vsebina tega. Najbolj nazorno to 

prikažejo dobesedni navedki udeležencev intervjujev. 

 

»Po mediaciji vidim majhne spremembe – zdaj bolj razumem, sem bolj potrpežljiv, delam več 

stvari, ki so v prid otrok. Nisem pa prepričan, če je bila na drugi strani, pri ženi, tudi kakšna 

sprememba.« 

»Z mojega osebnega vidika se počutim veliko bolje. Počutim se veliko bolj sproščen in ne 

tako zmeden ter ne tako zelo prizadet, ker so se nekatera vprašanja v mediaciji razjasnila. Ne 

občutim več bolečine in nisem več živčen.« 

»Sedaj, po mediaciji, je partner veliko več z otrokom. Tudi otrok večkrat pove, da ga je ati 

nekam peljal, da se ati z njim igra z avtomobili recimo, česar prej ni bilo, tako da v tem 

opažam veliko pozitivnih razlik.« 

»Z mediacijo so se stvari začele pravzaprav postavljati spet gor.« 
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3.6 PROJEKT 5 

KVANTITATIVNA ANALIZA NEKATERIH VIDIKOV POJMOVANJA IN 
IZVAJANJA DRUŽINSKE MEDIACIJE S STRANI MEDIATORJEV 

 
 

3.6.1 Uvodno 

 

Peti projekt na nek način predstavlja podlago, temelj in steber disertacije, hkrati pa 

dopolnitev predhodnim štirim projektom, v katerih smo se raziskovanja lotili skoraj v celoti 

na kvalitativen način, za razliko od tega pa smo v zadnjem projektu uporabili kvantitativno 

metodo raziskovanja in obdelave podatkov. 

Že same priprave na začetek izvajanja raziskave so zahtevale veliko časa, energije in 

spretnosti, glede na to, da v Sloveniji ne obstaja centralizirana baza mediatorjev ali, kar je bil 

predmet našega zanimanja, mediatorjev, ki izvajajo mediacijo v družinskopravnih sporih. V 

času priprave projekta pravzaprav nismo imeli niti približne predstave o tem, kako velik je 

sploh bazen družinskih mediatorjev.  

 

Kot dejavnik, ki nam je šel zelo na roko, kot se je izkazalo pozneje, je dejstvo, da smo z 

raziskavo začeli nekaj let po odobritvi tez, kar je bilo morda ključnega pomena za realizacijo 

raziskave. K temu je v precjšnji meri pripomoglo sprejetje Zakona o alternativnem reševanju 

sodnih sporov, s katerim so vsa okrožna sodišča v Sloveniji s 1. 7. 2010 začela izvajati 

mediacijo v družinskopravnih sporih, s čimer je število družinskih mediacij in posledično 

mediatorjev skokovito naraslo. Prav tako se je v zadnjih treh, štirih letih povečalo tako samo 

število mediacijskih organizacij kot pripad mediacijskih primerov. Pred štirimi leti istovrstna 

raziskava po metodi kvantitativne analize ne bi mogla biti izvedena. 

 

Veliko časa in energije je bilo torej po eni plati vloženega v kreiranje same baze družinskih 

mediatorjev, po drugi pa v pripravo vprašalnika za mediatorje. Kot že omenjeno na nekaj 

mestih, v Sloveniji ni bila izvedena še nobena raziskava na področju družinske mediacije. Tudi 

v svetu te niso prav pogoste, saj je mediacija v taki obliki, kot jo poznamo danes, precej 

mlada metoda. Zaradi tega je bilo potrebno skrbno, premišljeno in seveda strokovno 

zastaviti oblikovanje merskega instrumentarija, kar je v našem primeru predstavljal 

strukturiran vprašalnik, namenjen družinskim mediatorjem.  
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Posebno poglavje strpnosti in vztrajnosti pa ne nazadnje zajema poglavje pridobivanja 

izpolnjenih vprašalnikov, saj ob mnogih obveznostih odvetnikov, sodnikov, terapevtov in 

drugih strokovnih delavcev zahteva veliko mero motivacije in kolegialnosti, da se izpolni 15 

strani dolg vprašalnik, po drugi strani pa majhen, točno določen bazen raziskovancev ne daje 

možnosti druge izbire kot ponavljanja prijaznega naprošanja za odgovore na vprašanja. 

 

 

3.6.2 Cilji in raziskovalna vprašanja 
 

Pri oblikovanju vprašalnika za mediatorje, ki izvajajo mediacijo v družinskih zadevah oziroma 

družinskopravnih sporih, smo pri oblikovanju spremenljivk primarno izhajali iz ciljev raziskave 

in raziskovalnih vprašanj, naše zanimanje pa je šlo zaradi dejstva, da gre za prvo raziskavo na 

področju mediacije v Sloveniji, še nekoliko dlje od tega, tako da smo v vprašalniku zajeli še 

dodatne spremenljivke.  

 

Med cilji raziskave sta v Projektu 5 zasledovana predvsem dva. 

 

Cilj št. 5: Analizirati uspešnost družinske mediacije, zadovoljstvo strank, stroške, trajanje ter 

izid družinske mediacije. 

Cilj št. 6: Prepoznati in analizirati vpliv povezanosti uporabe mediacijskih tehnik in stila 

vodenja mediatorja na potek in izid družinske mediacije. 

 

Kot raziskovalni vprašanji sta v Projektu 5 zajeti 2. in 3. raziskovalno vprašanje, vendar smo 

projekt razširili še na 4. vprašanje: 

 

2. raziskovalno vprašanje: Kako je v slovenskem prostoru pojmovana družinska mediacija, 

njeno izvajanje in standardi usposabljanja za družinske mediatorje?  

3. raziskovalno vprašanje: Kateri so kriteriji, po katerih lahko opredelimo, da je intervencija 

družinske mediacije uspešna?  

4. raziskovalno vprašanje: Ali je uporaba mediacijskih tehnik in stila vodenja povezana z 

izidom družinske mediacije? 

 

Za vključitev spremenljivk, ki ugotavljajo dejavnike iz četrtega raziskovalnega vprašanja, smo 

se odločili zaradi dejstva, da nismo uspeli na to vprašanje v celoti odgovoriti v sklopu 

Projekta 3, kot je bilo prvotno mišljeno. Ocenili smo, da lahko ta primanjkljaj v celoti 

nadomestimo v sklopu vprašalnika za družinske mediatorje. 
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3.6.3 Instrumentarij 
 

Uporabljena je bila metoda spraševanja, znotraj te pa strukturiran vprašalnik kot tehnika 

zbiranja podatkov. Za potrebe tega projekta je bil sestavljen vprašalnik za mediatorje, ki 

izvajajo mediacijo v družinskih zadevah oziroma družinskopravnih sporih.  

Kot izhodišče pri sestavljanju vprašalnika smo vzeli vprašalnik Catarsi, E., Gherardini, V., 

Moyerson, J., Turchi, G. P. (2005), vendar ga je bilo treba skoraj popolnoma spremeniti, 

nadgraditi, razširiti in prilagoditi namenu raziskave, da nam je služil predvsem za to, v kateri 

smeri naj začnemo razmišljati. 

V zadnjem delu vprašalnika za mediatorje smo v celoti uporabili vprašalnik o empatiji, ki ga je 

sestavil Davis (1980). 

 

Vprašalnik je bil anonimen; identiteta pošiljatelja je ostala zaupna. Anketiranci so lahko 

vprašalnik rešili prek elektronske povezave na vprašalnik, kjer so ga prek spleta izpolnili in 

tudi poslali v Wordovi različici, kjer je bilo vprašalnik treba natisniti, ročno izpolniti in poslati 

prek navadne pošte.  

 

Vprašalnik za mediatorje, ki izvajajo mediacijo v družinskih zadevah oziroma 

družinskopravnih sporih, je sestavljen iz splošnega dela in štirih sklopov, ki raziskujejo štiri 

različna področja: 

 

 Uvodni nagovor – pojasnjuje namen raziskave, skupaj s ciljem in temeljnimi 

raziskovalnimi vprašanji, navodili za izpolnjevanje vprašalnika in načini vračanja 

izpolnjenih vprašalnikov. 

 

 Sklop A: Splošno – demografski podatki družinskega mediatorja: spol, starost, 

stopnja izobrazbe, smer izobrazbe. 

 

 Sklop B: Izvajanje družinske mediacije: 

‒ regija izvajanja mediacije; 

‒ število let izvajanja mediacije; 

‒ zaključeno usposabljanje; 

‒ naziv institucij, kjer so bila usposabljanja opravljena; 

‒ skupna dolžina vseh usposabljanj; 

‒ število izvedenih mediacij; 

‒ povprečno število srečanj v družinski mediaciji; 
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‒ način izvajanja mediacije – glede na število mediatorjev; 

‒ dejavniki vpliva na odločitev za komediacijo; 

‒ dejanski koncept komediacije – isti komediator ali različni; 

‒ želen koncept komediacije – isti komediator ali različni; 

‒ dejanski koncept komediacije – spol mediatorjev; 

‒ želen koncept komediacije – spol mediatorjev; 

‒ izvajanje evalvacije po koncu mediacije; 

‒ oblika izvajanja mediacije (sodišču pridružena/izvensodna); 

‒ opredelitev načina izvajanja družinske mediacije; 

‒ mediatorjevo preverjanje zadovoljstva strank; 

‒ obiskovanje intervizije/supervizije; 

‒ dejavniki odločanja za udeležbo na interviziji/superviziji. 

Uspešnost družinske mediacije: 

‒ odstotek mediacij, ki so se zaključile s podpisom sporazuma; 

‒ kriteriji doseganja pravičnosti; 

‒ odstotek mediacij, v katerih je bila dosežena pravičnost; 

‒ kriteriji ugotavljanja/doseganja zadovoljstva strank; 

‒ odstotek mediacij, v katerih je bilo doseženo zadovoljstvo strank; 

‒ kriteriji ugotavljanja/doseganja rezultatov; 

‒ odstotek mediacij, v katerih so bili doseženi rezultati. 

Uporabljanje mediacijskih tehnik: 

‒ zaupanje mladoletnih otrok v varstvo in vzgojo – skupno starševstvo; 

‒ odstotek mediacij, v katerih sta se starša odločila za skupno starševstvo; 

‒ časovna porazdelitev skrbi za otroke med obema staršema; 

‒ razlogi staršev pri odločitvi za skupno starševstvo; 

‒ razlogi staršev pri zavrnitvi odločitve za skupno starševstvo. 

 

 Sklop C: Mnenja in prepričanja v povezavi z družinsko mediacijo:  

‒ identificiranje temeljnih ciljev družinske mediacije, 

‒ identificiranje kriterijev za dobrega mediatorja, 

‒ ugotavljanje kriterijev za uspešnost in neuspešnost mediacije. 

 

 Sklop D: Mediator 

Davis je oblikoval Indeks medosebne odzivnosti71, s katero lahko merimo individualne razlike 

v empatiji. Empatijo obravnava kot »multidimenzionalni konstrukt, ki vsebuje različne 

                                                 
71

 V angleškem jeziku se imenuje »Interpersonal reactivity indeks«, ki ga označuje tudi kratica »IRI«. 
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sestavine, skupno pa jim je to, da se nanašajo na medosebno odzivnost« (Lamovec, 1988, 

str. 314).  

Vprašalnik sestavljajo štiri lestvice: zavzemanje perspektive, domišljija, empatičnost in 

osebna prizadetost, od katerih zajema vsaka po sedem postavk, ki so merjene s petimi 

stopnjami strinjanja. »Vsebina lestvic je povzeta iz rezultatov raziskav prosocialnega 

obnašanja in vključuje tiste vidike medosebne odzivnosti, ki so za tako obnašanje odločilnega 

pomena« (ibid.). 

 

Vprašalnik je Davis (1980) oblikoval postopoma. Prvotna verzija je zajemala 45 trditev, ki jih 

je avtor preizkusil na 452 študentih obeh spolov. Od trditev je na podlagi faktorske analize 

obdržal 28 tistih, ki so bile močno nasičene le z enim faktorjem pri obeh spolih. Tako dobljen 

vprašalnik je preizkusil na 582 študentih in 587 študentkah. 

Dobljene štiri lestvice merjenja empatije imajo naslednje vrednosti standardiziranega alfa 

koeficienta (ibid.): 

‒ lestvica domišljije:   M = 0,78, Ž = 0,79; 

‒ zavzemanje pesrpektive: M = 0,71, Ž = 0,75; 

‒ empatičnost:   M = 0,68, Ž = 0,75; 

‒ osebna prizadetost:  M = 0,77, Ž = 0,75. 

 

Lestvice so med seboj razmeroma neodvisne. Najnižji korelacijski koeficient (r) je med 0,01 in 

0,16), torej med empatičnostjo in osebno prizadetostjo, med domišljijo in zavzemanjem 

perspektive. Nekoliko korelirajo (vrednost se giblje okoli 0,3) domišljija in empatičnost ter 

zavzemanje pesrpektive in empatičnost. 

Lestvice pa imajo tudi zelo dobre metrijske značilnosti. Koeficienti notranje zanesljivosti se 

gibljejo med 0,71 (pri empatičnosti) in 0,78 (pri osebni prizadetosti), domišljija in zavzemanje 

perspektive se nahajata med tema vrednostma. 

 

 

 

3.6.4 Postopek zbiranja podatkov  

Konstruiranje baze družinskih mediatorjev in zbiranje vprašalnikov  
 

Ker v Sloveniji ni enovite zbirke podatkov oziroma registracije vseh družinskih mediatorjev, ki 

delujejo na področju družinske mediacije,72 je bilo treba to bazo ustvariti. 

                                                 
72

 Najobsežnejša in popolna baza je bila Centralna evidenca mediatorjev, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje 
  in javno upravo. Čeprav je iz baze razvidno, kateri mediatorji delujejo na področju družinskih sporov, pa ta 
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V bazo smo želeli zajeti čim več mediatorjev v Sloveniji, ki opravljajo mediacijo na področju 

družinskih konfliktov in sporov, tako tiste, ki delujejo v okviru sodišču pridružene mediacije, 

kot tiste, ki opravljajo izvensodno mediacijo, bodisi v okviru posameznih organizacij ali 

samostojno. 

 

Konec pomladi 2012 smo pisno po elektronski pošti zaprosili vse vodje mediacijskih pisarn 

pri okrožnih sodiščih v Sloveniji, skupaj 11, in vse organizacije, ki izvajajo mediacije in ali 

usposabljanja s področja družinske mediacije ter smo jih pridobili v bazi, ki je bila sestavljena 

za namen posredovanja vprašalnika, namenjenega mediacijskim organizacijam, skupaj 34 

organizacij (te smo predhodno pridobili prek Mediosa in s pomočjo spletnih brskalnikov).  

Skupaj smo zaprosili 45 institucij/združenj za posredovanje kontaktnih podatkov vseh 

mediatorjev, ki mediirajo v družinskopravnih zadevah. V roku enega tedna od poslanega 

dopisa se je odzvalo 15 institucij, ki so bodisi posredovale kontaktne podatke družinskih 

mediatorjev bodisi so sporočili, da ne izvajajo družinske mediacije ali nimajo posebnega 

seznama družinskih mediatorjev. 

Teden dni po preteku zaprošenega roka smo po elektronski pošti kontaktirali vse neodzivne 

institucije in jih znova zaprosili za posredovanje kontaktnih podatkov družinskih mediatorjev 

oziroma jih povprašali o zainteresiranosti sodelovanja pri nacionalni raziskavi. Na ta način 

smo dobili podatke še od petih organizacij. Teden dni pozneje smo prek telefona navezali 

stik z organizacijami oziroma institucijami, od katerih nismo prejeli odgovora. V nadaljevanju 

se je odzvalo še 25 organizacij, ki so posredovale kontaktne podatke družinskih mediatorjev 

oziroma obrazložitev, da mediacij v družinskih zadevah ne izvajajo. 

 

Tako sta nastali dve bazi kontaktnih podatkov družinskih mediatorjev, ki ju za namen te 

raziskave poimenujemo »prva baza« in »druga baza« (za redosled oštevilčenja smo se 

odločili na podlagi števila mediatorjev, in sicer tista baza, ki ima večje število, je prva) ter 

»tretja«, rezervna: 

 Prva baza: kontaktni podatki mediatorjev, ki izvajajo mediacijo v družinskih sporih in 

ki so na seznamu mediatorjev pri okrožnih sodiščih v Sloveniji, skupaj 167 

mediatorjev. Od tega smo pridobili kontaktne podatke za 141 mediatorjev. 

 Druga baza: kontaktni podatki družinskih mediatorjev, ki izvajajo mediacijo pri 

posameznih organizacijah, skupaj 47 mediatorjev. 

Pri primerjanju obeh baz smo ugotovili, da se posamezna imena mediatorjev ponavljajo, kar 

pomeni, da so prisotna tako v eni kot v drugi bazi. Skupaj smo našteli pet takih mediatorjev. 

                                                                                                                                                         
  ne posreduje nobenih kontaktov mediatorja, saj zajema ime in priimek, naziv, področje mediiranja, sodišče,  
  ter datum uvrstitve na seznam. 
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Postavili smo še tretjo, rezervno bazo morebitnih družinskih mediatorjev. Gre za udeležence 

Usposabljanja za družinskega mediatorja, ki so se usposabljali pri Skupnosti centrov za 

socialno delo in pri Inštitutu za mediacijo Concordia, skupaj 72 mediatorjev (tukaj niso zajeti 

tisti udeleženci, ki so opravili samo Osnovno mediacijsko usposabljanje, temveč samo tisti, ki 

so uspešno zaključili Usposabljanje za družinskega mediatorja, prav tako pa niso v bazi zajeti 

tisti mediatorji, ki so zajeti v drugi bazi, to je bazi institucij, ki so posredovale sezname 

mediatorjev). Pri sestavi te baze je treba povedati, da so bile povabljene vse organizacije, ki 

izvajajo tudi mediacijska usposabljanja k posredovanju tovrstnih podatkov (to je 

posredovanje podatkov udeležencev, ki so opravili usposabljanje za družinskega mediatorja), 

vendar so se nekatere odločile, da nam teh podatkov ne bodo posredovale.  

 

Prvi dve bazi štejemo kot relevantni bazi mediatorjev, ki opravljajo mediacijo v družinskih 

zadevah, tretjo pa imenujemo in dojemamo samo kot pomožno bazo, v kateri se morebiti 

najde tudi kakšen mediator, ki aktivno deluje (in ki ni zajet v prvi ali drugi bazi). 

Kot število mediatorjev, ki v slovenskem prostoru izvajajo mediacijo v družinskopravnih 

sporih in ki so evidentirani na formalnih ali neformalnih seznamih posameznih sodišč in 

mediacijskih organizacij, bi po naših podatkih lahko torej postavili številko 214. 

 

Skupaj smo torej v seštevku prve in druge baze, po tem, ko smo odšteli tiste, ki se pojavljajo 

v obeh, pridobili 188 kontaktnih podatkov mediatorjev, ki rešujejo spore na področju 

družinske mediacije.  

 

Pred pošiljanjem vprašalnika samim mediatorjem je bil vprašalnik poslan v pregled petim 

strokovnjakom na področju družinske mediacije. 

Za pregled in pripombe smo zaprosili (po abecednem redu): 

‒ Gordano Možina Florjanc na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, sedanjo 

vršilko dolžnosti generalne direktorice direktorata za družino, takrat pa odgovorno za 

Javni razpis s področja družinske mediacije); 

‒ Jerneja Šoštarja, univ. dipl. pedagog in univ. dipl. soc. kulture, tedanjega vodjo Službe 

za alternativno reševanje sporov (SARS) pri Okrožnem sodišču v Ljubljani; 

‒ Mojco Vatovec, dr. vet. znanosti, družinsko terapevtko, mediatorko, Center za 

psihološko svetovanje Posvet; 

‒ Primoža Šporarja, univ. dipl. prav., mediatorja in trenerja mediatorjev, Družba za 

mediacijo in reševanje sporov – Skupaj rešimo spor; 

‒ Rudija Tavčarja, univ. dipl. psiholog, MBA, imago terapevta, mediatorja in trenerja 

mediatorjev, Zavod Mirabi. 
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Vseh pet strokovnjakov se je zaprosilu odzvalo; dva med njimi nista imela pripomb, trije pa 

so podali svoje pripombe za spremembe in dopolnitve vprašalnika. Nekatere predloge za 

spremembe smo upoštevali in jih vključili v vprašalnik. 

Konec pomladi 2012 je bil vprašalnik po potrditvi mentorja disertacije končan in pripravljen 

za namembnike. 

 

Konec poletja 2012 smo mediatorjem iz prvih dveh baz in tretje, rezervne, v elektronski 

obliki posredovali vprašalnik, namenjen družinskim mediatorjem, ki so izvedli najmanj tri 

družinske mediacije.  

 

V roku tedna dni od posredovanja vprašalnika, ki je bil določen kot rok za izpolnitev, smo 

prejeli le 11 rešenih vprašalnikov. Pet dni po izteku roka smo vprašalnik znova poslali 

mediatorjem iz vseh treh baz, saj zaradi anonimnosti sistema ni bilo mogoče vedeti, kateri so 

tisti mediatorji, ki so vprašalnik izpolnili in jih prosili, da rešijo vprašalnik v roku petih dni. Na 

ta način smo dobili še osem izpolnjenih vprašalnikov. Ker je bila odzivnost še vedno nizka, 

smo tri dni po preteku roka za vrnitev začeli s telefonskim kontaktiranjem vseh udeležencev, 

to je tako udeležencev iz prvih dveh baz, kot iz tretje, rezervne.  

Na seznamu posameznih družinskih mediatorjev znotraj treh baz smo za vsakega 

posameznika, ki smo ga uspeli dobiti k telefonu, označili naslednje: 

‒ vprašalnik je že poslal (iskreno smo se zahvalili za sodelovanje); 

‒ vprašalnika ni izpolnil, vendar ga bo (dogovorili smo se za čim krajši časovni termin in 

mu ponovno poslali vprašalnik v njegov elektronski predal, da mu ne bi bilo potrebno 

med svojo pošto iskati naše elektronske povezave); 

‒ vprašalnika ni izpolnil in ga tudi ne namerava (vljudno smo se zahvalili in sprejeli 

njegovo odločitev). 

Telefonsko klicanje je trajalo tri tedne. V tem času smo uspeli dobiti še nadaljnjih 50 

izpolnjenih vprašalnikov, sprva več, v zadnjem tednu pa le še kakšen posamezen vprašalnik.  

V tej fazi smo se po pomoč obrnili tudi na vodjo Službe za alternativno reševanje sporov pri 

Okrožnem sodišču v Ljubljani Mojco Kobal in jo prosili za ponujanje vprašalnikov 

mediatorjem, ki se fizično zglasijo v mediacijski pisarni. Vodja je prijazno sprejela 

sodelovanje. Izročili smo ji tiskane vprašalnike, ki naj bi jih mediatorji izpolnili bodisi na 

sedežu mediacijske pisarne in izpolnjene tam tudi pustili, bodisi vzeli s sabo in izpolnjene 

vrnili po pošti (slednja različica je obetala manj uspeha, vendar smo se zanjo odločili 

upoštevaje časovno stisko mediatorja, ki pride v mediacijsko pisarno z namenom predaje 

mediacijskega spisa, ob čemer zelo verjetno ne bo imel na voljo nepredvidenih 20 minut za 

izpolnjevanje vprašalnika). 
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Skupaj smo nazadnje prejeli 73 izpolnjenih vprašalnikov. Vračanje vprašalnikov se je na tej 

točki ustavilo, zato smo ocenili, da smo izčrpali vse možnosti za pridobitev morebitnih novih 

vrnjenih vprašalnikov.  

Numerus sam zase ni visok, vendar pa zajema skoraj 35 % družinskih mediatorjev 

(natančneje 34,11 %), kar ocenjujemo kot zadovoljivo. 

 

 

3.6.5 Analiza rezultatov in njihova predstavitev 
 

Vprašalnik smo obdelali po metodi kvalitativne analize. V začetku nas je zanimala opisna 

statistika, v nadaljevanju pa smo uporabili korelacijski Kendall Taubov koeficient in 

Pearsonov koeficient. Korelacijski količnik je matematično opredeljen kot razmerje med 

kovarianco obeh spremenljivk in zmnožkom njunih standardnih odklonov. 

V nadaljevanju podajamo analizo obdelanih spremenljivk in njihovih korelacij, končamo pa s 

sklepnimi ugotovitvami. 

 

3.6.5.1 Splošno 
 

Glede na zastopanost enega in drugega spola pri anketirancih lahko ugotovimo, da je žensk 

77 %, moških pa 23 %. 

 
 

Graf 11: Struktura vzorca družinskih mediatorjev po spolu (N = 73) 

 

 

 

Po starosti lahko mediatorje, ki opravljajo mediacijo v družinskopravnih sporih, razdelimo v 

tri kategorije, ki so zelo na grobo približno enako velike: največ mediatorjev je starih od 41 

do 51 let (32,3 %), nekoliko manjša je skupina starih od 31 do 40 let (29 %), malo manjša pa 
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še skupina, kjer je starost mediatorjev med 51 in 60 let (24,6 %). V skupini med 25 in 30 let je 

tudi nekaj mediatorjev (6,2 %), samo 1,5 % pa odpade na mediatorje, starejše od 71 let. 

 

 

Graf 12: Struktura vzorca družinskih mediatorjev po starosti (N = 65) 

 

 

 
 

Izobrazbena struktura pokaže, da ima velika večina, 70 %, družinskih mediatorjev 

univerzitetno, 15 % magistrsko, 12 % visokošolsko, 3 % pa srednješolsko izobrazbo. 

 

 

Graf 13: Izobrazbena struktura družinskih mediatorjev (N = 73) 

 

 

 
 

Delovanje družinskih mediatorjev glede na geografsko regijo, v kateri delujejo, ni 

uravnoteženo. Več kot dve petini mediatorjev, natančneje 42 %, jih deluje v 

Osrednjeslovenski regiji. Na drugem mestu sta Gorenjska (16 %) in Savinjska (12 %). Obalno-

kraška, Goriška, Koroška in Podravska imajo od štiri- do sedemodstotno pokritost z 
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mediatorji. Preostale tri slovenske regije, Pomurska, Zasavska, Srednjeposavska in 

Jugovzhodna Slovenija, pa so pravzaprav brez delujočih mediatorjev. 

 
 
Graf 14: Delovanje družinskih mediatorjev glede na geografske regije (N = 73) 

 

 
* Pri obdelavi podatkov smo ugotovili napako, in sicer, da smo v vprašalniku za mediatorje pozabili pri regijah vpisati Dolenjsko. 

 

Spodnji graf se navezuje na to, kar smo zapisali v uvodu v tem projektu, namreč da se je v 

zadnjih treh letih izvajanje mediacij zelo pomnožilo. 35 % vseh anketirancev mediira komaj 

leto ali dve, 28 % pa tri leta, torej skupaj 67 % mediira tri leta ali manj. 11 % mediatorjev 

mediira štiri leta, 6 % pet, 8 % šest in 4 % sedem let. Med osem in deset let mediira le 4 % 

družinskih mediatorjev. 

 

 
Graf 15: Delovanje družinskih mediatorjev glede na število let mediranja (N = 72) 
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Naslednji trije grafi se nanašajo na usposabljanje s področja mediacije. Podatki so dovolj 

nazorni, zato jih ne bomo posebej razlagali. 

 

 

Graf 16: Opravljena usposabljanja za mediatorja (N = 73) 

 

 
 
 
Graf 17: Institucije, kjer so se mediatorji usposabljali (N = 67) 
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Graf 18: Skupno število opravljenih usposabljanj s področja mediacije (N = 71) 

 

 

 

Mediatorji so v svoji mediacijski praksi opravili različno število družinskih mediacij. Pri tem 

znova naletimo na dejstvo, da veliko mediatorjev mediira šele kratek čas, kar pomeni, da 

tudi število izvedenih družinskih mediacij ni veliko. V navodilih za izpolnjevanje vprašalnika 

smo zaprosili, naj odgovarjajo samo tisti mediatorji, ki so izvedli najmanj tri družinske 

mediacije. Takih, ki so izvedli od tri do deset mediacij, je največ, kar 46 %. Mediatorjev, ki 

imajo od 11 do 20 mediacij, je 20 %, potem pa z rastjo števila mediacij odstotek strmo 

upada. 

V vrhu je mediator s tristo opravljenimi mediacijami, en z 180 in en s 150 družinskimi 

mediacijami. 

 
 

Graf 19: Seštevek vseh opravljenih družinskih mediacij (N = 70) 
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3.6.5.2 Temeljne spremenljivke 
 

1. Spremenljivka način izvajanja družinske mediacije – glede na število mediatorjev je 

bila merjena s štirimi spremenljivkami (VPR. 12, 13, 14, 16).73 

 

Večina mediatorjev (41 %) opravlja družinsko mediacijo v komediaciji s še enim mediatorjem, 

19 % jih mediira vedno v komediaciji. Večinoma samih mediira 27 %, vedno samih pa 13 %. 

 
 
 
Graf 20: Način izvajanja družinskih mediacij – samostojno oz. v paru (N = 70) 

 

 

 

 

Dejavniki vpliva na odločitev za izvedbo družinske mediacije v komediaciji so lahko različni. 

Rezultati kažejo, da največkrat vpliva na to, da se bo določen mediacijski primer izvedel v 

komediaciji, narava spora; če so direktno (kot medianti) ali indirektno (medianta sta starša) 

udeleženi otroci, predstavlja za 34 % anketirancev to razlog za komediacijo.  

33 % anketirancev se je opredelilo za komediacijo v primeru, ko mediator oceni, da gre za 

težji spor, in preceni, da bi bilo smiselno izvajati mediacijo v komediaciji. 19 % se jih je 

opredelilo za komediacijo v primeru, ko komediacijo narekujejo določene lastnosti strank ter 

koordinator oziroma institucija oceni, da gre za stranke, s katerimi je težje delati oziroma ko 

mediator sam prepozna ta dejavnik (26 %).  

                                                 
73

 Vsa vprašanja v Projektu 5, označena kot »VPR.«, se nanašajo na VPRAŠALNIK – DRUŽINSKI MEDIATORJI, ki se  
  nahaja v Dodatku, Priloga 2. 
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Če sta v mediaciji več kot dve stranki, 11 % mediatorjev prepoznava razlog za komediacijo. 

14 % jih je navedlo, da za to obstajajo tudi drugi dejavniki. 

 

Ovrednotenje dela mediatorjev pri delu v komediaciji je razvidno iz spodnjega grafa. 

 
 
Graf 21: Izvajanje evalvacije mediatorja s komediatorjem (N = 61) 

 

 

 

 

Analizo dejanskega in želenega stanja komediacije glede na stalnost para oziroma menjavo 

mediatorja ter spol prikazujejo naslednji grafi. 

 

 
Graf 22: Dejansko stanje izvajanje komediacije glede na stalnost oz. menjavo komediatorja  
(N = 59) 
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Graf 23: Želeno stanje izvajanja komediacije glede na stalnost oz. menjavo komediatorja  
(N = 65) 

 

 
 
 
Graf 24: Struktura mediacijskega para po spolu – dejansko stanje (N = 61) 

 

 

 

 
Graf 25: Struktura mediacijskega para po spolu – želeno stanje (N = 65) 

 

 

 

Ugotavljali smo torej dejansko in želeno stanje pri delu mediatorjev v komediaciji ter prišli do 

ugotovitve, da je najpogostejša situacija tista, v kateri je mediator v paru večinoma isti (33 %) 

ter vedno isti (25 %). Ta rezultat pravzaprav kaže na neko optimalno situacijo, saj je smiselno, 

da je medacijski par dokaj stalen (Parkinson, 2011). Če sta mediatorja osebnostno 
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kompatibilna in se ujameta tudi pri svojem delu, je dobro, da se oblikuje stalen mediacijski 

par in da menjavanje mediacijskega partnerja ni prepogosta (ibid.). Samo v 2 % primerov je 

komediator vedno različen. 

To mnenje delijo tudi mediatorji sami, saj so se v 75 % opredelili za to, da bi želeli, da bi bil 

mediator, s katerim mediirajo v paru, večinoma isti, ter v 11 % vedno isti. Nihče si ne želi, da 

bi bil komediator vsakokrat različen. 

Nekoliko drugačna je slika, vsaj kar zadeva dejansko in želeno stanje, ko pogledamo na 

komediacijo glede na spol mediatorjev. Ugotavljamo, da je v 30 % mediacijski par vedno 

sestavljen iz mediatorjev istega spola in v 28 % večinoma iz istega spola. Glede na podatke 

zastopanosti mediatorjev po spolu, kjer smo ugotovili, da je moških nekaj manj kot četrtina, 

ter glede na poznavanje prakse, si upamo trditi, da gre v teh, skoraj 50 % primerov, ko sta 

komediatorja istega spola, brez izjeme za ženske pare. 

Želeno stanje pa to sliko postavi na glavo. Mediatorji so v 77 % izrazli, da bi si želeli, da bi bil 

komediator večinoma drugega spola in v 14 %, da bi bil vedno drugega spola. 

Žal temu ni tako. In ta situacija ni dobra.  

 

V družinskih mediacijah, kjer se v veliki večini primerov rešujejo spori med zakoncema ali 

izvenzakonskima partnerja, kjer sta torej običajno ženska in moški74, je velikokrat ključnega 

pomena, da sta tudi med mediatorji predstavnika obeh spolov (Parkinson, 2011). Ta situacija 

je uravnotežena. Drugačna zastopanost bi pomenila neravnovesje v spolih, kar je lahko 

pogosto velika težava. Spomnimo se neke družinske mediacije, ko sta na prvo srečanje prišla 

mož in žena, ki sta se razvezovala. V mediacijsko sobo je najprej stopila žena. Korak za njo še 

mož, toda situacija, ki jo je uzrl, ko je prestopil prag, je bila naslednja: dve mediatorki, ena 

observatorka in žena. Štiri ženske torej. Njegove prve besede, še pred pozdravom so bile: 

»Kaj je zdaj, a me boste zmlele?« 

Da si tudi medianti želijo mediatorjev različnega spola, smo ugotovili in zapisali že v Projektu 

4, kjer smo opravili razgovore z udeleženci. Če sta bila mediatorja v mediaciji različnega 

spola, so to občutili kot veliko prednost, saj je »moški bolj razumel moškega, ženska pa 

žensko«. Če pa je bil en sam mediator, je udeležencu manjkal pogled mediatorja drugega, 

njegovega, spola. »Bilo bi dobro, če bi bil prisoten še en mediator drugega spola. Nikakor ne 

istega.« 

 

 

2. Spremenljivki oblika izvajanja mediacije (sodišču pridružena/izvensodna) – in 

teoretični koncept izvajanja mediacije (VPR. 19 in 20). 

                                                 
74

 Ne poznamo nobenega primera, ko bi v mediacijo prišla istospolna partnerja. 
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Če pogledamo delež mediatorjev, ki izvajajo samo sodišču pridruženo mediacijo na podlagi 

Zakona o alternativnem reševanj sodnih sporov, ki je stopil v veljavo leta 2010 in delež 

mediatorjev, ki mediirajo v družinskih sporih izključno zunaj sodišč, v okviru mediacijskih 

organizacij ali so prosti ponudniki mediacije na trgu, sta deleža v celoti enaka, 36-odstotna.  

Delež takih mediatorjev, ki izvajajo oboje, tako izvensodno kot tudi sodišču pridruženo 

mediacijo je 16 %. 

 
 
Graf 26: Izvajanje družinske mediacije - sodišču pridružena / izvensodna (N = 73) 

 

 

 

 

Glede na način oziroma stil vodenja se je največ mediatorjev izjavilo, da izvajajo facilitativno 

mediacijo (28 %). Naslednja stil po pogostosti uporabe je transformativna (16 %). 13 % jih 

izvaja terapevstko mediacijo, 12 % evaluativno in 2 % ekosistemsko. Kar 22 % se jih ne 

opredeljuje za posamezen način, 6 % jih tovrstne delitve ne pozna.  

 

Graf 27: Način izvajanja družinskih mediacij oz. stil vodenja (N = 68) 
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3. Spremenljivka uspešnost družinske mediacije je bila merjena s štirimi 

spremenljivkami, ki so beležile podpis sporazuma, pravičnost, zadovoljstvo strank in 

dosežene rezultate (VPR. 24–30). 

 

Prva spremenljivka je merila uspešnost mediacij glede na odstotek družinskih mediacij, ki so 

se zaključile s podpisom mediacijskega sporazuma.  

Druga je merila uspešnost mediacij glede na pravičnost. 

Tretja je merila uspešnost mediacij glede na zadovoljstvo strank. 

Četrta je merila uspešnost mediacij glede na dosežene rezultate. 

Ugotavljamo, da se je povprečno 65 % vseh družinskih mediacij zaključilo s podpisom 

dogovora. 

 

Ko govorimo o doseganju pravičnosti v mediacijskem postopku, so se mediatorji kar v 97 % 

opredelili, da je največji kriterij za doseganje pravičnosti predvsem nepristransko delovanje 

mediatorja (tukaj so se anketiranci lahko odločili za več odgovorov hkrati). Naslednji dejavnik 

je enakovredno oziroma enako obravnavanje strank v postopku – za to se je opredelilo 81 % 

mediatorjev. Sledi dajanje možnosti za izražanje volje strank (71 %), doslednost pri 

doseganju sporazuma (47 %), dajanje možnosti kontrole udeležencem (40 %) in 

ekvivalentnost dogovora, kar je izrazilo 34 % mediatorjev. 

Po mnenju mediatorjev sta torej nepristranskost, ki je tudi eno temeljnih načel mediacije, in 

enakovredno obravnavanje strank v postopku temeljna kriterija za doseganje pravičnosti. 

 

 

Graf 28: Dejavniki za doseganje pravičnosti v postopku družinske mediacije (N = 68) 
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Po mnenju mediatorjev na zadovoljstvo strank v postopku družinske mediacije najbolj 

vplivata zadovoljstvo strank z izidom mediacije (91 %), skoraj ekvivalentno pa tudi 

zadovoljstvo z mediacijskim procesom (90 %). Pomemben dejavnik je tudi stopnja 

udeleženosti strank, kar meni 51 % mediatorjev. 

 

 

Graf 29: Dejavniki za doseganje zadovoljstva strank v postopku družinske mediacije (N = 69) 

 

 

 

Uspešnost mediacijskega postopka pa smo merili tudi z doseženimi rezultati. Z vidika 

mediatorjev so rezultati na mediaciji v precejšnji meri doseženi, če je dosežen mediacijski 

dogovor (82 % mediatorjev), če so zaznane spremembe v komunikaciji strank (71 %) in 

spremembe v vedenju strank (60 %). 

Na tem mestu lahko ugotovimo, da je tako po mnenju mediacijskih organizacij kot po 

mnenju strank največji pokazatelj uspešnosti – dosežen mediacijski sporazum. Več kot tako 

očitno soglasnost, kar pomeni s strani vseh, ki sodelujejo v družinski mediaciji, bi težko 

dosegli. Vendar pa pri tem ne gre pozabiti na dejstvo, to se nam zdi prav tako pomembno, da 

kljub temu, da je dosežen sporazum pri večini prepoznan kot najpomembnejši dejavnik 

uspešnosti mediacije, ni edini. Mnogi drugi so lahko pri graditvi starševskega odnosa dveh 

razhajajočih se partnerjev njuni medsebojni komunikaciji, sprejemanje in upoštevanje 

drugega, gledano dolgoročno in daljnosežno, vsaj tako pomembni. 
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Graf 30: Kazatelji rezultatov v postopku družinske mediacije (N = 69) 

 

 

 

4. Sestavljena spremenljivka uporabljanje mediacijskih tehnik je bila oblikovana iz 

spremenljivk, ki jih je merila štiristopenjska lestvica z dvaindvajsetimi postavkami (v 

nadaljevanju predstavljamo grafični prikaz uporabe tehnik, ne vseh, temveč le najbolj 

pomenljivih). 

Lestvica je vsebovala stopnje: 1 – nikoli ne uporabljam, 2 – uporabljam občasno, 3 – 

uporabljam redno, 4 – ne poznam (VPR. 31). 

Ugotavljamo, da vsi mediatorji, brez izjeme, torej 100 %, redno uporabljajo tehniko aktivno 

poslušanje. Skoraj vsi mediatorji, 94 %, redno uporabljajo povzemanje in 93 % redno 

fokusiranje na prihodnost. Mediatorji zelo pogosto uporabljajo še dve tehniki, in sicer 

preokvirjanje, ki ga redno uporablja 69 % mediatorjev, in normaliziranje, ki ga redno 

uporablja 69 % mediatorjev. Vse naštete tehnike pravzaprav predstavljajo tiste temelje v 

mediaciji, brez katerih je težko dobro voditi mediacijo. 

 

Če pogledamo, katero tehniko mediatorji uporabljajo občasno ali nikoli, ugotovimo, da 49 % 

mediatorjev nikoli ne uporablja predmediacije, 47 % mediatorjev pa nikoli ne uporablja 

tehnike praznega stola. Predmediacija je tehnika (lahko je mišljena tudi kot del procesa), ki 

se ponekod, na primer v Združenem kraljestvu (Parkinson, 2011), skoraj brez izjeme 

uporablja v postopku družinske mediacije. Preden mediator začne z mediacijo na način, da 

dela z obema strankama hkrati, se sestane ločeno z eno in nato ločeno še z drugo. Na 

predmediaciji se pogovori o temah, torej, kaj je tisto, o čemer bi se posameznik želel 

pogovarjati na mediaciji; udeleženca povabi, da povesta vsak svoj vidik zgodbe; spregovorita 

o morebitnem nasilju v družini in drugem, kar mediatorju pomaga, da dobi pogled na celotno 

sliko. Enako ponovi še z drugo stranko ter tako dobi celovitejši pogled na situacijo. Na 

podlagi tega si nato lažje ustvari načrt, program, za vodenje mediacije. V Sloveniji 
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predmediacijo izvajajo mediatorji v nekaterih organizacijah, kjer poteka oblika izvensodne 

mediacije. Da bi jo izvajali v programih sodišču pridružene mediacije, nam ni poznano.  

 

Občasno pa 43 % mediatorjev uporablja »jaz sporočila«, 79 % občasno uporablja 

uravnotežanje moči, 85 % jih občasno uporablja ločena srečanja in 51 % občasno zastavlja 

udeležencem v mediaciji cirkularna vprašanja. 
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Graf 31: Uporaba mediacijskih tehnik75  (N je bil pri posameznih vprašanjih med 66 in 69) 

 

 

                                                 
75

  V vprašalniku je bila kot ena izmed tehnik navedena »opolnomočenje udeležencev«; kljub temu, da je izraz 
»opolnomočenje« večinoma zamenjan s pojmi »krepitev, dodajanje« ali »perspektiva moči« ga v tem razdelku 
uporabljamo, saj ga mediatorji razumejo v tej besedni zvezi in je bil kot tak naveden tudi v vprašalniku. 
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5. Sestavljena spremenljivka identificiranje temeljnih ciljev družinske mediacije je bila 

oblikovana iz spremenljivk, ki jih je merila petstopenjska lestvica z enajstimi postavkami 

(VPR. 36). 

 

Ugotavljamo, da se mediatorji v največji meri strinjajo s trditvijo (»popolnoma drži«), da je 

temeljni cilj družinske mediacije omogočiti, da se udeleženci slišijo med sabo (60 %), 

omogočiti varen in zaupen prostor (57 %) ter pomagati udeležencema, da bosta po razvezi ZZ 

ali razpadu IZS čim boljša starša (52 %). 

Z nekoliko manjšo, vendar še vedno pritrdilno stopnjo strinjanja (»drži«) so se anketiranci 

opredelili za to, da je cilj družinske mediacije izboljšati komunikacijo med udeleženci (57 %); 

pomagati udeležencem, da rešijo vsaj nekatera sporna vprašanja (56 %); privabiti na 

mediacijo stranke, ki se pogovarjajo o spornih vprašanjih v zvezi z razvezo ZZ ali razpadom 

IZS in imajo mladoletne otroke (51 %). 

 

Po mnenju mediatorjev bi bil torej temeljni cilj družinske mediacije, da se stranke lahko v 

varnem in zaupnem prostoru pogovorita ter da mediator omogoči, da se slišita med sabo. Ta 

cilj je vezan bolj na način komunikacije oziroma da do konstruktivne komunikacije sploh 

pride.  

Partnerja v mediaciji pogosto povesta, da se v zakonu »sploh nista mogla pogovarjati«, »da 

ga ona nikoli ni pustila do besede«, »da je on sploh poslušal ni več«. To kaže na to, da 

mediatorji zelo dobro prepoznavajo in zaznavajo ta temeljni problem v odnosu partnerjev ter 

da se jim zdi pomembno ustvariti pogoje zanj. 

Drugi temeljni cilj pa je vezan na odnos do oziroma z otroki, namreč da bi bila udeleženca po 

koncu partnerskega razmerja čim boljša starša svojim otrokom. Parkinson (2011) na več 

mestih poudarja ozaveščanje starševske vloge obeh staršev na mediaciji, to je, da kljub temu, 

da partnerske vezi ni več, ostaja med udeležencema pomembna starševska vez, ki se 

manifestira skozi doživljenjsko starševsko vlogo matere in očeta. 
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Graf 32: Temeljni cilji družinske mediacije (N je bil pri posameznih vprašanjih 67 in pri 
drugih 68) 
 

 

1. Pomagati udeležencem, da rešijo vsa  
sporna vprašanja. 
 

2. Pomagati udeležencem, da rešijo vsaj  
nekatera sporna vprašanja. 
 
 

3. Izboljšati komunikacijo med  
udeleženci. 
 
 

4. Izboljšati odnos med udeleženci. 

 

 

5. Omogočiti, da se udeleženci  
slišijo med sabo. 
 

 

6. Omogočiti varen in zaupen  
prostor. 

 

7. Opolnomočiti udeležence. 

 
 

8. Privabiti na mediacijo stranke, ki se  
pogovarjajo o spornih vprašanjih v 
zvezi z razvezo ZZ ali razpadom  
IZS in imajo mladoletne otroke. 
 
9. Pomagati udeležencema, da  
bosta po razvezi ZZ ali razpadu IZS  
čim boljša starša. 
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5. Naslednjo sestavljeno spremenljivko smo poimenovali identificiranje kriterijev za 

dobrega mediatorja (VPR. 37). Oblikovali smo jo iz spremenljivk, ki jih je merila 

petstopenjska lestvica s štiriindvajsetimi postavkami (v grafu jih prikazujemo 17). 

 

Mnenja mediatorjev anketirancev o tem, kdo je dober mediator, lahko z največjimi 

stopnjami strinjanja »popolnoma drži« in v največjih izraženih odstotkih strukturiramo kot 

sledi: 

‒ ustvarja razmere varnega in zaupnega okolja za mediacijo (63 %); 

‒ ohranja nepristranskost, ki jo med postopkom tudi izkazuje (62 %); 

‒ na začetku naveže dober stik z udeležencema (55 %); 

‒ pozna in uporablja tehnike pri zastoju v mediaciji (54 %); 

‒ identificira in raziskuje opcije, oziraje se na blaginjo obeh mediantov, predvsem pa 

otrok (53 %); 

‒ stranke fokusira na prihodnost in ne na preteklost (52 %); 

‒ pozna in uporablja mnoge uporabne komunikacijske veščine; zaznava in spodbuja 

sodelovalen odnos med udeleženci (51 %). 

Mnenja o dobrem mediatorju, za katera so se anketiranci opredelili s še vedno visoko 

stopnjo strinjanja »drži«, pa lahko prepoznamo za štiri trditve. 

Dober mediator je tisti, ki: 

‒ enakomerno vzdržuje očesni stik (65 %), 

‒ razloži mediacijski postopek (60 %), 

‒ razloži vlogo mediatorja in vlogo mediantov (55 %), 

‒ identificira sporne točke (51 %). 

Izkazan rezultat uporabe mediacijskih tehnik je težko komentirati. Dobljene ugotovitve so 

prikazane. Kljub vsemu pa bi morda pričakovali, da bi zavzeli prva mesta tudi ali zlasti tehniki 

empatično delovanje mediatorja, ki je sploh ni najti med prvimi dvanajstimi, ter zaznavanje 

in spodbujanje sodelovalnega odnosa med udeleženci, ki je med prvimi dvanajstimi povsem 

na dnu. 

Po drugi strani pa se lahko strinjamo, da je pomembno izkazovanje nepristranskosti (eno 

temeljnih načel mediacije), dober stik z udeležencema ter poznavanje in uporabljanje tehnik 

pri zastoju v mediaciji. 

Tehnike, ki delujejo morda »tehnicistično« oziroma so predvsem procesno naravnane, in ki 

so sicer nedvomno potrebne, zasedajo nižja mesta, torej jih mediatorji ne prepoznavajo kot 

nekaj, kar naj bi zlasti posedoval in uporabljal dober mediator. Gre za razlago mediacijskega 

postopka, razlago vlog mediatorja in mediantov ter enakomerno vzdrževanje očesnega stika. 
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Graf 33: Kriteriji za dobrega mediatorja (N je bil pri posameznih vprašanjih med 66 in 69) 
 

  1. ustvarja razmere varnega in                                                      
zaupnega okolja za mediacijo  
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3. ohranja nepristranskost in le-to  
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  10. pozna in uporablja mnoge 
  različne komunikacijske veščine 

 

  11. zaznava in spodbuja  
  sodelovalen odnos med  
  udeleženci 

 
  12. deluje empatično 

 

  13. identificira in raziskuje opcije,     
  oziraje se na dobrobit obeh 
  mediantov, predvsem pa otrok 

 

  14. pozna in uporablja tehnike  
  pri zastoju v mediaciji 
 
 
 
  15. stranke fokusira na  
  prihodnost in ne na preteklost 

 

16. je tudi sam dober pogajalec 
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6. Sestavljena spremenljivka ugotavljanje kriterijev za uspešnost in neuspešnost 

mediacije je bila oblikovana iz spremenljivk, ki jih je merila petstopenjska lestvica z 

enaindvajsetimi postavkami (VPR. 38); v grafu predstavljamo rezultate petnajstih. 

 

Pri tej spremenljivki, ko torej merimo, kdaj je družinska mediacija uspešna, ugotavljamo (za 

razliko od predhodne spremenljivke o dobrem mediatorju), da samo ena postavka zasede 

mesto največjega strinjanja, to je, da »popolnoma drži«. Mediacija je uspešna, če sta stranki 

zadovoljni s procesom mediacije in njenim izidom. S to trditvijo se popolnoma strinja 54 % 

anketirancev; hkrati jih 46 % pravi, da trditev »drži«. Znova smo tam, kjer smo že nekajkrat 

bili, razveseljivo, da se neka ugotovitev ponovi v tolikih primerih, namreč da so mediatorji 

mnenja, da je mediacija uspešna, lahko bi rekli najbolj uspešna takrat, ko so stranke 

zadovoljne z izidom mediacije. V tem primeru tudi s procesom. Če izhajamo iz Parkinsonove 

ugotovitve (2011), da pridejo stranke na mediacijo zato, ker želijo rešiti svoj spor, bi lahko 

zaključili, da je mediacija uspešna takrat, kadar se zaključi s sporazumom. 

 

Za nekaj trditev so mediatorji izrazili mnenje, da »držijo«, in sicer je mediacija uspešna: 

‒ če smo v postopku dosegli rešitev vsaj enega spornega vprašanja (68 %); 

‒ če stranki vsaj malo izboljšata svoj odnos; če jo kot uspešno opredelijo stranke (58 %); 

‒ če sta stranki izpolnili vsaj kakšno obveznost iz podpisanega mediacijskega dogovora 

(54 %). 

Tudi tukaj je uspešnost vezana na (raz)rešitev problema oziroma dosežen sporazum. Najprej 

direktno, ko naj bi bilo rešeno vsaj eno sporno vprašanje, drugič pa gre zadeva še za en korak 

naprej in sicer na izpolnitev obveznosti (vsaj ene) iz dogovorjenega sporazuma. 

Prvič lahko ugotovimo tudi znatnejši procent izraženega mnenja, da neka trditev »ne drži« 

(do zdaj so bili ti odstotki vedno, razen ene izjeme, ko je bila trditev morda nekoliko nerodno 

zastavljena, pod 10 %). 

 

Ugotavljamo, da ne drži: 

‒ da je mediacija neuspešna, če se stranki med mediacijo veliko prepirata (58 %); 

‒ da je mediacija uspešna, če jo kot uspešno opredeli mediator (31 %); 

‒ da je neuspešna mediacija, kjer sta stranki podpisali sporazum, nista pa izpolnili vseh 

obveznosti iz sporazuma (30 %). 

Merjenje uspešnosti mediacije po količini ali stopnji prepiranja strank na mediaciji najbrž res 

ni smiselno in to mediatorji prepoznavajo. Prav tako prepoznavajo, da ni merilo uspešnosti 

mediacije mediatorjevo opredeljevanje za to. Tretja ugotovitev pa samo potrdi ugotovitev iz 

začetka razlage rezultatov te spremenljivke, to je, da mediacija ni neuspešna, če sta stranki 
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izpolnili le kakšno obveznost iz sporazuma, kar smo ugotovili že zgoraj, ko smo zapisali, da je 

mediacija uspešna, če sta stranki izpolnili vsaj kakšno obveznost iz mediacijskega dogovora. 
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Graf 34: Kriteriji uspešnosti mediacije (N je bil pri posameznih vprašanjih med 67 in 69) 
 

1. Mediacija je USPEŠNA takrat, ko 
se zaključi s podpisom sporazuma. 

 

2. Mediacija je USPEŠNA, če jo kot 
uspešno opredelijo stranke. 

 

3. Mediacija, v kateri imajo stranke 
občutek, da ni bila pravična, je 
NEUSPEŠNA. 

 

4. Mediacija je USPEŠNA, če jo kot 
uspešno opredelim jaz kot 
mediator. 

 

5. Mediacija je USPEŠNA, če smo v 
postopku dosegli rešitev vsaj 
enega spornega vprašanja. 

 

6. Mediacija je USPEŠNA, če so se 
razrešila vsa sporna vprašanja med 
strankami, kljub temu, da ena ali 
obe stranki na koncu nista želeli 
podpisati sporazuma. 

 

7. Mediacija, kjer sta stranki 
podpisali sporazum, nista pa 
izpolnili vseh obveznosti iz 
sporazuma, je NEUSPEŠNA. 

 
 
8. Mediacija je USPEŠNA, če sta 
stranki izpolnili vsaj kakšno 
obveznost iz podpisanega 
mediacijskega dogovora 
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9. Mediacija je NEUSPEŠNA, če se 
stranki na mediaciji veliko 
prepirata. 
 
 
 
10. Mediacija je USPEŠNA, če 
stranki vsaj malo izboljšata svoj 
odnos. 

 

11. Mediacija je NEUSPEŠNA, če 
ena od strank ali obe umakneta 
soglasje. 
 

12. Mediacija je USPEŠNA, če se 
stranki, ki sta prišli na mediacijo, 
ker sta želeli zaključiti partnerski 
odnos, odločita, da bosta ostali 
skupaj. 
 
13. Mediacija je NEUSPEŠNA, če 
traja več kot 20 srečanj. 

 

14. Mediacija je USPEŠNA, če 
stranki v mediaciji dosežeta 
ustno rešitev spornih vprašanj, 
mediacijskega sporazuma pa ne 
želita podpisati. 
 
15. Mediacija je USPEŠNA, če sta 
stranki zadovoljni s procesom 
mediacije in njenim izidom. 
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7. Zadnja sestavljena spremenljivka je merila empatijo mediatorja (VPR. 39). V ta namen 

smo uporabili Davisov vprašalnik o empatiji (Davis, 1980). 

 

Davis se je ukvarjal z raziskovanjem in merjenjem empatije pri posamezniku. Sestavil je 

vprašalnik z 28 trditvami, ki jih je meril petstopenjsko in jih razdelil v štiri različne lestvice, v 

vsako po sedem trditev. 

 

Štiri skupine so oblikovane (ibid., s. 6) na naslednji način: 

‒ domišljija, ki ugotavlja sposobnost posameznika, da se poistoveti s fiktivnimi liki v 

knjigah, filmih ali gledaliških igrah; 

‒ zavzemanje perspektive, ki reflektirajo tendenco ali sposobnost posameznika, da 

sprejme perspektivo, zorni kot oziroma pogled drugih ljudi; 

‒ empatičnost, ki ugotavlja sposobnost posameznika, da občuti čustva topline, sočutja 

in skrbi nasproti posamezniku, ki je doživel negativne izkušnje; 

‒ osebna prizadetost, ki kaže ali in koliko občuti posameznik nelagodje in anksioznost, 

kadar je priča negativnim izkušnjam drugih ljudi. 

 

Kot razumemo test, je ta zastavljen tako, da na nek način vse štiri lestvice tvorijo celoto 

oziroma prispevajo svojo vlogo pri celostnem odkrivanju empatije, vendar jih lahko po drugi 

strani interpretiramo tudi ločeno, glede na to, kaj nas še posebej zanima, ko raziskujemo 

empatijo. 

 

»Pri posamezniku vplivata na njegove reakcije in vedenje nasproti drugim tako sposobnost 

zavzemanja perspektive kot čustvena reaktiviteta. Vendar jih je potrebno obravnavati 

ločeno, da lahko analiziramo vsako posebej v njeni neodvisnosti, pa tudi njuno medsebojno 

sovplivanje« (Davis, 1980, s. 4). 

 

Odločili smo se, da bomo v raziskovanju empatije mediatorja tabelarično predstavili 

rezultate vseh štirih lestvic v tistem delu, ki je statistično pomemben. 
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Tabela 31: Predstavitev statistično pomembnih rezultatov vseh štirih lestvic pri 
raziskovanju empatije 

 

Statistika 

  domišljija perspektiva empatičnost osebna prizadet. 

 N        Veljavni 
         Manjkajoči 

 68 68 68 68 

 0 0 0 0 

povprečje 25,00 27,00 28,00 16,00 

stand. odklon 5,23 3,14 4,23 4,14 

 
 

3.6.5.3 Povezave med posameznimi spremenljivkami 
 

V nadaljevanju bomo analizirali tisto, kar je znotraj raziskave seveda zanimivo, to je povezave 

med posameznimi spremenljivkami. Za ta namen smo uporabili zlasti dva korelacijska 

koeficienta, Kendallovega in Pearsonovega. 

Analiza je narejena na ta način, in to velja za vse analize in vse prikazane tabele, ki sledijo, da 

smo v tabelo zajeli samo tiste spremenljivke, kjer se je izkazala statistično pomembna 

povezava. Preostale korelacije so iz tabele izpuščene. 

 

Drugo, na kar želimo opozoriti, je, da smo v tabelo vedno vnesli vse štiri lestvice po Davisu, 

torej spremenljivko domišljija, zavzemanje perspektive, empatičnost in osebno prizadetost. 

Vse štiri lestvice so pomembne za ugotavljanje empatije in jo tudi tvorijo, zato jih tudi mi v 

analizi vse upoštevamo. Zaradi lažjega razlikovanja med celotnim pojmovanjem »empatije« 

mediatorja in ene od štirih lestvic, smo slednjo poimenovali »empatičnost«. Vedno, kadar je 

uporabljen izraz »empatija« je mišljen skupek vseh štirih lestvic; in vedno, ko uporabimo 

izraz »empatičnost«, mislimo na eno od lestvic. To velja za celotno analizo, kjer se pojavlja 

mediatorjeva empatija. 

 

Povezava med empatijo mediatorja in samoocenjeno uporabo 
mediacijskih tehnik 
 

Pri tej tabeli gre za preverjanje soodvisnosti oziroma korelacije med spremenljivkami 

domišljija, perspektiva, empatija in osebna prizadetost na eni strani ter uporabo posameznih 

mediacijskih tehnik na drugi. Glede na naravo spremenljivk pri vprašanju »V kolikšni meri 
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uporabljate mediacijske tehnike?«, ki so ordinarne, smo se pri nadaljnjem računanju 

soodvisnosti oziroma korelacije odločili za Kendall Taubov korelacijski koeficient. Stopnjo 

statistične značilnosti glede na družboslovno področje preučevane množice določamo na 

0,05 oziroma 5-odstotno stopnjo tveganja.  

 

V nadaljevanju prilagamo tabelo z izračunanimi korelacijskimi koeficienti in statistično 

značilnostjo slednjih med mediacijskimi tehnikami in empatičnostjo mediatorja (VPR. 31). 

 

 
Tabela 32: Povezava med empatijo mediatorja in samoocenjeno uporabo mediacijskih  
tehnik 

 

  domišljija perspektiva empatičnost osebna priz. 

 
 
Možganska nevihta 
 
 

 Korelacijski koeficient ,268
*
 ,101 ,262

*
 ,141 

Pomembnost (dvostranska) ,012 ,346 ,014 ,188 

N 60 60 60 60 

 
Uporaba humorja 
 
 

 Korelacijski koeficient -,285
**

 -,210
*
 -,283

**
 -,131 

Pomembnost (dvostranska) ,004 ,039 ,005 ,193 

N 66 66 66 66 

Postavljanje cirkularnih 
vprašanj 

 Korelacijski koeficient ,268
*
 ,154 ,183 ,149 

Pomembnost (dvostranska) ,014 ,165 ,095 ,175 

N 61 61 61 61 

Postavljanje reflektivnih 
vprašanj 

 Korelacijski koeficient ,319
**

 ,224
*
 ,138 ,157 

Pomembnost (dvostranska) ,002 ,035 ,190 ,137 

N 65 65 65 65 

Postavljanje strateških 
vprašanj 

 Korelacijski koeficient -,269
**

 -,104 -,145 -,055 

Pomembnost (dvostranska) ,009 ,324 ,166 ,599 

N 64 64 64 64 

Osebno pripovedovanje 
mediatorja (izkušnje iz 
lastnega življenja) 

 Korelacijski koeficient ,250
*
 ,011 ,249

*
 ,095 

Pomembnost (dvostranska) ,017 ,915 ,018 ,366 

N 65 65 65 65 

 

 
S sivo barvo so označeni korelacijski koeficienti, ki so glede na signifikantnost statistično 

pomembni in jih lahko posplošimo na celotno preučevano populacijo. Korelacijski koeficienti 

se gibljejo med vrednostjo 1 in –1. Vrednost, večja kot 0,6, pomeni močno korelacijo, 

vrednost med 0,4 in 0,6 srednje močno korelacijo in vrednost med 0,2 in 0,4 šibko korelacijo. 

Predznak pomeni smer soodvisnosti. Če je predznak pozitiven, pomeni, da večja, kot je ena 

spremenljivka, večja je tudi druga spremenljivka. Nasprotno je pri negativnem predznaku. Z 

večjo izraženostjo ene spremenljivke se druga spremenljivka manjša. 
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Ugotavljamo, da je mogoče le pri šestih tehnikah od dvaindvajsetih najti statistično 

pomembno povezanost. Od posameznih lestvic so povezane domišljija, zavzemanje 

perspektive in empatičnost. Domišljija korelira z vsemi tehnikami, kjerkoli smo našli 

pomembne povezave. 

 

Glede na korelacijski koeficient ugotavljamo, da na vzorcu obstaja pozitivna korelacija med 

tehniko možganska nevihta ter domišljijo in empatičnostjo mediatorja. Zaradi statistične 

pomembnosti lahko to soodvisnost posplošimo tudi na vso proučevano populacijo. 

Ugotavljamo, da bolj kot je mediator empatičen in večjo domišljijo kot ima, bolj ta isti 

mediator uporablja tehniko možganska nevihta.  

Tehnika možganska nevihta je sicer dokaj splošna tehnika, ki se uporablja v mnogih primerih 

in načinih dela z ljudmi, zlasti, kadar je potrebno za neko rešitev poiskati več možnosti. 

 

Pri empatičnosti glede na vrednost Kendallovega korelacijskega koeficienta, ki je nekoliko 

med –0,2 in –0,3, ugotavljamo, da gre pri tehniki uporabe humorja za negativno korelacijo 

oziroma soodvisnost s kar tremi lestvicami. Zaradi signitifikantnosti korelacijskih koeficientov 

lahko svojo ugotovitev na vzorcu posplošimo na celotno preučevano populacijo mediatorjev. 

Ugotavljamo torej, da bolj kot so izražene domišljija, zavzemanje perspektive in empatičnost, 

manj mediator uporabi tehnike humorja. 

Ta ugotovitev ima neki smisel. Načeloma je videti, da mediatorji, vsaj družinski, humorja 

znotraj svojih mediacij ne uporabljajo prav pogosto. Čeprav je tudi vnašanje humorja ena 

izmed tehnik in velikokrat lahko napeto situacijo zelo sprosti, udeleženci preusmerijo 

pozornost iz brezizhodne situacije, zmanjša se napetost (Parkinson, 2011), ugotavljamo, da 

je mediatorji ne samo ne uporabljajo pogosto, temveč jo celo dojemajo kot neželeno, morda 

celo negativno.  

 

Glede na korelacijski koeficient, katerega vrednost je 0,249 pri p = 0,018, lahko ugotovimo, 

da na vzorcu obstaja pozitivna korelacija med empatičnostjo in pripovedovanjem mediatorja 

o izkušnjah iz lastnega življenja. Nekoliko manjša povezanost obstaja tudi med domišljijo in 

isto tehniko. Ugotavljamo, da bolj kot je mediator empatičen in bolj kot uporablja domišljijo, 

bolj je strankam pripravljen povedati tudi izkušnje iz svojega življenja. Zaradi statistične 

pomembnosti lahko to soodvisnost posplošimo tudi na vso preučevano populacijo. 

Tudi ta rezultat ima smisel. Mediator, ki je empatičen, bo čutil stranke, bo čutil, kako one 

čutijo in bo po eni strani našel podobnosti v svojem življenju, svojih izkušnjah, po drugi strani 

jih bo pripravljen s strankami tudi deliti. 
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Vprašanje reflektivnih vprašanj korelira z domišljijo in perspektivo, postavljanje cirkularnih z 

domišljijo, postavljanje strateških vprašanj pa je v negativni povezavi z evaluativno 

mediacijo. 

Več reflektivnih vprašanj torej postavljajo tako mediatorji, ki imajo močneje izraženo 

domišljijo, kot tisti, ki večinoma zavzemajo perspektivo. Reflektivna vprašanja pomagajo 

mediantu, da se poglobi vase, da razmišlja o pomenih dejanj, besed, svojih občutkov in 

občutkov svojih bližnjih. 

Preostale korelacije med drugimi tehnikami in empatijo mediatorja so statistično 

nepomembne.  

 

Povezava med empatijo mediatorja in temeljnimi cilji družinske 
mediacije 
 
 
Vse statistično pomembne povezave v tem primeru so pozitivno povezane med sabo. 

Ugotavljamo, da je kar sedem temeljnih ciljev družinske mediacije od skupaj 11 povezanih z 

mediatorjevo empatičnostjo. Od posameznih lestvic so povezane tri: domišljija, empatičnost 

in zavzemanje perspektive. 

 

Glede na korelacijski koeficient, katerega vrednost je 0,214 pri p = 0,029, ugotavljamo, da na 

vzorcu obstaja pozitivna korelacija med empatičnostjo in ciljem mediatorja, da reši vsa 

sporna vprašanja v mediaciji. Še nekoliko večja povezanost obstaja med domišljijo in istim 

ciljem. Zaradi statistične pomembnosti lahko to soodvisnost posplošimo tudi na vso 

proučevano populacijo. Ugotavljamo, da bolj kot je mediator empatičen, bolj mu predstavlja 

cilj mediacije rešiti vsa sporna vprašanja. 

Empatičen mediator želi torej pomagati strankam celostno, v vsem, zaradi česar so se nanj 

obrnile po pomoč in se ne zadovolji z rešitvijo zgolj nekaterih problemov, temveč se zaveda, 

da je za stranke, njihov nadaljnji odnos in starševsko vlogo pomembno, da rešijo vsa sporna 

vprašanja (Parkinson, 2011), ki bi sicer zaradi svoje nerešenosti morebiti lahko vplivala tudi 

na druge vidike odnosa in dogovore, kjer sta bivša partnerja sicer uspela priti do dobrih 

rešitev. 
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Tabela 33: Povezava med empatijo mediatorja in temeljnimi cilji družinske mediacije 

 

   domišljija perspektiva empatičnost osebna priz. 

 
Pomagati udeležencem, 
da rešijo vsa sporna 
vprašanja 

  Korelacijski koeficient ,247
*
 ,083 ,214

*
 -,022 

Pomembnost (dvostranska) ,011 ,403 ,029 ,819 

N 66 66 66 66 

Pomagati udeležencema, 
da po razvezi ZZ ali 
razpadu IZS ne bosta 
zapadla v depresijo 

  Korelacijski koeficient ,086 ,122 ,212
*
 ,112 

Pomembnost (dvostranska) ,373 ,212 ,029 ,247 

N 66 66 66 66 

Omogočiti, da se 
udeleženci slišijo med 
sabo 

  Korelacijski koeficient ,166 ,437
**

 ,320
**

 ,010 

Pomembnost (dvostranska) ,109 ,000 ,002 ,923 

N 67 67 67 67 

Omogočiti varen in 
zaupen prostor, kjer 
lahko vsak izrazi, kar mu 
je pomembno in kar želi 

  Korelacijski koeficient ,216
*
 ,350

**
 ,330

**
 ,042 

Pomembnost (dvostranska) ,034 ,001 ,001 ,684 

N 66 66 66 66 

Opolnomočiti udeležence 

  Korelacijski koeficient ,183 ,329
**

 ,328
**

 ,133 

Pomembnost (dvostranska) ,059 ,001 ,001 ,175 

N 66 66 66 66 

Privabiti na mediacijo 
stranke, ki se pogovarjajo 
s spornimi vprašanji v 
zvezi z razvezo ZZ ali 
razpadom IZS in imajo 
mladoletne otroke 

  Korelacijski koeficient ,141 ,141 ,223
*
 ,119 

Pomembnost (dvostranska) ,144 ,153 ,022 ,224 

N 66 66 66 66 

Pomagati udeležencema, 
da bosta po razvezi ali 
razpadu izvenzakonske 
zveze čim boljša starša 
svojim otrokom 

  Korelacijski koeficient ,172 ,359
**

 ,216
*
 -,055 

Pomembnost (dvostranska) ,084 ,000 ,031 ,584 

N 66 66 66 66 

 
 

Bolj kot je izražena empatičnost pri mediatorju in bolj kot je sposoben zavzemati 

perspektivo, bolj kot temeljni cilj družinske mediacije vidi tudi: omogočiti udeležencem, da 

se slišijo med sabo; opolnomočiti udeleženca in jima pomagati, da bosta čim boljša starša 

svojim otrokom. 

Ta ugotovitev ima velik smisel. Empatičen mediator bo želel in znal ustvariti na mediaciji 

prostor zaupnosti, kjer bodo stranke lahko izrazile, kar bodo želele. Predvsem pa bo želel in 

znal pri udeležencih videti in krepiti njihovo moč. Velik smisel bo videl tudi v tem, da jim 

pomaga pri njuni starševski vlogi. Pomembno mu je tudi delati na odnosu med staršema in 

jima pomagati, da bosta kljub razvezi ZZ ali razpadu IZS čim boljša starša. Parkinsonova 

(2011) pogosto ponovi zavedanje, da kljub prenehanju partnerske vezi, starševska ostaja. In 

ravno družinski mediatorji so tisti, ki lahko starševsko vez zelo dobro »nastavijo« (ibid.). 
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Prav tako vrednost Kendallovega korelacijskega koeficienta izraža pozitivno povezanost med 

tremi lestvicami empatije, to je domišljijo, perspektivo in empatičnostjo ter ciljem, da 

mediator omogoči strankam na mediaciji varen in zaupen prostor, kjer lahko vsak izrazi, kar 

mu je pomembno in kar želi. Vrednosti so tukaj srednje visoke, kar pomeni, da je povezanost 

srednje pomembna. 

 

Prav tako pa opažamo povezanost med empatičnostjo in dvema ciljema, ki ju mediator 

zasleduje in opredeljuje kot najpomembnejša pri družinski mediaciji: privabiti na mediacijo 

stranke, ki se pogovarjajo o spornih vprašanjih v zvezi z razvezo ZZ ali razpadom IZS in imajo 

mladoletne otroke, ter pomagati udeležencem, da po razvezi ZZ ali razpadu IZS ne zapadejo v 

depresijo. 

Empatičen mediator torej dela v smeri blaginje otroka in njegove največje koristi. 

Prepoznava, da je v družinsko mediacijo smiselno privabiti in jim tako prihraniti pravdanje, 

zlasti starše, med njimi pa tiste, ki imajo mladoletne otroke.  

 

Povezava med empatijo mediatorja in prepoznavanjem lastnosti 
dobrega mediatorja 
 

Uvodoma lahko ugotovimo, da je več kot dve tretjini spremenljivk, natančneje 17 od 24, ki 

merijo identifikacijo mediatorja z lastnostmi, ki naj bi jih imel dober mediator, povezanih z 

mediatorjevo empatijo. Gre torej za veliko mero povezanosti. Od tega so vse štiri lestvice 

empatije povezane z ugotavljanjem lastnosti dobrega mediatorja, torej domišljija, 

empatičnost, zavzemanje perspektive in osebna prizadetost. 

 

Vse štiri lestvice, med njimi sicer osebna prizadetost nekoliko manj, precej visoko korelirajo z 

mnenjem mediatorjev, da dober mediator deluje empatično. Koeficienti narastejo tudi do 

vrednosti 0,485 pri vrednosti p = 0. 

Tri lestvice, domišljija, empatičnost in perspektiva, so negativno povezane z mnenjem, da 

dober mediator ne preokvirja negativnih izjav udeležencev ter da dober mediator ne 

prepozna in prizna skrbi in potreb udeležencev. Te izjave smo v vprašalniku obrnili v 

negativno obliko, kar lepo pokažejo dobljeni rezultati, na podlagi katerih lahko zaključimo, da 

bolj kot je mediator empatičen, bolj prepoznava kot lastnost dobrega mediatorja to, da 

preokvirja negativne izjave udeležencev ter da prepozna in prizna skrbi in potrebe 

udeležencev. 
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Lastnost mediatorja, da je sposoben zavzeti perspektivo drugega in da je empatičen, je 

srednje povezana z njegovim mnenjem, da je dober mediator tisti, ki: ustvarja razmere 

varnega in zaupnega okolja za mediacijo; na začetku naveže dober stik z udeležencema; 

pozna in uporablja mnoge različne komunikacijske veščine; aktivno posluša in povzema 

udeležence; zaznava in spodbuja sodelovalen odnos med udeleženci; identificira in raziskuje 

opcije, oziraje se na blaginjo obeh mediantov, predvsem pa otrok; pozna in uporablja 

tehnike pri zastoju v mediaciji. 

 

Mediator, ki je empatičen, pa tudi meni, da dober mediator stranke fokusira na prihodnost. 

Mediator, ki zavzema perspektivo, meni, da dober mediator enakomerno vzdržuje očesni stik 

ter med postopkom ohranja nepristranskost. Mediator z razvito noto empatičnosti kot 

osebno prizadetost deli mnenje, da dober mediator ne uporablja humorja. 

 
Tabela 34: Povezava med empatijo mediatorja in prepoznavanjem lastnosti dobrega 
mediatorja 
 

 

  domišljija perspektiva empatičnost osebna priz. 

Ustvarja razmere varnega 
in zaupnega okolja za 
mediacijo  
 

 Korelacijski koeficient ,148 ,399
**

 ,314
**

 ,026 

Pomembnost (dvostranska) ,145 ,000 ,002 ,797 

N 67 67 67 67 

Enakomerno vzdržuje 
očesni kontakt 
 

      

 Korelacijski koeficient ,030 ,260
*
 ,199 -,024 

Pomembnost (dvostranska) ,765 ,011 ,051 ,817 

N 65 65 65 65 

Ohranja nepristranskost 
in le-to med postopkom 
tudi izkazuje 
 

 Korelacijski koeficient ,001 ,273
**

 ,166 -,121 

Pomembnost (dvostranska) ,990 ,009 ,108 ,239 

N 67 67 67 67 

Ne uporablja flip chart 
table 
 

 Korelacijski koeficient -,324
**

 -,169 -,105 ,053 

Pomembnost (dvostranska) ,001 ,085 ,281 ,582 

N 66 66 66 66 

Na začetku naveže dober 
stik z udeležencema 

      

 Korelacijski koeficient ,159 ,347
**

 ,269
**

 ,055 

Pomembnost (dvostranska) ,103 ,000 ,007 ,573 

N 68 68 68 68 

Ne prepozna in prizna 
skrbi in potrebe 
udeležencev 

 Korelacijski koeficient -,344
**

 -,284
**

 -,407
**

 ,046 

Pomembnost (dvostranska) ,001 ,005 ,000 ,648 

N 66 66 66 66 

Pozna in uporablja mnoge 
različne komunikacijske 
veščine 

 Korelacijski koeficient ,108 ,334
**

 ,245
*
 ,016 

Pomembnost (dvostranska) ,288 ,001 ,017 ,875 

N 68 68 68 68 
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Aktivno posluša in 
povzema udeležence 

 Korelacijski koeficient ,132 ,348
**

 ,391
**

 ,100 

Pomembnost (dvostranska) ,194 ,001 ,000 ,327 

N 68 68 68 68 

Ne preokvirja negativnih 
izjav udeležencev 

 Korelacijski koeficient -,470
**

 -,280
**

 -,262
**

 -,090 

Pomembnost (dvostranska) ,000 ,003 ,006 ,344 

N 68 68 68 68 

Zaznava in spodbuja 
sodelovalen odnos med 
udeleženci 

 Korelacijski koeficient ,197 ,351
**

 ,358
**

 ,107 

Pomembnost (dvostranska) ,052 ,001 ,000 ,296 

N 68 68 68 68 

Ne uporablja humorja 

 Korelacijski koeficient -,131 -,173 -,054 ,248
*
 

Pomembnost (dvostranska) ,172 ,077 ,578 ,010 

N 67 67 67 67 

Deluje empatično 

 Korelacijski koeficient ,380
**

 ,332
**

 ,485
**

 ,069 

Pomembnost (dvostranska) 
 
N 

,000 
 

68 

,001 
 

68 

,000 
 

68 

,482 
 

68  

 
Identificira in raziskuje 
opcije, oziraje se na 
dobrobit obeh 
mediantov, predvsem pa 
otrok 

      
 Korelacijski koeficient ,133 ,250

*
 ,237

*
 -,044 

Pomembnost (dvostranska) ,180 ,013 ,018 ,663 

N 67 67 67 67 

Pozna in uporablja 
tehnike pri zastoju v 
mediaciji 

      

 Korelacijski koeficient ,181 ,346
**

 ,313
**

 -,079 

Pomembnost (dvostranska) ,074 ,001 ,002 ,441 

N 68 68 68 68 

Stranke fokusira na 
prihodnost in ne na 
preteklost 

      

 Korelacijski koeficient ,059 ,198 ,295
**

 -,051 

Pomembnost (dvostranska) ,553 ,051 ,003 ,614 

N 68 68 68 68 

Obsežne probleme razdeli 
na manjše dele 

 Korelacijski koeficient -,239
*
 -,034 ,039 -,078 

Pomembnost (dvostranska) ,014 ,730 ,691 ,426 

N 67 67 67 67 

Je tudi sam dober 
pogajalec 

 Korelacijski koeficient -,113 ,003 ,173 -,227
*
 

Pomembnost (dvostranska) ,235 ,977 ,071 ,018 

N 68 68 68 68 

 
 

Mediator, pri katerem je bolj razvita lestvica domišljije, meni, da dober mediator obsežnejših 

problemov ne razdeli na manjše dele; tisti z izrazitejšo osebno prizadetostjo pa, da dober 

mediator ni (nujno) tudi sam dober pogajalec. 
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Povezava med empatijo in uspešnostjo družinske mediacije 
 

Pri sklopu spremenljivk osebnostnih lastnosti mediatorja ter uspešnosti mediacije smo zaradi 

narave spremenljivk, ki so numerične, uporabili Pearsonov korelacijski koeficient.  

Ugotavljamo, da samo ena od lestvic, in sicer domišljija, korelira z uspešnostjo družinske 

mediacije, preostale pa niso povezane v zadostni meri, da bi bila povezanost statistično 

pomembna. 

 

Glede na vrednost signifikantnosti oziroma statistične značilnosti Perasnovih korelacijskih 

koeficientov ugotavljamo, da ni statistično pomembne korealcije med empatičnostjo 

mediatorja in uspešnostjo mediacije, ki smo jo opredelili prek procentualne vrednosti 

podpisanih mediacijskih sporazumov, ocenjene vrednosti dosežene pravičnosti, ocenjene 

vrednosti zadovoljstva strank in ocenjene vrednosti doseženih rezultatov. 

 

Tudi sama zase zanimiva ugotovitev je namreč ta, da empatičnost mediatorja ne vpliva na 

uspešnost v mediaciji, oziroma če naredimo navezavo na večkrat potrjeno ugotovitev v tej 

nalogi, da uspešnost mediatorji večinoma in zlasti tolmačijo z doseženim sporazumom, lahko 

torej ugotovimo, da empatičnost mediatorja ne vpliva na doseganje rešitev. 

  

 

Tabela 35: Povezava med empatijo in uspešnostjo družinske mediacije 
 

   domišljija perspektiva empatičnost osebna.priz. 

V kolikšnem odstotku, 
upoštevaje vse do sedaj 
izvedene vaše družinske 
mediacije, sta stranki 
podpisali mediacijski 
sporazum? 

Osebna korelacija ,300
*
 ,041 ,126 ,047 

Pomembnost (dvostranska) ,014 ,743 ,313 ,705 

N 66 66 66 66 

V kolikšnem odstotku, 
upoštevaje vse do sedaj 
izvedene vaše družinske 
mediacije, menite, da je 
bila dosežena 
PRAVIČNOST? 

Osebna korelacija ,219 ,104 ,061 ,004 

Pomembnost (dvostranska) ,084 ,417 ,635 ,978 

N 63 63 63 63 

V kolikšnem odstotku, 
upoštevaje vse do sedaj 
izvedene vaše družinske 
mediacije, menite, da je 
bilo doseženo 
ZADOVOLJSTVO STRANK? 

Osebna korelacija ,246
*
 ,092 ,031 -,071 

Pomembnost (dvostranska) ,046 ,463 ,806 ,573 

N 66 66 66 66 

V kolikšnem odstotku, 
upoštevaje vse do sedaj 
izvedene vaše družinske 
mediacije, menite, da so bili 
DOSEŽENI REZULTATI? 

Osebna korelacija ,305
*
 ,006 -,052 ,058 

Pomembnost (dvostranska) ,012 ,961 ,675 ,636 

N 68 68 68 68 
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Ugotavljamo, da mediatorjeva osebnostna lastnost, to je domišljija, pozitivno korelira z 

omenjenimi vprašanji.  

Bolj kot je izražena domišljija, bolj je mediator uspešen (več podpisanih mediacijskih 

sporazumov), bolj je prepričan v doseženo zadovoljstvo strank in tem bolj je samozavesten 

pri izjavi, da je dosegel pričakovane rezultate mediacijskega postopka. 

Tukaj bi lahko bili malce nagajivi in bi rekli »nič čudnega, da 'misli', da so njegove stranke bolj 

zadovoljne in da je dosegel več pričakovanih rezultatov, ko pa je pri njem bolj izražena 

domišljija; boljši rezultat je torej plod nekoliko bolj 'bujne domišljije'«.  

Malce za šalo torej, čeprav tega seveda ne moremo izključiti, prav tako kot ne moremo 

dokazati veljave. Zaupanje v eno ali drugo tezo je prepuščena vsakemu posamezniku. 

 
 

Povezava med mediatorjevo empatijo in razumevanjem uspešnosti 
mediacije 
 

 
Pri preučevanju povezave med empatijo in razumevanjem uspešnosti družinske mediacije 

lahko ugotovimo, da je med 21 spremenljivkami statistično povezanih osem, kar pomeni, da 

ni ravno velike povezave. 

Tudi v tem primeru lahko ugotovimo, da lestvica osebne prizadetosti najmanj korelira, le 

enkrat, preostale tri, domišljija, empatičnost in osebna prizadetost pa večkrat. 

 

Spet smo pri Kendall Taubovem korelacijskem koeficientu. Glede na korelacijske koeficiente, 

ki so statistično značilni, ugotavljamo, da je ob večji izraženosti mediatorjeve empatičnosti, 

domišljije in perspektive njihovo mnenje, da je mediacija uspešna: če se stranki, ki sta prišli 

na mediacijo, ker sta želeli zaključiti partnerski odnos, odločita, da bosta ostali skupaj. 

 

Mediatorji, ki imajo izraženo domišljijo, menijo, da je mediacija uspešna, ko se zaključi s 

podpisom sporazuma. To, da ne moremo reči, da je mediacija neuspešna, če se stranki na 

mediaciji veliko prepirata, menijo bolj mediatorji, ki imajo izraženo domišljijo in perspektivo. 

Tudi dolžina mediacije oziroma število srečanj samo zase še ne pomeni nujno neuspešnosti 

mediacije; tako menijo bolj mediatorji, ki imajo izraženo zavzemanje perspektive.  
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Tabela 36: Povezava med mediatorjevo empatijo in razumevanjem uspešnosti mediacije 
 

 

  domišljija perspektiva empatičnost osebna priz. 

Mediacija je USPEŠNA 
takrat, ko se zaključi s 
podpisom sporazuma. 

 Korelacijski koeficient ,210
*
 ,061 ,086 -,075 

Pomembnost (dvostranska) ,027 ,524 ,368 ,434 

N 68 68 68 68 

Mediacija je USPEŠNA, če 
jo kot uspešno opredelijo 
stranke. 

 Korelacijski koeficient ,048 ,240
*
 ,206

*
 ,028 

Pomembnost (dvostranska) ,639 ,020 ,045 ,787 

N 66 66 66 66 

Mediacija je USPEŠNA, če 
jo kot uspešno opredelim 
jaz kot mediator. 

 Korelacijski koeficient ,343
**

 ,065 ,193
*
 ,008 

Pomembnost (dvostranska) ,000 ,503 ,047 ,932 

N 67 67 67 67 

Mediacija je USPEŠNA, če 
smo v postopku dosegli 
rešitev vsaj enega 
spornega vprašanja. 

 Korelacijski koeficient ,015 -,100 -,029 -,297
**

 

Pomembnost (dvostranska) ,884 ,330 ,776 ,003 

N 67 67 67 67 

Mediacija je NEUSPEŠNA, 
če se stranki na mediaciji 
veliko prepirata. 

 Korelacijski koeficient -,253
*
 -,272

**
 -,074 -,007 

Pomembnost (dvostranska) ,010 ,007 ,457 ,940 

N 66 66 66 66 

Mediacija je USPEŠNA, če 
stranki vsaj malo 
izboljšata svoj odnos. 

 Korelacijski koeficient ,214
*
 ,176 ,285

**
 -,013 

Pomembnost (dvostranska) ,029 ,077 ,004 ,895 

N 68 68 68 68 

Mediacija je USPEŠNA, če 
se stranki, ki sta prišli na 
mediacijo, ker sta želeli 
zaključiti partnerski 
odnos, odločita, da bosta 
ostali skupaj. 

 Korelacijski koeficient ,316
**

 ,295
**

 ,256
**

 ,126 

Pomembnost (dvostranska) ,001 ,002 ,008 ,187 

 
N 

 
67 

 
67 

 
67 

 
67 

Mediacija je NEUSPEŠNA, 
če traja več kot 20 
srečanj. 

 Korelacijski koeficient -,164 -,220
*
 -,139 -,033 

Pomembnost (dvostranska) ,078 ,020 ,139 ,726 

N 68 68 68 68 

 
 

Domišljija in empatičnost sta povezani z dvema razlagama uspešnosti mediacije, in sicer, če 

jo kot uspešno opredeli mediator sam in če stranki med mediacijo ali po njej vsaj malo 

izboljšata svoj odnos. 

 

Nazadnje lahko ugotovimo, da bolj, kot si mediator razlaga, da je mediacija uspešna, če jo 

kot tako opredelijo stranke, bolj je tak mediator empatičen in sposoben zavzemati 

perspektivo. 

Ob vseh najrazličnejših 21 spremenljivkah, s pomočjo katerih smo ugotavljali, kaj je za 

mediatorje uspešna mediacija oziroma kdaj je družinska mediacija po njihovem mnenju 

uspešna, ugotavljamo, da mediatorji, ki so zelo empatični, v največjem odstotku pojmujejo 
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kot uspešno mediacijo tisto, kjer stranki izboljšata svoj odnos ali če se stranki odločita, da 

bosta ostali skupaj, če izvzamemo opredelitev uspešnosti, kjer kot uspešno mediacijo 

opredelijo najprej stranke ali mediatorji. 

 

V vseh dozdajšnjih raziskovanjih uspešnosti mediacije smo naleteli na prvem mestu na tisto 

postavko, ki je zdaj zaradi števila ponovitev ni več mogoče ne poznati: mediacija je uspešna, 

če se zaključi z rešitvijo spora oziroma s podpisom sporazuma.  

Prvič smo zdaj dobili drugo in kvalitativno drugačno interpretacijo: pomemben je odnos med 

udeleženci ter med družinskimi člani, pa naj gre za izboljšavo odnosa ali odločitev ostati 

skupaj.  

Empatični mediatorji torej uspešnost mediacije pojmujejo drugače od večine mediatorjev, 

drugače od institucij in mediantov samih. Ne vseh in ne v celoti. 

 

 

Sklepno o empatiji 

 

Izkazalo se je, da v celoti gledano ni veliko statistično pomembnih povezav med empatijo 

mediatorja in drugimi obravnavanimi spremenljivkami. Kljub temu je povezanost taka, da pa 

ne moremo reči, da je v celoti nepomembna. 

Ugotovili smo, da sta pri delovanju mediatorja v kontekstu empatije pomembni zlasti 

njegova domišljija in empatičnost v smislu sposobnosti posameznika, da občuti čustva 

topline, sočutja in skrbi drugega. 

 Te vrednosti niso tako visoke, da bi jih bilo vredno upoštevati kot ključne dejavnike, vendar 

pa bi morda kazalo v procesu usposabljanja družinskih mediatorjev biti pozoren tudi na 

preverjanje in razvijanje njegove empatije. 

 

Povezava med tehnikami, cilji in prepričanji o dobrem mediatorju 
ter uspešnostjo mediacije 
 
V tem podpoglavju merimo, kako uspešnost mediacije, to je delež podpisanih mediacijskih 

sporazumov, doseganje pravičnosti, doseganje zadovoljstva strank in doseženi rezultati, 

korelira z uporabo posameznih mediacijskih tehnik, cilji mediacije, ki jih zasleduje mediator, 

in mnenji o tem, kdo je dober mediator. 

 

Ugotovitve najprej prikazujemo v spodnji tabeli, nato pa sledi še interpretacija rezultatov. 
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Tabela 37: Povezava med tehnikami, cilji in prepričanji o dobrem mediatorju ter 
uspešnostjo mediacije 
 

Korelacija - Kendall's tau_b 

    

PODPISAN 
MEDIAC. 
SPORAZUM 

DOSEŽENA 
PRAVIČ-
NOST 

DOSEŽENO 
ZADOVOLJ- 
STVO 
STRANK 

DOSEŽENI 
REZULTATI 

TEHNIKA 
Ločena srečanja 
  

Korelacijski koeficient 0,036 -0,033 -0,182 -,210* 

Pomembnost (dvostranska) 0,727 0,764 0,087 0,043 

N 67 62 67 69 

 
TEHNIKA 
Možganska nevihta 
  

Korelacijski koeficient ,247* 0,135 0,213 ,256* 

Pomembnost (dvostranska) 0,024 0,242 0,054 0,019 

N 60 56 61 62 

 
TEHNIKA 
Uporaba humorja 
  

Korelacijski koeficient ,258* 0,126 -0,053 0,132 

Pomembnost (dvostranska) 0,012 0,25 0,613 0,194 

N 66 61 66 68 

TEHNIKA 
Ločitev stališč od interesov 
 

Korelacijski koeficient 0,139 -0,009 -0,02 ,306** 

Pomembnost (dvostranska) 0,19 0,938 0,857 0,004 

N 67 61 66 68 

 
TEHNIKA 
Postavljanje cirkularnih vprašanj 
  
  

Korelacijski koeficient 0,124 0,074 ,241* 0,21 

Pomembnost (dvostranska) 0,265 0,535 0,035 0,059 

N 62 56 61 63 

TEHNIKA 
(Mediatorjevo) izražanje mnenja 
  
  

Korelacijski koeficient 0,077 -0,099 -0,122 -,260* 

Pomembnost (dvostranska) 0,467 0,38 0,26 0,014 

N 66 60 65 67 

TEHNIKA 
Prazen stol 
  
  

Korelacijski koeficient -0,026 0,017 0,214 ,234* 

Pomembnost (dvostranska) 0,829 0,891 0,075 0,046 

N 55 51 55 56 

CILJI DM 
Pomagati udeležencem, da rešijo vsa 
sporna vprašanja 
  

Korelacijski koeficient ,271** 0,108 ,227* 0,129 

Pomembnost (dvostranska) 0,007 0,31 0,026 0,196 

N 65 61 65 67 

DOBER MEDIATOR 
Strukturira vsako stopnjo procesa v 
mediaciji, tako, da pove, v kateri fazi 
mediacije se nahajamo  
  

Korelacijski koeficient 0,011 ,207* 0,043 0,011 

Pomembnost (dvostranska) 0,915 0,047 0,674 0,91 

N 67 63 67 69 

DOBER MEDIATOR 
Ne prepozna in prizna skrbi in 
potrebe udeležencev 
  

Korelacijski koeficient -0,122 -,221* -0,125 -0,052 

Pomembnost (dvostranska) 0,242 0,044 0,234 0,613 

N 65 61 65 67 

DOBER MEDIATOR 
Ne preokvirja negativnih izjav 
udeležencev 
  

Korelacijski koeficient -0,132 -,313** -,263** -,290** 

Pomembnost (dvostranska) 0,176 0,002 0,008 0,003 

N 67 63 67 69 

DOBER MEDIATOR 
Normalizira običajne probleme 
  
  

Korelacijski koeficient ,246* ,221* 0,185 0,105 

Pomembnost (dvostranska) 0,014 0,035 0,069 0,291 

N 67 63 67 69 

DOBER MEDIATOR 
Identificira in raziskuje opcije, oziraje 
se na dobrobit obeh mediantov, 
predvsem pa otrok 
 

Korelacijski koeficient ,216* -0,059 -0,007 0,045 

Pomembnost (dvostranska) 0,036 0,588 0,944 0,662 

N 66 62 66 68 
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Ugotavljamo, da več mediacijskih sporazumov, kot doseže mediator, večje je zadovoljstvo 

strank in bolj so doseženi rezultati družinske mediacije.  

Stranke so torej zadovoljne, če jih mediator pripelje do podpisa mediacijskega dogovora 

(kk = 0,382), hkrati pa mediatorji doseganje sporazuma pojmujejo kot doseganje rezultatov v 

družinski mediaciji. 

 

Prav tako velja, da bolj kot mediator deluje pravično, večje je zadovoljstvo strank (kk = 0,566 

in p = 0) in bolj so doseženi rezultati družinske mediacije.  

Med pravičnostjo mediatorja in zadovoljstvom strank lahko zaznamo že skoraj močno 

statistično povezanost. 

 

Povezava med uspešnostjo v mediaciji in uporabo posameznih tehnik 

Ugotavljamo, da je doseganje rezultatov v mediaciji negativno povezano z uporabo tehnike 

ločenih srečanj. Torej več rezultatov kot dosega mediator, manj pogosto uporablja tehniko 

ločenih srečanj. 

Več rezultatov kot dosega mediator in več kot ima doseženih sporazumov, bolj se poslužuje 

tehnike možganska nevihta. 

Več kot ima mediator doseženih sporazumov, bolj pogosto uporablja tehniko uporabe 

humorja in tehniko ločitev stališč od interesov. 

Več rezultatov dosegajo v mediaciji tisti mediatorji, ki manj pogosto izražajo svoje mnenje in 

ki bolj pogosto uporabljajo tehniko praznega stola. 

Če torej povzamemo, lahko zaključimo, da tisti mediatorji, ki dosegajo več rezultatov v 

družinski mediaciji, pogosteje uporabljajo tehniko možganske nevihte (to je aktivno iskanje 

možnosti za rešitev, s čimer se poveča nabor možnih rešitev in posledično verjetnost izbire 

ene od njih); tehniko ločitev stališč od interesov (s tem, ko mediator pelje stranko z njenega 

trdnega stališča oziroma prepričanja, v njen prav, k njenim resničnim interesom, stopijo na 

mesto zahtev strankine resnične potrebe in vrednote, kar poveča možnost strinjanja med 

strankama); tehniko praznega stola (mediator poskuša pripeljati udeleženca do tega, da bi 

pogledal na neko situacijo z vidika nekoga drugega in ne zgolj njemu lastnega; na ta način si 

mediant predstavlja, kako bi se počutil, na primer otrok, če bi v danem trenutku sedel na 

tem stolu in poslušal pogovor med njim in partnerjem, kaj misli, da bi odgovoril in podobno, 

kar nedvomno spodbuja k preusmeritvi s pozicije lastnih stališč na skupno oziroma otrokovo 

dobro). 
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Rezultati pa so na drugi strani pokazali, da mediatorji, ki dosegajo več rezultatov oziroma jih 

dosegajo pogosteje, manj pogosto uporabljajo tehniko ločenih srečanj in manj pogosto 

izražajo svoje mnenje. 

Izražanje lastnega mnenja je tehnika, ki med mediatorji v splošnem ni posebej uporabljena, 

po naših izkušnjah pa tudi ne cenjena. Poslužujejo se je zlasti mediatorji, ki uporabljajo 

evaluativen način vodenja mediacije, torej način, ki dopušča in tudi predvideva, da bo 

mediator najprej ocenil situacijo, potem pa to tudi izrazil. Enako velja za izražanje mnenja in 

predlogov za rešitev. 

Za uporabo tehnike ločenih srečanj smo znotraj tega projekta ugotovili, da jo mediatorji 

precej pogosto uporabljajo (38 % jih uporablja redno, 58 % pa občasno). Očitno jo od vseh 

manj uporabljajo tisti, ki pogosteje dosegajo rezultate v mediaciji. Dejansko povezavo med 

tema spremenljivkama je verjetno težko razložiti na način, ki bi zdržal. 

 

Več cirkularnih vprašanj kot mediator zastavi strankam v mediaciji, bolj so te zadovoljne. 

Ugotavljamo torej, da zastavljanje cirkularnih vprašanj v mediaciji (na primer »Kaj mislite, da 

bi rekla vaša mama, kje bi ona najraje živela?«) povzroča pri strankah občutek zadovoljstva. 

 

Povezava med uspešnostjo in cilji družinske mediacije 

Več mediacijskih sporazumov dosegajo mediatorji, ki gojijo prepričanje, da je temeljni cilj 

mediacije pomagati udeležencem, da rešijo vsa sporna vprašanja. 

Stranke so tudi bolj zadovoljne pri tistih mediatorjih, katerih prepričanje je, da je temeljni cilj 

mediacije pomagati udeležencem, da rešijo vsa sporna vprašanja. 

 

Povezava med uspešnostjo in mnenji o dobrem mediatorju 

Tisti mediatorji, ki menijo, da je dober mediator, kdor strukturira vsako stopnjo procesa, 

delujejo hkrati tudi bolj pravično. 

Bolj pravično kot deluje mediator v družinski mediaciji, manj pogosto meni, da je dober 

mediator tisti, ki ne prepozna in ne priznava skrbi in potrebe udeležencev. 

Bolj kot je mediator pravičen, bolj kot so stranke zadovoljne in več rezultatov kot dosega v 

mediaciji, manj pogosto meni, da je dober mediator tisti, ki ne preokvirja negativnih izjav 

udeležencev. 

Bolj kot je mediator pravičen in več kot je dosegel sporazumov, bolj pogosto meni, da je 

dober mediator tisti, ki normalizira običajne probleme. 

Večji delež sporazumov, kot je dosegel mediator, bolj pogosto meni, da je dober mediator 

tisti, ki identificira in raziskuje opcije, oziraje se na blaginjo obeh mediantov, predvsem pa 

otrok. 
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Povezava med stilom vodenja mediacije in samooceno doseganja 

rezultatov v mediaciji 

 

Na podlagi Pearsonovega korelacijskega koeficienta ugotavljamo, da je največji odstotek 

doseženih rezultatov mediacije po samooceni mediatorjev med tistimi, ki izvajajo 

facilitativno mediacijo. 

Pri korelaciji med spremenljivko facilitativno izvajanje mediacij in spremenljivko, kjer 

mediatorji določajo odstotek doseženega rezultata v mediaciji, je vrednost Pearsonovega 

koeficienta 0,359, signitifikantnost oziroma statistična pomembnost pa je p = 0,003. 

 

 

Na podlagi Pearsonovega korelacijskega koeficienta, katerega vrednost je pri korelaciji med 

spremenljivko facilitativno izvajanje mediacij in spremenljivko, kjer mediatorji določajo 

odstotek doseženega rezultata v mediaciji, 0,359 in signitifikantnosti oziroma statistični 

pomembnosti p = 0,003, ugotavljamo, da je največji odstotek doseženih rezultatov mediacije 

po samooceni mediatorjev med tistimi, ki izvajajo facilitativno mediacijo. 

 

 

Tabela 38: Povezava med stilom vodenja mediacije in samooceno doseganja rezultatov v 
mediaciji 

 

  
Evalua-

tivna Facilitativna 
Transfor-
mativna 

Terapevt-
ska 

Ekosistem-
ska 

NIČ – se ne 
opredeljuj

em 

NIČ – ne 
poznam 
delitve 

V kolikšnem 
odstotku, 
upoštevaje 
vse do sedaj 
izvedene 
vaše 
družinske 
mediacije, 
menite, da 
so bili 
DOSEŽENI 
REZULTATI? 

Pearson-ova 
povezava 

-,006 ,359
**

 ,169 -,065 ,091 -,027 -,326
**

 

Pomembnost 
(dvostranska) 

,964 ,003 ,169 ,598 ,462 ,829 ,007 

 
 
 
N 

68 68 68 68 68 68 68 

 
 

Hkrati ugotavljamo, da večji kot je odstotek doseženih rezultatov mediacije, manjkrat se 

mediatorji izražajo za to, da se ne opredeljujejo za posamezen stil vodenja mediacije, ker ga 

ne poznajo. To pomeni, da tisti mediatorji, ki ne poznajo posameznih stilov vodenja 

mediacije, imajo po lastni oceni manj uspešnih mediacij. 
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To ugotovitev je pravzaprav težko interpretirati. Pri doseganju rezultatov so se mediatorji 

izrekali za to, kakšen je odstotek76, v katerem so bili po njihovem mnenju v mediacijah, ki so 

jih izvedli, doseženi rezultati. Kot rezultate smo opredelili spremembe v komunikaciji strank, 

spremembe v vedenju strank, sorazmernost porabljenega časa za mediacijo, sorazmernost 

stroškov mediacije, dosežen dogovor, mediatorji pa so se lahko opredelili tudi za rubriko 

»drugo« in sami dodali novo postavko za doseganje rezultatov. Rezultati torej niso bili 

opredeljeni ozko, na primer dosežen mediacijski dogovor, temveč veliko širše. Kljub temu se 

razen pri facilitativni mediaciji, kjer je srednje močna pozitivna korelacija, in mediatorjih, ki 

delitve ne poznajo, kjer gre za srednje močno negativno korelacijo, povezava med stilom 

vodenja in samooceno doseženih rezultatov ni izkazala za pomembno. 

 

 

Povezava med načinom izvajanja družinskih mediacij oziroma stilom 

vodenja ter mediacijskimi tehnikami 

 

Ugotavljamo, da je stil vodenja statistično precej pomembno povezan z uporabo 

mediacijskih tehnik, saj smo pri kar 10 od skupaj 22 tehnik ugotovili statistično povezanost. 

Pri evaluativni in ekosistemski mediaciji nismo našli nobene povezave, ugotavljamo pa jih pri 

facilitativni, transformativni in terapevtski. Prav tako so povezave med tehnikami in tistimi 

mediatorji, ki so izrazili, da se bodisi ne opredeljujejo za posamezen stil, bodisi ga ne 

poznajo. Pri slednjih dveh skupinah mediatorjev je zanimivo, da je smer povezanosti brez 

izjeme obratna s smerjo povezave pri preostalih treh stilih. Kar pomeni, da če ugotavljamo 

na primer za tehniko ločenih srečanj, da obstaja negativna povezava s transformativno in 

terapevtsko mediacijo, obstaja za isto tehniko pozitivna povezava pri mediatorjih, ki se za stil 

ne opredeljujejo. 

 

Glede na Kendallov korelacijski koeficient in njegovo statistično značilnost ugotavljamo, da 

tisti mediatorji, ki vodijo facilitativno mediacijo, bolj pogosto uporabljajo tehniko 

normaliziranja in tehniko ločitev stališč od interesov. 

 

Nadalje ugotavljamo, da tisti mediatorji, ki vodijo transformativno mediacijo, bolj pogosto 

pripovedujejo osebne izkušnje iz lastnega življenja in uporabljajo predmediacijo. 

Nasprotno pa mediatorji s transformativnim stilom manj pogosto uporabljajo ločena 

srečanja in manjkrat izražajo predloge. 

Ugotovljeno je v skladu s tem, kar razumemo pod pojmom transformativne mediacije. Glede 

na to, da je pomemben odnos, je način dela z medianti pretežno ali skoraj izključno tak, da 

                                                 
76

 Mediatorji so podajali samooceno. 
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so udeleženci na mediaciji skupaj, da se lahko slišijo v vseh izraženih mnenjih, čustvih, 

pogledih, in kjer namen in cilj ni rešitev konflikta, temveč njegova transformacija (Bush in 

Folger, 2011). S tega vidika ima smisel in je razumljivo, da mediator (skoraj) ne izvaja ločenih 

srečanj, na katerih bi se sicer pogovarjal z vsako stranko posebej, največkrat z namenom 

pospeševanja pogajanj oziroma doseganja rešitve (Taylor, 2002). Vsekakor se mediatorji pri 

transformativnem načinu izvajanja družinske mediacije vzdržujejo kakršnegakoli dajanja 

predlogov. Po eni strani niti ni njihov cilj doseganje dogovorov, po drugi je prepričanje 

transformativne paradigme, da mora vse izhajati iz udeležencev (Bush in Folger, 2011). 

 

Glede na Kendallov korelacijski koeficient in njegovo statistično značilnost nadalje 

ugotavljamo, da tisti mediatorji, ki vodijo mediacijo s terapevtskim načinom mediiranja, bolj 

pogosto uporabljajo tehniko pripovedovanja anekdot, pripovedujejo izkušnje iz lastnega 

življenja in izvajajo predmediacijo. 

Tisti mediatorji, ki uporabljajo terapevtski stil mediacije, pa manj pogosto uporabljajo ločena 

srečanja. 

 

Glede na teoretični okvir terapevtske mediacije, katere glavni namen je narediti plan, kako 

bosta bivša partnerja delovala v prihodnosti kot starša in da naredita tranzicijo iz partnerske 

v starševsko vlogo (Irving in Benjamin, 2002), to ugotovitev podpirajo tudi rezultati te 

raziskave. Pomembno je tudi, da se razveza preokviri in postavi v pozitiven, sodelujoč okvir, 

da se stranke spodbudi k izražanju kakršnihkoli čustev, ki jih gojijo do (bivšega) partnerja 

(ibid.). V skladu s tem gredo tudi gornje ugotovitve raziskave, torej o izvajanju predmediacije, 

pripovedovanju lastnih izkušenj in skupnem delu, s čim manj ločenih srečanj. 

 

 

Tabela 39: Povezava med načinom izvajanja družinskih mediacij oz. stilom vodenja ter 
mediacijskimi tehnikami 

 

  
Evalua-

tivna 
Facilita-

tivna 
Transfor-
mativna 

Tera-
pevtska 

Eko-
sistemska 

NIČ-
neopred. 

NIČ-ne 
poznam DRUGO 

 

 
 
Povzemanje 

Korelacijski 
koeficient 

,112 ,064 -,016 ,118 ,044 ,159 -,408
**

 ,115 

Pomembnost 
(dvostranska) 

,364 ,602 ,898 ,339 ,720 ,198 ,001 ,314 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 

 
 
Normaliziranje 

Korelacijski 
koeficient 

,161 ,256
*
 ,209 ,161 ,132 -,180 -,217 ,354

**
 

Pomembnost 
(dvostranska) 

,208 ,046 ,103 ,208 ,303 ,161 ,091 ,003 

N 61 61 61 61 61 61 61 61 

 
 
Ločena srečanja 

Korelacijski 
koeficient 

,182 ,046 -,356
**

 -,265
*
 -,109 ,068 ,253

*
 -,184 

Pomembnost 
(dvostranska) 

,133 ,701 ,003 ,028 ,369 ,572 ,036 ,101 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 
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Pripovedovanje 
anekdot 

Korelacijski 
koeficient 

,118 ,083 ,218 ,341
**

 -,176 -,280
*
 -,004 ,272

*
 

Pomembnost 
(dvostranska) 

,352 ,514 ,087 ,007 ,167 ,027 ,974 ,022 

N 61 61 61 61 61 61 61 61 

 
Ločitev stališč od 
interesov 

Korelacijski 
koeficient 

,074 ,246
*
 -,079 -,061 ,128 ,049 -,303

*
 ,100 

Pomembnost 
(dvostranska) 

,547 ,046 ,520 ,623 ,299 ,688 ,014 ,384 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 

 
Postavljanje 
reflektivnih 
vprašanj 

Korelacijski 
koeficient 

-,066 ,197 ,168 ,240 ,148 -,124 -,329
**

 ,262
*
 

Pomembnost 
(dvostranska) 

,596 ,113 ,176 ,053 ,232 ,318 ,008 ,023 

N 65 65 65 65 65 65 65 65 

 
(Mediatorjevo) 
izražanje 
predlogov 

Korelacijski 
koeficient 

-,072 ,029 -,260
*
 -,020 ,106 ,196 ,247

*
 -,139 

Pomembnost 
(dvostranska) 

,560 ,814 ,035 ,872 ,392 ,113 ,045 ,225 

N 64 64 64 64 64 64 64 64 

Osebno 
pripovedovanje 
mediatorja 
(izkušnje iz 
lastnega 
življenja) 

Korelacijski 
koeficient 

,008 ,229 -,035 ,263
*
 ,039 -,071 -,110 ,190 

Pomembnost 
(dvostranska) 

,951 ,065 ,777 ,034 ,753 ,568 ,375 ,101 

N 
65 65 65 65 65 65 65 65 

 
Prazen stol 

Korelacijski 
koeficient 

-,070 ,092 ,294
*
 ,257 ,014 -,251 ,014 ,229 

Pomembnost 
(dvostranska) 

,602 ,495 ,029 ,057 ,918 ,063 ,918 ,067 

N 55 55 55 55 55 55 55 55 

 
 
Predmediacija  
 

Korelacijski 
koeficient 

-,152 ,026 ,289
*
 ,336

**
 ,006 -,258

*
 -,173 ,214 

Pomembnost 
(dvostranska) 

,236 ,840 ,024 ,009 ,963 ,044 ,178 ,071 

N 61 61 61 61 61 61 61 61 

 
 

Za mediatorje, ki delajo ekosistemsko mediacijo, ni mogoče prepoznati nobene statistično 

pomembne korelacije. 

 

Tisti mediatorji, ki se ne opredeljujejo za posamezen način vodenja družinske mediacije, 

manj pogosto uporabljajo pripovedovanje anekdot in predmediacijo, saj sta tam korelacijska 

koeficienta negativna, njuna vrednost pa je med 0,280 in 0,250. 

Mediatorji, ki ne poznajo tovrstne delitve na posamezne stile vodenja družinske mediacije, 

bolj pogosto uporabljajo ločena srečanja in izražajo svoje predloge. Ista skupina mediatorjev 

pa manj pogosto uporablja tehniko povzemanja, tehniko ločitve stališč od interesov ter 

postavlja manj reflektivnih vprašanj, torej ponovno lahko zasledimo obratno povezanost kot 

pri mediatorjih, ki se opredeljujejo za posamezen stil vodenja družinske mediacije. 
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Povezava med načinom izvajanja družinskih mediacij oziroma stilom 

vodenja ter temeljnimi cilji družinske mediacije 

 

Za analizo tega dela smo uporabili Kendallov korelacijski koeficient in dobili ter interpretirali 

vrednosti, ki kažejo na šibko ali srednje močno povezanost primerjanih spremenljivk. Iskali 

smo korelacijo med načinom izvajanja družinskih mediacij oziroma stilom vodenja 

(evaluativna, facilitativna, transformativna, terapevtska, ekosistemska) ter temeljnimi cilji 

družinske mediacije, kot jih prepoznavajo mediatorji anketiranci. 

 

Ugotavljamo, da je kar osem temeljnih ciljev statistično povezanih s stilom vodenja družinske 

mediacije. Tokrat nismo dobili povezav za facilitativni način vodenja ter za tiste, ki se ne 

opredeljujejo, za vse preostale pa povezave najdemo. 

 
Glede na Kendallov korelacijski koeficient, ki je negativen, in njegovo statistično značilnost 

ugotavljamo, da tisti mediatorji, ki vodijo evaluativno mediacijo, manj pogosto menijo, da je 

temeljni cilj družinske mediacije izboljšati komunikacijo med udeleženci in omogočiti varen 

in zaupen prostor, kjer lahko vsak izrazi, kar mu je pomembno in kar želi. 

Razumljivo, saj so mediatorji, ki delajo na način evaluativne mediacije ali mediacije s ciljem 

poravnave, so primarno usmerjeni k sporazumu (Parkinson, 2011) in potemtakem v njihovo 

razlago ciljev mediacije ne sodi, ali ne sodi v prvi vrsti, posvečanje izboljšanju komunikacije 

med strankami ali omogočanju, da lahko vsaka od strank izrazi, vse, kar želi. 

 
Glede na Kendallov korelacijski koeficient, ki je negativen, in njegovo statistično značilnost 

ugotavljamo, da tisti mediatorji, ki vodijo ekosistemsko mediacijo, manj pogosto menijo, da 

je temeljni cilj družinske mediacije pomagati udeležencem, da po razvezi ZZ ali razpadu ne 

zapadejo v depresijo. 
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Tabela 40: Povezava med načinom izvajanja družinskih mediacij oz. stilom vodenja ter 
temeljnimi cilji družinske mediacije 

 

   
Evalua-

tivna 
Facilita-

tivna 
Transfor-
mativna 

Tera-
pevtska 

Eko-
sitem. 

NIČ – 
neopred. 

NIČ – 
ne 

poznam DRUGO 

Izboljšati komunikacijo 
med udeleženci 

  
 

Korelacijski 
koeficient 

-,246
*
 -,132 ,314

**
 -,018 ,086 -,073 -,079 ,007 

 Pomembnost 
(dvostranska) 

,039 ,268 ,009 ,880 ,471 ,542 ,510 ,952 

 N 66 66 66 66 66 66 66 66 

Pomagati 
udeležencema, da po 
razvezi ZZ ali razpadu 
IZS ne bosta zapadla v 
depresijo 

  
 

Korelacijski 
koeficient 

-,006 -,165 ,065 ,014 -,253
*
 ,145 ,087 -,102 

 Pomembnost 
(dvostranska) 

,956 ,151 ,573 ,901 ,028 ,208 ,451 ,340 

 N 65 65 65 65 65 65 65 65 

Izboljšati odnos med 
udeleženci 

  
 

Korelacijski 
koeficient 

-,056 -,168 ,351
**

 ,069 -,196 ,034 -,030 ,030 

 Pomembnost 
(dvostranska) 

,630 ,146 ,002 ,555 ,091 ,772 ,794 ,781 

 N 66 66 66 66 66 66 66 66 

Omogočiti, da se 
udeleženci slišijo med 
sabo 

  
 

Korelacijski 
koeficient 

-,222 -,010 ,418
**

 ,139 ,143 -,035 -,238 ,149 

 Pomembnost 
(dvostranska) 

,074 ,938 ,001 ,263 ,251 ,776 ,055 ,197 

 N 66 66 66 66 66 66 66 66 

Omogočiti varen in 
zaupen prostor, kjer 
lahko vsak izrazi, kar 
mu je pomembno in 
kar želi 

  
 

Korelacijski 
koeficient 

-,246
*
 ,027 ,357

**
 ,207 ,145 -,103 -,197 ,163 

 Pomembnost 
(dvostranska) 

,044 ,827 ,004 ,091 ,236 ,402 ,108 ,154 

 N 65 65 65 65 65 65 65 65 

Opolnomočiti 
udeležence 

  
 

Korelacijski 
koeficient 

-,129 ,003 ,296
*
 ,182 ,191 -,117 -,245

*
 ,181 

 Pomembnost 
(dvostranska) 

,267 ,977 ,011 ,118 ,100 ,314 ,035 ,094 

 N 65 65 65 65 65 65 65 65 

Privabiti na mediacijo 
stranke, ki se 
pogovarjajo s spornimi 
vprašanji v zvezi z 
razvezo ZZ ali 
razpadom IZS in imajo 
mladoletne otroke 

  
 

Korelacijski 
koeficient 

,123 ,123 ,051 ,165 ,090 -,110 ,009 ,214
*
 

 Pomembnost 
(dvostranska) 

,287 ,286 ,661 ,153 ,437 ,340 ,937 ,047 

 N 
65 65 65 65 65 65 65 65 

Pomagati 
udeležencema, da 
bosta po razvezi ali 
razpadu izvenzakonske 
zveze čim boljša starša 
svojim otrokom 

  
 

Korelacijski 
koeficient 

-,140 ,053 ,410
**

 ,146 ,020 -,051 -,058 ,180 

 Pomembnost 
(dvostranska) 

,237 ,659 ,001 ,219 ,867 ,668 ,626 ,104 

 N 65 65 65 65 65 65 65 65 

 
 
Glede na korelacijski koeficient, ki je pozitiven in predstavlja srednje močno korelacijo 

oziroma soodvisnost in njegovo statistično značilnost, ugotavljamo, da tisti mediatorji, ki 

vodijo transformativno mediacijo bolj pogosto, menijo, da je temeljni cilj družinske 

mediacije: izboljšati komunikacijo med udeleženci; izboljšati odnos med udeleženci; 
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omogočiti, da se slednji slišijo med seboj; omogočiti varen in zaupen prostor, kjer lahko vsak 

izrazi, kar mu je pomembno in kar želi; opolnomočiti udeležence; pomagati udeležencema, 

da bosta po razvezi ali razpadu izvenzakonske zveze čim boljša starša. 

Ugotovljeno je v popolnem skladju s paradigmo transformativne mediacije in poudarja tiste 

njene vidike, ki so bili predhodno večkrat interpretirani. 

 

Za tiste mediatorje, ki ne poznajo tovrstne opredelitve družinske mediacije, je značilno, da 

manj pogosto menijo, da je temeljni cilj družinske mediacije krepitev moči udeležencev. 

 
 

Povezava med načinom izvajanja družinskih mediacij oziroma stilom 
vodenja ter pojmovanjem uspešnosti družinske mediacije 
 

Za analizo je vnovično uporabljen Kendallov korelacijski koeficient. Tukaj nas zanima 

povezanost med stilom vodenja in pojmovanjem uspešnosti družinske mediacije. 

Ugotavljamo, da je polovica vseh spremenljivk pojmovanja uspešnosti povezana s stilom 

vodenja mediacije oziroma s facilitativnim in transformativnim načinom vodenja ter 

ekosistemsko mediacijo. 

 

Glede na Kendallov korelacijski koeficient in njegovo statistično značilnost ugotavljamo, da 

tisti mediatorji, ki vodijo facilitativno mediacijo, manj pogosto menijo, da je mediacija, v 

kateri imajo stranke občutek, da ni bila pravična, neuspešna. Prav tako so redkeje mnenja, da 

je mediacija neuspešna, če se stranki na mediaciji veliko prepirata. Hkrati bolj pogosto 

menijo, da je mediacija uspešna, če jo kot uspešno opredeli mediator. 

Za facilitativne družinske mediatorje, torej prepiranje strank ali njihov občutek, da mediacija 

ni bila pravična, ne pomeni pogosto, da zaradi tega mediacija ni bila uspešna. 

 

Glede na Kendallov korelacijski koeficient in njegovo statistično značilnost ugotavljamo, da 

tisti mediatorji, ki vodijo transformativno mediacijo manj pogosto, menijo, da je mediacija 

uspešna, ko se zaključi s podpisom sporazuma. Isti mediatorji bolj pogosto menijo, da je 

mediacija uspešna, če jo kot uspešno opredelijo stranke; če so se razrešila vsa sporna 

vprašanja, kljub nepodpisu sporazuma; če stranki vsaj malo izboljšata svoj odnos; če stranki 

dosežeta ustno rešitev spornih vprašanj in ne želita podpisati sporazuma; če sta stranki 

zadovoljni s procesom mediacije in njenim izidom. 

Transformativni mediatorji primarne pozornosti ne posvečajo doseganju sporazuma, to zdaj 

že vemo, zaradi česar dosežen dogovor še ni nujno kazalnik uspešne mediacije. Večji kazalnik 
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uspešnosti so zanje parametri, ki kažejo na izboljšave v odnosu, opredelitev strank za 

uspešnost in dejanska (ne nujno tudi formalizirana) razrešitev konflikta. 

 

 
Tabela 41: Povezava med načinom izvajanja družinskih mediacij oz. stilom vodenja ter 
pojmovanjem uspešnosti družinske mediacije 

 

   
Evalua-

tivna 
Facili-

tativna 
Transfor-
mativna 

Terapevt-
ska 

Eko-
sitemska 

NIČ – ne 
opredelj. 

NIČ – ne 
pozna DRUGO 

Mediacija je 
USPEŠNA takrat, 
ko se zaključi s 
podpisom 
sporazuma. 

 Korelacijski 
koeficient 

,212 ,085 -,240
*
 -,145 -,045 ,140 -,045 -,037 

Pomembnost 
(dvostranska) 

,063 ,456 ,035 ,204 ,693 ,221 ,692 ,729 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 

Mediacija je 
USPEŠNA, če jo 
kot uspešno 
opredelijo 
stranke. 

 Korelacijski 
koeficient 

-,171 -,071 ,312
*
 ,228 ,056 -,074 -,153 ,124 

Pomembnost 
(dvostranska) 

,169 ,569 ,012 ,066 ,651 ,552 ,218 ,283 

N 64 64 64 64 64 64 64 64 

Mediacija, v 
kateri imajo 
stranke občutek, 
da ni bila 
pravična, je 
NEUSPEŠNA. 

 Korelacijski 
koeficient 

-,117 -,233
*
 -,022 -,107 ,029 ,107 -,049 -,188 

Pomembnost 
(dvostranska) 

,313 ,045 ,847 ,358 ,802 ,355 ,675 ,081 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 

Mediacija je 
USPEŠNA, če jo 
kot uspešno 
opredelim jaz kot 
mediator. 

 Korelacijski 
koeficient 

,130 ,325
**

 -,205 -,031 -,151 ,015 ,024 ,065 

Pomembnost 
(dvostranska) 

,260 ,005 ,075 ,791 ,190 ,896 ,837 ,543 

N 65 65 65 65 65 65 65 65 

Mediacija je 
USPEŠNA, če so 
se razrešila vsa 
sporna vprašanja 
med strankami, 
kljub temu, da 
ena ali obe 
stranki na koncu 
nista želeli 
podpisati 
sporazuma. 

 Korelacijski 
koeficient 

-,187 -,155 ,251
*
 ,043 -,062 -,039 -,057 -,031 

Pomembnost 
(dvostranska) 

,098 ,170 ,027 ,704 ,587 ,730 ,615 ,766 

 
 
 
N 66 66 66 66 66 66 66 66 

Mediacija je 
USPEŠNA, če sta 
stranki izpolnili 
vsaj kakšno 
obveznost iz 
podpisanega 
mediacijskega 
dogovora. 

 Korelacijski 
koeficient 

,076 ,144 -,113 ,138 -,302
*
 ,089 -,139 ,034 

Pomembnost 
(dvostranska) 

,524 ,227 ,342 ,248 ,011 ,455 ,243 ,762 

 
 
N 

66 66 66 66 66 66 66 66 

Mediacija je 
NEUSPEŠNA, če 
se stranki na 
mediaciji veliko 
prepirata. 

 Korelacijski 
koeficient 

-,085 -,331
**

 -,181 ,019 -,251
*
 ,165 ,013 -,291

**
 

Pomembnost 
(dvostranska) 

,475 ,005 ,129 ,871 ,035 ,166 ,915 ,009 

N 64 64 64 64 64 64 64 64 

Mediacija je 
USPEŠNA, če 

 Korelacijski 
koeficient 

-,041 ,171 ,279
*
 ,137 -,219 -,006 -,298

*
 ,187 
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stranki vsaj malo 
izboljšata svoj 
odnos. 

 

Pomembnost 
(dvostranska) 

,727 ,148 ,018 ,245 ,064 ,962 ,012 ,088 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 

Mediacija je 
USPEŠNA, če 
stranki v 
mediaciji 
dosežeta ustno 
rešitev spornih 
vprašanj, 
mediacijskega 
sporazuma pa ne 
želita podpisati. 

 Korelacijski 
koeficient 

-,103 -,026 ,408
**

 -,012 -,014 -,191 -,004 ,108 

Pomembnost 
(dvostranska) 

,371 ,819 ,000 ,917 ,906 ,096 ,970 ,313 

 
 
 
N 

66 66 66 66 66 66 66 66 

Mediacija je 
USPEŠNA, če sta 
stranki zadovoljni 
s procesom 
mediacije in 
njenim izidom. 

 Korelacijski 
koeficient 

-,158 -,093 ,335
**

 ,043 -,014 -,084 -,148 ,062 

Pomembnost 
(dvostranska) 

,205 ,458 ,007 ,732 ,912 ,504 ,236 ,593 

N 65 65 65 65 65 65 65 65 

 

 

Za mediatorje, ki delajo evaluativno mediacijo, ni mogoče prepoznati nobene statistično 

pomembne povezanosti. Enako velja za mediatorje, ki vodijo terapevtsko mediacijo. 

 

Kendallov korelacijski koeficient, ki je negativen, nam pove, da tisti mediatorji, ki vodijo 

ekosistemsko mediacijo, manj pogosto menijo, da je mediacija uspešna, če sta stranki 

izpolnili vsaj kakšno obveznost iz podpisanega mediacijskega dogovora ter enako, manj 

pogosto, da je mediacija neuspešna, če sta se stranki na mediaciji veliko prepirali. 

 

Za tiste mediatorje, ki ne poznajo tovrstne opredelitve družinske mediacije, je značilno, da 

manj pogosto menijo, da je mediacija uspešna, če sta stranki vsaj malo izboljšali svoj odnos. 

 

Razno 
 

Za konec smo naredili še nekaj korelacij, za katere smo dopustili možnost, da bi utegnile biti 

zanimive. 
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Tabela 42: Število ur usposabljanja mediatorjev, ki mediirajo v okviru sodišč / izven sodišč  
 

Družinske mediacije izvajam: Aritmetična sredina N Stand. odklon Mediana 

Zgolj v okviru sodišč 108,769 26 85,7635 80,000 

Zgolj izven sodišč 

Tako v okviru sodišč kot izven njih 

255,800 

312,083 

25 

12 

109,1604 

135,3020 

250,000 

300,000 

     
Skupaj 205,841 63 134,0489 200,000 

 
 

Pri preverjanju medsebojne povezave med skupnim številom ur usposabljanja mediatorjev in 

načinu izvajanja mediacij v smislu izvensodne ali sodišču pridružene smo se poslužili 

statističnega testa Anove, s pomočjo katerega preverjamo statistično značilno razliko 

povprečno opravljenih ur usposabljanja mediatorjev in način izvajanja mediacij.  

 

Glede na vrednost ETA, ki je 0,397, in glede na vrednost F = 19,792 pri stopnji prostosti 2 ter 

signifikantnosti pri p = 0,000 ugotavljamo, da so med mediatorji glede na to, koliko ur 

usposabljanja so opravili, statistično značilne razlike.  

 

Tisti, ki imajo opravljenih največ ur usposabljanja, izvajajo tako izvensodne kot tudi sodišču 

pridružene mediacije. Tisti mediatorji, ki imajo najmanj ur izobraževanja, opravljajo 

mediacije samo v okviru sodišč. 

 

 

Tabela 43: Pomembnost razlik v številu ur usposabljanja med tremi podskupinami 
mediacije glede na institucionalni okvir izvajanja 
 
 

ANOVA Tabela 

  
Vsota 

kvadrantov SS 
Povprečje 

kvadrantov F Pomembnost 

Opravljeno 
število ur 
usposabljanj/ 
Stil vodenja 

Med skupinami 
(kombinirano) 

 442842,9 2 221421,4 19,792 ,000 

Znotraj skupine 671241,5 60 11187,359     

Skupaj 1114084,4 62       

 

Glede na statistično pomembnost korelacijskih koeficientov ne moremo govoriti o 

soodvisnosti števila srečanj pri posamezni družinski mediaciji z načinom oziroma stilom 

vodenja mediacije.  
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Tabela 44: Povezava med komediacijo in izvajanjem DM kot sodišču pridružene oz. 
izvensodne 

 

      
Izvajanje družinske mediacije 

  

Skupaj   

Izvajanje 
družinske 
mediacije 
  

zgolj v okviru sodišč – 
 kot sodišču pridružene 

mediacije 

   zgolj izven sodišč –  
t.i. izvensodne 

mediacije 
 

tako zunaj sodne kot  
tudi sodišču pridružene 

mediacije 

 Računano 2 3 0 5 

vedno sam % v vpr.12 40,0% 60,0% 0,0% 100,0% 

  % v vpr.19 7,7% 11,5% 0,0% 7,8% 

  
večinoma sam 

Računano 2 13 3 18 

  % v vpr.12 11,1% 72,2% 16,7% 100,0% 

  % v vpr.19 7,7% 50,0% 25,0% 28,1% 

  
večinoma v 
paru s še enim 
mediatorjem 

Računano 15 7 7 29 

  % v vpr.12 51,7% 24,1% 24,1% 100,0% 

  % v vpr. 19 57,7% 26,9% 58,3% 45,3% 

  
vedno v paru s 
še enim 
mediatorjem 

Računano 7 3 2 12 

  % v vpr.12 58,3% 25,0% 16,7% 100,0% 

  % v vpr.19 26,9% 11,5% 16,7% 18,8% 

Skupaj Računano 26 26 12 64 

  % v vpr.12 40,6% 40,6% 18,8% 100,0% 

  
  

% v vpr.19 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pri preverjanju sovplivanja tega, ali mediatorji mediirajo sami ali v paru in načina izvajanja 

mediacij v smislu izvensodnih ali pridruženih sodišču, smo se poslužili statističnega testa Hi 

kvadrata. Ker je pri omenjenem testu pogoj, da je manj kot 20 % takšnih celic, kjer je v 

posamezni celici manj kot pet predstavnikov, statističnega testa Hi kvadrata ne moremo 

izvesti.  

 

Lahko pa se poslužimo Kulbackovega testa, ki te omejitve nima. Glede na vrednost 

Kulbackovega preizkusa ugotovimo, da tisti mediatorji, ki izvajajo mediacije večinoma sami, 

delujejo zgolj zunaj sodišč, in tisti, ki večinoma mediirajo v paru, večinoma izvajajo mediacije 

samo v okviru sodišč. 

Ta ugotovitev korenini v dvojem.  
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Najprej Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč v četrti alineji 3. odstavka 2. člena 

predpisuje, da »mediacijo v sporih iz družinskih razmerij vodita pri sodišču prve stopnje dva 

mediatorja, od katerih ima eden opravljen pravniški državni izpit, drugi pa izkazuje strokovno 

znanje in izkušnje s področja psihologije ali drugega podobnega področja«. Sodišču 

pridružena družinska mediacija naj bi se torej izvajala v komediaciji dveh mediatorjev. 

Kot razlago ugotovitve, da mediatorji, ki mediirajo samo zunaj sodišč, večinoma mediirajo 

sami, pa lahko povemo, da taki mediatorji mediirajo znotraj posamezne mediacijske 

organizacije, druge ustanove, ki ponuja poleg drugega tudi mediacijske storitve ali pa storitev 

na trgu ponujajo sami. Četudi bi bilo z vidika stroke in same mediacije velikokrat bolj 

optimalno posamezno družinsko mediacijo izvesti v komediaciji, pa to za sabo povleče 

dejstvo, ki ni zanemarljivo, namreč strošek mediacije. Mediacija je seveda dražja, če jo 

izvajata dva mediatorja namesto enega, kar pa lahko pomeni za stranke otežujočo, če ne že 

izključitveno okoliščino. 

 

3.6.6 Sklepno 
 

Morda najpreglednejši način sumiranja množice opisnih spremenljivk, tabel, grafov in številk, 

ki ga lahko ob sklepu tega poglavja ponudimo, je, da izdelamo lik družinskega mediatorja, ki 

predstavlja povprečje vseh podanih ugotovitev in s tem najverjetnejšo podobo, ki bi jo 

stranka ugledala, če bi prišla na družinsko mediacijo. 

Pri tem ne gre operirati z imeni, vendar želimo vseeno naš imaginarni lik čim bolj poosebiti, 

ker bo na ta način bolj predstavljiv, otipljiv in spoznaven. Imenovali ga bomo Mediatorka. 

 

Koga bi torej udeleženca družinske mediacije uzrla, vzemimo tudi na njuni strani 

najpogostejšo situacijo, razhajajoča se partnerja, ko bi vstopila v mediacijsko sobo? 

 

Družinsko mediacijo bi vodila Mediatorka, ženska, stara 46 let, z univerzitetno izobrazbo, 

natančneje univerzitetna diplomirana pravnica. Mediacijo bi vodila s kolegico, mediatorko, 

prav tako ženskega spola.  

Najverjetneje bi mediacija potekala v Osrednjeslovenski regiji, morda pa tudi v Gorenjski ali 

Savinjski. Skoraj zagotovo ne v Pomurski, Zasavski, Srednjeposavski ali Jugovzhodni Sloveniji, 

saj tam skoraj ni delujočih družinskih mediatorjev. 

 

Mediatorka bi imela tri leta izkušenj z mediacijo in bi do zdaj izvedla 12 mediacij. 
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Kot rečeno, mediacija bi se izvajala v komediaciji, za kar bi se odločil koordinator mediacijske 

pisarne zaradi narave spora in zaradi tega, ker imata udeleženca mladoletne otroke. 

Mediacijski par bi bil dokaj stalen, saj Mediatorka večinoma mediira z isto kolegico 

mediatorko, včasih še z eno drugo. Taka je njena želja, pa tudi želja komediatorke. 

Mediatorka bi si tudi želela mediirati večinoma z moškim kolegom mediatorjem, vendar je to 

težko izvedljivo. 

 

Težko rečemo, ali bi se mediacija odvijala kot izvensodna mediacija ali bi potekala v obliki 

sodišču pridružene mediacije, saj obstaja za to, glede na delež mediatorjev, ki izvajajo eno ali 

drugo obliko, povsem enaka možnost. 

 

Mediatorka izvaja v večini facilitativno mediacijo, njena kolegica pa transformativno. 

Transformativni način vodenja mediacije vpliva na to, da ima mediator več mediacijskih 

srečanj v posamezni zadevi. 

Verjetnost, da bi se aktualna mediacija zaključila s podpisom sporazuma, je kar velika, 

natančneje 65 %. 

 

Poglejmo še, kakšna prepričanja in mnenja goji Mediatorka o družinski mediaciji. 

 

Največji kriterij za doseganje pravičnosti v mediaciji se ji zdi zlasti nepristransko delovanje 

mediatorja, enakovredno oziroma enako obravnavanje strank v postopku, dajanje možnosti 

za izražanje volje strank, doslednost pri doseganju sporazuma, dajanje možnosti kontrole 

udeležencem in ekvivalentnost dogovora. 

 

Na zadovoljstvo strank v postopku družinske mediacije po njenem mnenju najbolj vplivata 

zadovoljstvo strank z izidom mediacije in zadovoljstvo z mediacijskim procesom. 

 

Po mnenju Mediatorke so rezultati na mediaciji v precejšnji meri doseženi, če je dosežen 

mediacijski dogovor. Sledijo zaznane spremembe v komunikaciji strank in spremembe v 

vedenju strank. 

 

Če pogledamo mediacijske tehnike, ki jih Mediatorka redno uporablja, so to glede na 

pogostost uporabe aktivno poslušanje, povzemanje, fokusiranje na prihodnost, preokvirjanje 

in normaliziranje. Mediatorka se občasno poslužuje uporabe »jaz sporočil«, uravnotežanja 

moči, ločenih srečanj in zastavljanja cirkularnih vprašanj. Nikoli pa ne uporablja 

predmediacije in tehnike praznega stola.  
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Temeljna cilja družinske mediacije sta po mnenju Mediatorke omogočiti, da se udeleženci na 

mediaciji v varnem in zaupnem prostoru slišijo med sabo ter pomoč udeležencema, da bosta 

po razvezi ZZ ali razpadu IZS čim boljša starša. Poleg tega pa so cilji mediacije še izboljšati 

komunikacijo med udeleženci; pomagati udeležencem, da rešijo vsaj nekatera sporna 

vprašanja; privabiti na mediacijo stranke, ki se pogovarjajo o spornih vprašanjih v zvezi z 

razvezo ZZ ali razpadom IZS in imajo mladoletne otroke. 

Zanimivo je tudi Mediatorkino mnenje o tem, kakšen je dober mediator. Po njenem je dober 

mediator tisti, ki ustvarja razmere varnega in zaupnega okolja za mediacijo, ki je 

nepristranski, ki naveže dober stik z udeležencema, ki uporablja tehnike pri zastoju v 

mediaciji, ki gleda na blaginjo otrok, ki stranke fokusira na prihodnost, ki uporablja mnoge 

komunikacijske veščine ter zaznava in spodbuja sodelovalen odnos med udeleženci. 

 

O kategoriji uspešnosti je nehvaležno razpravljati. Kljub temu lahko potegnemo skupaj nekaj 

ugotovitev. 

Mediatorka se popolnoma strinja s trditvijo, da je mediacija uspešna, če sta stranki 

zadovoljni s procesom mediacije in njenim izidom. Prav tako je mnenja, da je mediacija 

uspešna, če se v postopku doseže rešitev vsaj enega spornega vprašanja, če stranki vsaj malo 

izboljšata svoj odnos, če jo kot uspešno opredelijo stranke ali če sta stranki izpolnili vsaj 

kakšno obveznost iz podpisanega mediacijskega dogovora.  

 

Mediatorka nadalje zagovarja stališče, da so stranke tem bolj zadovoljne, čim bolj pravično 

deluje mediator, čim več spornih vprašanj razrešijo in če jih mediator pripelje do končnega 

dogovora. 

 
Mediatorka bi lahko predstavila tudi nekaj mnenj svojih kolegov o tem, kaj je temeljni cilj 

družinske mediacije, glede na stil vodenja mediacije. 

Mediatorji, ki na primer vodijo transformativno mediacijo bolj pogosto, menijo, da je 

temeljni cilj družinske mediacije: izboljšati komunikacijo med udeleženci; izboljšati odnos 

med udeleženci; omogočiti, da se slednji slišijo med seboj; omogočiti varen in zaupen 

prostor, kjer lahko vsak izrazi, kar mu je pomembno in kar želi; opolnomočiti udeležence; 

pomagati udeležencema, da bosta po razvezi ali razpadu izvenzakonske zveze čim boljša 

starša. 

 

Taka je torej slika naše Mediatorke in njenih prepričanj o družinski mediaciji. Mislimo, da bi 

bili lahko stranki s svojim izrecnim ali koordinatorjevim naključnim izborom kar zadovoljni. 

Podoba povprečnega družinskega mediatorja, ki smo jo opisali na podlagi analize rezultatov, 

je precej dobra. 
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Ob koncu naloge želimo strniti temeljne ugotovitve, do katerih smo se dokopali po opravljeni 

prvi nacionalni raziskavi s področja družinske mediacije v Sloveniji, kjer smo raziskovali 

temeljna pojmovanja in izvajanje družinske mediacije z vidika mediacijskih organizacij in 

sodišč, ki ponujajo sodišču pridruženo mediacijo, z vidika udeležencev mediacije, torej 

strank, in z vidika družinskih mediatorjev. Zbrali in uredili ter primerjali smo pet zasledovanih 

dejavnikov družinske mediacije znotraj zakonskih aktov Evropske unije in njenih članic. V 

sklepu pa podajamo nekaj smernic za nadgradnjo izvajanja mediacij in usposabljanja 

družinskih mediatorjev skupaj s predlogi, ki izhajajo s strani udeležencev v raziskavi in lastnih 

spoznanj. 

 

Velika večina držav članic Evropske unije, natančno 16, v posebnem zakonu, navadno je to 

zakon o mediaciji, opredeljuje mediacijo na način, da jo precej natančno in strnjeno definira. 

Največ držav uporablja izraz »mediacija«, dve istovrstni postopek nazivata kot »konciliacijo«. 

Države članice lahko glede zaupanja izvajanja procesa mediacije razdelimo na tiste, ki skoraj 

ne poznajo omejitev glede tega, kdo je lahko mediator, in tiste, ki za opravljanje te naloge 

določajo posamezne pogoje. Približno tretjina držav uvršča mediatorje na sezname, vpisuje v 

registre ali jim podeljuje licence. Veliko pozornosti, kar se kaže v mnoštvu zakonskih določb, 

države posvečajo vlogi, nalogam in pristojnostim mediatorja, pa tudi njegovim pravicam in 

dolžnostim. Enako ugotavljamo za proces mediacije; navadno je znotraj členov precej 

natančno opisan ter razdeljen na začetek, potek in zaključek postopka. Večinoma je pisni 

sporazum tisti akt, s katerim se uspešno razrešena sporna zadeva konča; večina držav 

predvideva način, s katerim pridobi mediacijski dogovor po določenem ravnanju strank 

izvršilni naslov. Akti večinoma urejajo tudi višino in način plačila nagrade za mediatorje in 

povrnitev stroškov, povezanih z opravljeno mediacijo. Ugotavljamo, da je institut mediacije 

inkorporiran v zakonske ali vsaj podzakonske akte vseh držav članic Evropske unije77, med 

katerimi zaseda po naši oceni Slovenija precej visoko mesto. 

 

Naslednji sklop ugotovitev izhaja iz analize podatkov, posredovanih s strani enajstih 

mediacijskih organizacij in sedmih okrožnih sodišč, ki družinsko mediacijo izvajajo od dveh do 

dvanajst let. Skoraj 40 % jih ponuja mediiranje vsak dan čez vse leto, pri čemer je ponudba 

najbolj osredinjena v Osrednjeslovenski regiji, sledita Gorenjska in Posavska. Več kot 

polovica organizacij in sodišč opaža trend rasti primerov družinske mediacije, skupno število 

do zdaj izvedenih mediacij s področja družinskih sporov pa je 3908, od katerih je 44 % v 

obliki izvensodnih mediacij, 56 % pa kot sodišču pridruženih. Povprečno trajanje posamezne 

družinske mediacije je štiri srečanja, kar 68 % pa se jih zaključi s podpisom mediacijskega 

                                                 
77

 Za eno državo kljub vsemu nismo uspeli najti nobenega predpisa. 
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sporazuma. Organizacije beležijo pri delu mediatorjev kot najpogosteje uporabljen 

transformativni pristop, v samostojni obliki ali v kombinaciji s facilitativnim oziroma 

terapevtskim načinom; nekaj organizacij se ni opredelilo za izvajanje kateregakoli od stilov. 

Ugotavljamo, da organizacije v več kot 70 % menijo, da je izvajanje družinskih mediacij 

kakovostno, pri čemer pa ostaja prostor za določene izboljšave. Institucije predlagajo večjo 

promocijo mediacije in njenih prednosti; vpeljavo načina, ki bi zagotavljal osnovno kakovost 

izvajanja družinske mediacije; transparentnost glede različnih pristopov; centralizirano bazo 

in certificiranje mediatorjev; pregled nad delom mediatorjev z oceno kakovosti; enotne 

standarde izvajanja mediacije ter enoten pritožbeni organ in postopek pritožbe. 

Mediacijska usposabljanja izvaja šest mediacijskih organizacij. Več kot 80 % jih za mediatorje, 

ki izvajajo družinsko mediacijo, organizira še dodatno, posebno usposabljanje, ki traja v 

skupnem seštevku od 200 do 260 ur. Usposabljanja ocenjujejo kot dovolj kakovostna; to 

mnenje deli 75 % organizacij. Vendar bi bilo mogoče obstoječ sistem usposabljanj po mnenju 

nekaterih nadgraditi s centralizirano bazo trenerjev, certificiranjem trenerjev in enotnimi 

standardi mediacijskih usposabljanj, kjer kot najprimernejše standarde izpostavijo tiste, ki jih 

je sprejel Medios – Združenje mediacijskih organizacij Slovenije. 

 

Družinski mediatorji so z izpolnitvijo delno strukturiranega odprtega vprašalnika našo 

raziskavo obogatili z mnoštvom uporabnih in zanimivih podatkov, med katerimi so bili 

nekateri tudi pričakovani, kot na primer ta, da je 77 % vseh družinskih mediatorjev ženskega 

spola. Povprečna starost mediatorjev je kakšno leto pod 50, večina, 70 %, jih ima visoko, 

15 % pa magistrsko izobrazbo. Kar 42 % vseh mediatorjev deluje v Osrednjeslovenski regiji, 

njihove izkušnje s področja mediacije pa obsegajo od 1 do 10 let, večina mediira šele 2 ali 3 

leta. Skoraj 60 % mediatorjev v družinski mediaciji vedno ali večinoma mediira v komediaciji, 

kjer v polovici primerov beležimo istospolni mediacijski par. Po 36 % mediatorjev mediira 

samo v okviru sodišč, isti odstotek samo zunaj sodišč, to je v mediacijskih centrih ali znotraj 

organizacij; 16 % mediatorjev izvaja tako sodišču pridružene kot izvensodne mediacije. 

Največ mediatorjev, 28 %, izvaja facilitativno mediacijo, sledijo pa v skoraj enakem odstotku 

transformativna, terapevtska in evaluativna. Mediatorji so mnenja, da je največji kazalnik 

uspešnosti dosežen mediacijski sporazum, potem spremembe v komunikaciji in v vedenju 

strank. 

Ugotovili smo, da empatičnost mediatorja ne vpliva na doseganje rešitev oziroma uspešnost 

mediacije v smislu sklenjenega mediacijskega dogovora. Prav tako lahko ugotovimo, da tisti 

mediatorji, ki imajo več doseženih sporazumov ali uspešno zaključenih mediacij, pogosteje 

uporabljajo tehniko ločitev stališč od interesov, tehniko praznega stola, tehniko uporabe 

humorja in možgansko nevihto, manj pogosto od preostalih mediatorjev pa uporabljajo 
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ločena srečanja in manj pogosto izražajo svoje mnenje. Spoznali smo, da več mediacijskih 

sporazumov dosegajo tisti mediatorji, ki menijo, da je temeljni cilj mediacije pomagati 

udeležencem, da rešijo vsa sporna vprašanja. Stranke pa so tudi bolj zadovoljne pri 

mediatorjih, ki gojijo omenjeno prepričanje. 

 

Največ pomenljivih in pričujočih izidov ter rezultatov, ki povzročajo spremembo v načinu 

razmišljanja, pa tudi spoznavne spremembe, smo si obetali od analize odprtih intervjujev z 

udeleženci družinskih mediacij. Naša pričakovanja so se izkazala za pravilna. Ugotavljamo, da 

kot dejavniki odločanja strank za mediacijo nastopajo predvsem trije: institucije oziroma 

strokovni delavci, na katere so se stranke predhodno že obrnile v zvezi z reševanjem 

konfliktov ali sporov, med katerimi zlasti centri za socialno delo, sodniki in odvetniki; sledijo 

pomembni drugi in lastna presoja oziroma z njo povezan notranji občutek. Med kriteriji 

uspešnosti družinske mediacije stranke kot daleč največjega prepoznavajo dosežen in 

podpisan mediacijski dogovor. Večinoma stranke doživljajo odnos po mediaciji v primerjavi z 

odnosom pred mediacijo kot boljši. Več je zaupanja, osebe so bolj sproščene, bolj so 

potrpežljive, počutje je boljše, izboljšave pa se kažejo tudi v odnosu do otrok; partner je več 

časa z otroki in bolj intenzivno preživlja z njimi skupni čas. Stranke dajejo mediatorju 

osrednjo vlogo in zasluge za dosego sporazuma. V splošnem uživajo družinski mediatorji 

veliko zaupanje strank, najbolj pa udeleženci cenijo mediatorjevo nepristranskost, 

umirjenost, nevpletanje v zadevo, njihov trud, vztrajnost, pravičnost, deljenje osebnih 

življenjskih izkušenj ter spoštovanje potreb udeležencev. Veliko jim pomeni, če si mediator 

vzame čas, če zmore umiriti drugega udeleženca, če dopušča dovolj prostora in če je 

fleksibilen. Prednost mediacije vidijo predvsem v tem, da je mediacija bolj mirna pot, da se z 

mediacijo lahko reši veliko stvari, da je njena vrednost v obravnavanju interesov in vprašanj 

glede otrok. 

 

Ob koncu podajamo še zaključno misel, ki kaže na to, da stranke mediacijo prepoznavajo kot 

pomemben način reševanja sporov v družini, ki nikakor ni samo alternativen, morda celo niti 

ne komplementaren, ampak nekako primaren, blizu človekovi naravi, da sam aktivno 

sodeluje pri stvareh, v katere je vpleten in ki so mu pomembne, torej pred drugimi, do zdaj 

poznanimi postopki, med katerimi je predvsem postopek na sodišču in na centru za socialno 

delo. 

Udeleženci mediacije bi si želeli, da bi imela mediacija več moči. »Pri mediaciji bi bilo dobro, 

da bi bilo več predpisov ali zakonov, ki bi dajali mediatorjem več moči. To je edina stvar, 

zaradi katere nisem zadovoljen, ker ni dovolj pravil ali zakonskih določb, ki bi dajale 

mediatorjem moč, da bi prišli do dogovora.«  
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Nekateri, ki niso dosegli sporazuma, bi si želeli, da bi bil mediacijski postopek tak, da bi v 

vsakem primeru privedel do rešitve spora. Postopek naj bi bil podoben arbitražnemu, kjer bi 

lahko mediator na koncu, če ne bi bilo dogovora, tudi odločil o zadevi, tudi zaradi tega, da ne 

bi stranke v primeru nedoseženega sporazuma svojega na novo pridobljenega znanja in 

informacij izkoriščale sebi v prid. Prav tako si želijo, da bi bila mediacija deležna več 

pozornosti, kot jo imajo centri za socialno delo, saj spoznavajo, da so na mediaciji reševali 

konkretne konflikte in težave ter iz nje izšli bolj opolnomočeni. 

In nazadnje, zanimivo in pomenljivo, si stranke želijo mediatorja tudi na sodišču, na 

obravnavi v postopku razveze zakonske zveze in z njo povezanih vprašanj oziroma pri 

dogovarjanju glede zaupanja v varstvo in vzgojo, stikih in preživnini, kadar gre za razpad 

izvenzakonske zveze. Mediator bi lahko na sodišču marsikaj ublažil, umiril, pojasnil, saj pozna 

udeležence in družinsko situacijo. Postopek, ki je že sam po sebi težak, pa bi bil po njihovem 

mnenju manj tog, manj hladen, manj prepuščen avtomatizmu in bolj človeški. 

 

»Meni bi bilo bolj logično, da bi se na zadnji fazi dobili s sodnico skupaj. Stik med mediatorko 

in sodnico bi bil potreben. Da bi se mediatorka in sodnica in midva dobili na sodišču.  

Te povezave ni bilo. Zdi se mi, da je manjkalo to – ko je bila mediacija končana, je bila sodba, 

vmes pa nič.« 

»Mogoče bi bilo boljše, da bi bila mediatorka na razveznem postopku prisotna. Glede na to, 

da je mediacija trajala toliko časa, mislim, da bi mogla biti mediatorka na razveznem 

postopku zraven, ker je bila bistven del tega postopka.« 

»Mediatorka je obe stranki poznala in tudi sporazum je imela v glavi.« 

»Na glavni obravnavi je bilo kar veliko hude krvi in jaz mislim, da bi lahko tudi tam 

mediatorka s kakšno konstruktivno pripombo to nepotrebno dvigovanje znižala. Na drugačen 

način kot sodnica, ko v bistvu s svojo avtoriteto to preseka in je lahko tudi pristranska. Bolj 

človeško bi lahko bilo vse skupaj. Manj togo, manj hladno. Jaz sem imela na sami razvezi 

občutek, da smo tam sami avtomati, vsi po vrsti.« 

»Na sodišču je eden, ki avtomatsko piše, drugi, ki avtomatsko sodi in potem dva …, ki še sploh 

nisva imela urejenih čustev eden do drugega. Tako nečloveško mi je bilo, no, in zdi se mi, da 

bi mediator s svojo prisotnostjo lahko tam prinesel malo človečnosti. Recimo, če bi se 

temperatura dvignila, bi lahko mediator mogoče z enim stavkom ali dvema na bolj človeški 

način umiril, kot pa sodnica s tisto togo profesionalnostjo, s tistim skrajnim prijemom. 

Bolj človeško vse skupaj izpade.« 
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Če nadaljujemo s pogledom skozi oči strank, lahko zaključimo: 

Občutenje človečnosti in želja po imeti ob sebi nekoga, ki me vsaj nekoliko pozna, ki vsaj 

nekoliko pozna mojo zgodbo, morda tudi tisti del, ko nama je bilo skupaj še lepo, vsekakor 

pa tistega zadnjega, ki je prežet z bolečino, razočaranjem, mogoče jezo, skoraj zagotovo pa 

strahom, je v intimi ljudi, zgleda, rezervirano tudi za stavbo, ki ji pravimo sodišče in tudi za 

postopek, kjer na koncu nekdo, sodnik, četudi brez kladivca v roki, naznani, da je neka 

skupna pot končana, da je zakonska zveza razvezana. Tudi v sodno dvorano morebiti sodi 

vsaj duh »pravice s človeškim obrazom«, če že ne mediacija sama.  
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6.1 PRILOGA ŠT. 1 - VPRAŠALNIK ZA INSTITUCIJE, KI IZVAJAJO 
MEDIACIJO IN/ALI MEDIACIJSKA USPOSABLJANJA 

 

Spoštovani. 

 

Pred vami je vprašalnik, s katerim želimo ugotoviti stanje družinske mediacije v slovenskem 

prostoru. 

Namenjen je vsem organizacijam in sodiščem, ki ponujate izvajanje družinske mediacije. 

 

Cilj raziskave je zlasti analizirati naravo sporov, uspešnost mediacije, zadovoljstvo strank, dogovor 

glede otrok, stroške, trajanje ter izid družinske mediacije. 

 

Hkrati smo si zastavili zlasti naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Kako je v slovenskem prostoru pojmovana družinska mediacija, njeno izvajanje in standardi 

usposabljanja za družinske mediatorje?  

- Kateri so kriteriji, po katerih lahko opredelimo, da je intervencija družinske mediacije smiselna in 

uspešna?  

- Katere temeljne dejavnike, ki vplivajo na odločitev strank za družinsko mediacijo je mogoče 

identificirati v pogovoru s strankami?  

- Kako se strukturirajo mnenja strank o družinski mediaciji in o družinskem mediatorju?  

 

To anketo pošiljamo prav vsem organizacijam in sodiščem, ki ponujate izvajanje družinske 

mediacije v slovenskem prostoru, med njimi tudi vam. Ker nas ni prav veliko, in ker gre za prvo 

tovrstno raziskavo, so izkušnje in mnenja vsakega izjemno dragoceni. 

 

Temeljne izsledke raziskave bomo objavili, v kolikor boste želeli obširnejše informacije, vam jih bomo 

posredovali (v kolikor vas slednje zanima, nam lahko posredujete vaš naslov, kamor želite to prejeti). 

 

V ta namen Vas prosimo za nekatere podatke in mnenja, ki jih bomo uporabili izključno v 

raziskovalne namene. V vprašalniku ni pravilnih in nepravilnih odgovorov.  

Želimo, da bi raziskava uspela in pokazala resnično stanje na tem področju, zato Vas prosimo, da 

odgovarjate iskreno. 

 

Prosimo, da vprašalnik vrnete v času enega tedna, oziroma najkasneje do 28.9.2012 in sicer na 

enega od spodnjih naslovov: 

- Inštitut za mediacijo Concordia, Pipanova pot 30, 1000 Ljubljana 

- raziskava.dm@gmail.com. 

Za informacije smo dosegljivi na zgornjih kontaktih ali telefonu 068 13 10 15. 

 

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje. 

Tanja Pia Metelko 
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA IN POJASNILA 

 

Vprašalnik je napisan tako, da ne izpostavlja posebej ženskega in moškega spola. 

Ker glede na informacije in izkušnje v partnerskih razmerjih, ki so predmet družinske mediacije, 

kot stranki v istem paru običajno nastopita predstavnika obeh (t.j. različnih) spolov, je tudi 

vprašalnik zastavljen na ta način. V kolikor ste imeli tudi mediacije med istospolnima 

partnerjema, vas prosimo, da smiselno prilagodite razumevanje posameznih vprašanj. 

 

Vprašalnik izpolnjujete tako, da: 

 tam kjer so narisani kvadratki , pri odgovoru, ki ga izberete, kvadratek  

(takole) prekrižate:  

 pri elektronskem načinu reševanja kliknite na izbrani kvadratek in le ta se obarva sivo 

(takole):  

 na prazno črto napišete svoj odgovor (npr.: Kraj izvajanja družinske mediacije Koper.) 

 

A: SPLOŠNO 
 
 
1. Naziv organizacije: 
_________________________________________________________________ 
 
 
2. Naslov organizacije: 
_________________________________________________________________ 
 
 
3. Kontaktni podatki: 
- vaš telefon:  __________________________________ 
- vaš e mail:  __________________________________ 
- vaša spletna stran: __________________________________ 
 
 
4. V katerih krajih vse izvajate družinsko mediacijo: 
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5. Kako pogosto ponujate izvajanje družinske mediacije? 
1  vsak dan preko celega leta 
2  vsaj trikrat na teden preko celega leta 
3  manj kot trikrat na teden, vendar preko celega leta 
4  drugo ___________________________________________________________________ 
 
 
6. Kako bi v vaši organizaciji opisali / opredelili družinsko mediacijo? Kaj je za vas družinska 
mediacija? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B: IZVAJANJE DRUŽINSKIH MEDIACIJ 
 
 
7. Kako dolgo že vaša organizacija izvaja družinsko mediacijo že – prosim vpišite število let: 
- _____ let. 
 
 
8. Koliko mediacijskih primerov je bilo izvedenih v sklopu vaše organizacije od začetka do danes? 
____________ družinskih mediacij (prosim vpišite približno število mediacijskih primerov, ne 
posameznih mediacijskih srečanj). 
 
 
9. Koliko od vseh do sedaj izvedenih družinskih mediacij se jih je zaključilo s podpisom sporazuma 
(prosim navedite približek v procentih): 
_____ % . 
 
 
10. Število družinskih mediacij v vaši organizaciji iz leta v leto: 
1  narašča 
2  upada 
3  je približno enako 
4  drugo ___________________________________________________________________ 
 
 
11. Koliko mediatorjev trenutno izvaja družinsko mediacijo v sklopu vaše organizacije?  
(prosimo vpišite približno število mediatorjev) 
__________ . 
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12. Ali obstajajo kakšne zahteve ali pogoji za mediatorje, ki v sklopu vaše organizacije izvajajo 
družinsko mediacijo? 
1  da 
2  ne 
 
 
13. Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen - kakšne so te zahteve ali pogoji (prosim, da jih 
čim natančneje navedete). 
 

 
 
 
 
 

 
 
14. Ali imate v sklopu vaše organizacije svojo listo mediatorjev? 
1  da  
2  ne 
 
 
15. Če imate svojo listo mediatorjev – katerim kriterijem mora zadostiti nekdo, da ga uvrstite na 
listo družinskih mediatorjev? 
 

 
 
 

 
 
16. Ali obstaja v vaši organizaciji mehanizem, da nekoga z liste mediatorjev tudi zbrišete? 
1  da  
2  ne 
 
 
17. Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen – v kakšnih primerih lahko pride do tega? 
 

 
 
 
 

 
 
18. Kdo – kateri organ – odloča o tem, da se mediatorja briše z liste? 
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19. Ali je za vašo organizacijo pomembno, pri kateri ustanovi se je oseba, ki želi priti na vašo listo 
družinskih mediatorjev, usposabljala? 
1  da  
2  ne 
 
 
20. Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen – v čem se kaže ta pomen? 
 

 
 
 
 

 
 
21. Ali je za vašo organizacijo pomembno, koliko ur mediacijskega usposabljanja je opravila oseba, 
ki želi biti na vaši listi družinskih mediatorjev? 
1  da  
2  ne 
 
 
22. Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen – v čem se kaže ta pomen? 
 

 
 
 
 

 
 
23. Na kakšen način prihajajo v vaši organizaciji do vas predlogi za začetek družinske mediacije 
(zanimajo nas komunikacijske poti)? 
 

 
 
 
 
 

 
 
24. Ali obstajajo primeri, ko prejmete predlog za začetek družinske mediacije s strani obeh (oz. 
vseh) strank, vendar se zaradi nekih okoliščin odločite, da tega primera ne boste sprejeli? (Npr. ker 
ste prezasedeni / ker so porabljena sredstva za izvajanje brezplačne mediacije / ker izhaja iz predloga, 
da je v družini prisotno fizično nasilje do otrok,...) 
1  da  
2  ne 
 
 
25. Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen – v kakšnih primerih zavrnete izvajanje družinske 
mediacije? 
 
 
 



Tanja Pia Metelko: Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini 

344 

 
 
 
 

 
 
26. Ali morajo stranke družinsko mediacijo pri vaši organizaciji plačati? 
1  da, vedno 
2  ne, nikoli 
3  da, v nekaterih primerih (prosimo, napišite v katerih) 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
27. Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen: 
- koliko stane posamezno mediacijsko srečanje? ________________ eur 
-če cena ni enotna, od česa je odvisna? _________________________________________ in kako se 
gibljejo vrednosti? ______________________________________ 
- kako si stranke porazdelijo kritje tega stroška? __________________________________________ 
 
 
28. Če stranke pri vas ne plačujejo družinske mediacije – kdo jo financira? 
 

 
 
 
 

 
 
29. Koliko mediacijskih srečanj obsega v povprečju posamezen primer družinske mediacije, ki ga 
izvajajo mediatorji preko vaše organizacije? (prosim vpišite število srečanj za en primer družinske 
mediacije) 
- ______ srečanj. 
 
 
30. Zanima nas način vodenja družinske mediacije – komediacija oz. en sam mediator. Na kakšen 
način izvajajo mediatorji družinske mediacije preko vaše organizacije? 
1  vedno samo eden mediator 
2  večinoma samo eden mediator 
3  večinoma dva mediatorja v paru  
4  vedno dva mediatorja v paru s komediatorjem 
 
 
31. Če izvajate družinsko mediacijo tudi v komediaciji – kaj vse vpliva na odločitev ali bo 
posamezen primer izveden v komediaciji (npr. koordinator oceni, da gre za težji spor / če so direktno 
ali indirektno udeleženi otroci / mediator oceni, da gre za stranke, s katerimi je težje delati,...). 
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32. Zanima nas koncept komediacije - kadar se družinska mediacija izvaja z dvema mediatorjema: 
1  prizadevamo si, da bi isti par mediiral kar se da pogosto SKUPAJ 
2  običaj je tak, da pari niso stalni in se mediatorji znotraj para čim bolj MENJAVAJO 
3  ne izvajamo komediacije 
4  drugo ______________________________________________________________ 
 
 
33. Zanima nas koncept komediacije - kadar se družinska mediacija izvaja z dvema mediatorjema: 
1  prizadevamo si, da bi bila v mediacijskem paru zastopana oba spola 
2  vseeno je, kakšnega spola sta mediatorja 
3  ne izvajamo komediacije 
4  drugo ______________________________________________________________ 
 
 
34. Zanima nas spol mediatorjev v paru pri komediaciji, tako kot družinsko mediacijo dejansko 
izvajate – mediatorja sta: 
1  vedno istega spola  
2  večinoma istega spola  
3  večinoma nasprotnega spola  
4  vedno nasprotnega spola 
5  ne izvajamo komediacije 
6  drugo ______________________________________________________________ 

 
 
35. Ali po zaključenem mediacijskem srečanju in / ali mediaciji mediatorja naredita vsaj kratko 
evalvacijo svojega dela : 
1  nikoli 
2  redko 
3  večinoma 
4  vedno 
5  ne vemo 

 
 
36. Kako bi opredelili vrsto-e družinskih mediacij, kot jih izvajate v vaši organizaciji, (mišljeno je npr. 
evaluativna mediacija, facilitativna mediacija, transformativna mediacija, terapevtska mediacija,..., 
kombinacija dveh ali več / ni posebne opredelitve). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
37. Ali ob koncu mediacije v vaši organizaciji razdelite strankam kakšen vprašalnik? 
1  da  
2  ne 
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38. Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, kaj v bistvenem zajema ta vprašalnik? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
39. Če je bil odgovor na vprašanje št. 37 pritrdilen – ali lahko prosimo ta vprašalnik priložite tej 
anketi? 
1  da, vprašalnik prilagamo 
2  ne, vprašalnika ne prilagamo 
 
 
40. Ali vaša organizacija organizira za mediatorje, ki izvajajo družinsko mediacijo, supervizijske ali 
intervizijske skupine? 
1  da 
2  ne 
 
 
41. Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen - kako je bilo z udeležbo mediatorjev, ki izvajajo 
družinsko mediacijo preko vaše ustanove, na intervizijskih ali supervizijskih skupinah v prejšnjem 
koledarskem letu? 
1  večina mediatorjev se jih je udeleževala 
2  vsi so se jih udeleževali 
3  približno polovica se jih je udeleževala 
4  večina se jih ni udeleževala 
5  nobeden se jih ni udeleževal 
6  nimam informacij 
 
 
42. Ali je za mediatorje, ki izvajajo družinsko mediacijo in mediirajo v sklopu vaše organizacije, 
udeležba na superviziji ali interviziji OBVEZNA? 
1  da, udeležba je obvezna 
2  ne, udeležba ni obvezna, je pa zaželena 
3  ne, udeležba ni obvezna 
4  drugo _____________________________________________________________________ 
 
 
43. Ali v vaši organizaciji ugotavljate oz. evidentirate uspešnost družinske mediacije? 
1  da  
2  ne 
 
 
 
 
44. Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, napišite prosimo, na kakšen način ugotavljate 
oz. evidentirate uspešnost: 
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45. Ali v vaši organizaciji ugotavljate oz. evidentirate zadovoljstvo strank v družinski mediaciji? 
1  da  
2  ne 
 
 
46. Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, napišite prosimo, na kakšen način ugotavljate 
oz. evidentirate zadovoljstvo strank? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
47. V kolikor je možno, prosim napišite odstotek, v katerem so stranke izrazile, da so bile z 
družinsko mediacijo zadovoljne: 
- _________ % 
 
 
48. Ali imajo stranke v vaši organizaciji možnost pritožbe? 
1  da  
2  ne 
 
 
49. Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen – kako in kje se stranke lahko pritožijo? 
 

 
 
 
 
 

 
50. Kdo – kateri organ – tovrstne pritožbe obravnava? 
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51. Kako je s prisotnostjo odvetnikov na družinskih mediacijah? 
1  odvetniki so lahko prisotni 
2  odvetniki ne morejo biti prisotni 
3  drugo _____________________________________________________________________ 
 
 
52. Če so v vaši organizaciji odvetniki prisotni na družinskih mediacijah – približno v kolikšnem 
procentu mediacijskih primerov stranke pripeljejo na mediacijo odvetnika? 
v _______ %. 
 
 
53. Ocenjujete, da je izvajanje (mišljeno je tako samo mediiranje, kot tudi njeno ponujanje) 
družinskih mediacij v slovenskem prostoru dovolj kvalitetno? 
1  da, zelo kvalitetno – boljše ne bi moglo biti 
2  da, dovolj kvalitetno, vendar bi lahko vnesli določene izboljšave 
3  ne, kvaliteta je slaba, potrebno bi bilo vnesti izboljšave 
4  ne, kvaliteta je zelo slaba, nujno bi bilo vnesti izboljšave 
5  ne vem, imam premalo podatkov za opredelitev 
 
 
54. Kaj bi bilo po vašem mnenju še posebej potrebno izboljšati? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
C. IZVAJANJE MEDIACIJSKIH USPOSABLJANJ 
 
(Ta del je namenjen zgolj organizacijam, ki izvajajo mediacijska usposabljanja.  
V kolikor jih pri vas nimate, lahko z izpolnjevanjem vprašalnika zaključite in se vam iskreno 
zahvaljujemo). 
 
55. Kdo so trenerji na vaših mediacijskih usposabljanjih? 
1  zgolj trenerji iz naše organizacije 
2  kombinirano – nekaj trenerjev iz naše organizacije in nekaj gostujočih trenerjev 
3  zgolj gostujoči trenerji 
4  drugo __________________________________________________________ 
 
56. Ali vaša organizacija organizira za tiste mediatorje, ki bodo izvajali družinsko mediacijo, še 
dodatno, posebno usposabljanje? 
1  da 
2  ne 
 
57. Če je odgovor na prejšnje vprašanje DA, lahko prosim opišete, kako je to usposabljanje 
organizirano (Npr. kot nadaljevalno usposabljanje, po opravljenem predhodnem mediacijskem 
usposabljanju / kot posebno usposabljanje za družinske mediatorje - izobraževanje, ki je v celoti 
namenjeno bodočim družinskim mediatorjem,...? 
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58. Koliko časa traja pri vas usposabljanje za družinskega mediatorja (mišljen je seštevek vseh ur 
usposabljanj, da se nekdo pri vas usposobi za družinskega mediatorja)? 
- _________________ ur 
 
 
59. Po kakšnih standardih izvajate usposabljanje za družinskega mediatorja? 
1  po standardih MEDIOS-a, Združenja mediacijskih organizacij Slovenije 
2  oblikovali smo lastne standarde 
3  nimamo posebnih standardov 
4  drugo __________________________________________________________ 
 
 
60. Ali vaše usposabljanje predvideva preverjanje znanja in osvojenih veščin – neke vrste izpit? 
1  da 
2  ne 
 
 
61. Če DA, prosimo napišite, kaj izpit zajema. 
1  pisni test 
2  praktični del – mediiranje 
3  pisni test in praktični del – mediiranje 
4  drugo __________________________________________________________ 
 
 
62. Ocenjujete, da je usposabljanje za družinske mediatorje v slovenskem prostoru dovolj 
kvalitetno? 
1  da, zelo kvalitetno – boljše ne bi moglo biti 
2  da, dovolj kvalitetno, vendar bi lahko vnesli določene izboljšave 
3  ne, kvaliteta je slaba, potrebno bi bilo vnesti izboljšave 
4  ne, kvaliteta je zelo slaba, nujno bi bilo vnesti izboljšave 
5  ne vem, imam premalo podatkov za opredelitev 
 
63. Kaj bi bilo po vašem mnenju posebej potrebno izboljšati? 
 

 
 
 
 
 

 
 

Iskreno se vam zahvaljujemo, ker ste odgovorili na vprašanja. 
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6.2 PRILOGA ŠT. 2 - VPRAŠALNIK O DRUŽINSKI MEDIACIJI ZA 
MEDIATORJE 

 

Spoštovani. 

 

Pred vami je vprašalnik, s katerim želimo ugotoviti stanje družinske mediacije v slovenskem 

prostoru. 

Namenjen je vsem družinskim mediatorjem, ki ste izvedli najmanj tri družinske mediacije. 

S pomočjo vaših informacij želimo raziskati nekatere vidike družinske mediacije in njeno izvajanje.  

 

Cilj raziskave je zlasti analizirati naravo sporov, uspešnost mediacije, zadovoljstvo strank, dogovor 

glede otrok, stroške, trajanje ter izzid družinske mediacije. 

 

Hkrati smo si zastavili zlasti naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Kako je v slovenskem prostoru pojmovana družinska mediacija, njeno izvajanje in standardi 

usposabljanja za družinske mediatorje?  

- Kateri so kriteriji, po katerih lahko opredelimo, da je intervencija družinske mediacije smiselna in 

uspešna?  

- Katere temeljne dejavnike, ki vplivajo na odločitev strank za družinsko mediacijo je mogoče 

identificirati v pogovoru s strankami?  

- Kako se strukturirajo mnenja strank o družinski mediaciji in o družinskem mediatorju?  

 

Ta vprašalnik pošiljamo prav vsem družinskim mediatorjem v slovenskem prostoru, med njimi tudi 

vam. Ker nas ni prav veliko, in ker gre za prvo tovrstno raziskavo, so izkušnje in mnenja vsakega 

izjemno dragocena. 

Temeljne izsledke raziskave bomo objavili, v kolikor boste želeli obširnejše gradivo, vam ga bomo 

posredovali (če vas slednje zanima, nam lahko posredujete vaš naslov, kamor želite to prejeti). 

 

V ta namen Vas prosimo za nekatere podatke in mnenja, ki jih bomo uporabili izključno v 

raziskovalne namene. Nikamor se Vam ni treba podpisati. V vprašalniku ni pravilnih in nepravilnih 

odgovorov.  

Želimo, da bi raziskava uspela in pokazala resnično stanje na tem področju, zato Vas prosimo, da 

odgovarjate iskreno. 

 

Za izpolnitev vprašalnika boste potrebovali 15 – 20 minut. 

 

Prosimo, da vprašalnik vrnete najkasneje do petka 12.10.2012 in sicer na enega od spodnjih 

naslovov oz. jih izpolnite v spletni obliki: 

- Inštitut za mediacijo Concordia, Pipanova pot 30, 1000 Ljubljana 

- oz. ENOSTAVNO NA KONCU SPLETNEGA VPRAŠALNIKA KLIKNETE »POŠLJI« in vprašalnik bo poslan v 

našo bazo. 

Za informacije smo dosegljivi na zgornjih kontaktih ali telefonu 068 13 10 15. 

 

Iskreno se Vam zahvaljujemo za sodelovanje. 

Tanja Pia Metelko 
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA IN POJASNILA 

 

Vprašalnik je napisan tako, da ne izpostavlja posebej ženskega in moškega spola. 

Ker glede na informacije in izkušnje v partnerskih razmerjih, ki so predmet družinske mediacije, 

kot stranke v istem paru prihajata predstavnika obeh (t.j. različnih) spolov, je tudi vprašalnik 

zastavljen na ta način. V kolikor ste imeli mediacijo tudi med istospolnima partnerjema, vas 

prosimo, da smiselno prilagodite razumevanje posameznih vprašanj. 

 

Vprašalnik izpolnjujete tako, da: 

 tam, kjer so narisani kvadratki , pri odgovoru, ki ga izberete, kvadratek (takole) prekrižate:   

 na prazno črto napišete svoj odgovor (npr.: Star/a sem  45  let.) 

 kjer je navedenih več možnih odgovorov, izberite tistega, ki za vas med vsemi napisanimi najbolj 

velja (npr.:  

 kjer izrecno piše, da je možnih več odgovorov, jih lahko izberete poljubno število. 

 
 
 
A: SPLOŠNO 
 
 
1. Moj spol:   1  moški   2  ženski 
 
 
2. Moja starost je – prosimo vpišite na črto: 
- ______ let 
 
 
3. Moja izobrazba je : 
1  srednje šolska  
2  visoko šolska 
3  univerzitetna 
4  magistrska 
5  doktorska 
 
 
4. Moja izobrazba je – prosimo vpišite smer izobrazbe: 
(npr. univerzitetni diplomirani pravnik ali diplomirani komunikolog) 
- ____________________________________ 
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B: IZVAJANJE DRUŽINSKE MEDIACIJE 
 
 
5. Kot družinski mediator delujem na območju regije – prosimo vpišite regijo (možnih je več 
odgovorov):  
1  Pomurska 
2  Podravska 
3  Koroška 
4  Savinjska 
5  Zasavska 
6  Spodnjeposavska 
7  Jugovzhodna Slovenija 
8  Osrednjeslovenska 
9  Gorenjska 
10  Notranjsko-krška 
11  Goriška 
12  Obalno-kraška 
 
 
6. Kot družinski mediator aktivno delujem že – prosimo vpišite število let: 
- _____ let. 
 
 
7. Delujem kot družinski mediator in: 
1  imam zaključeno usposabljanje za družinskega mediatorja 
2  imam zaključeno usposabljanje za mediatorja 
3  nimam zaključenega nobenega usposabljanja za mediatorja 
4  drugo ___________________________________________ 
 
 
8. Usposabljanje za mediatorja sem zaključil pri naslednji instituciji – možnih je več odgovorov 
1  Center za izobraževanje v pravosodju 
2  DMS – Društvo mediatorjev Slovenije 
3  Inštitut Primus – Družba za mediacijo 
4  Inštitut za mediacijo CONCORDIA 
5  PIC – Pravno informacijski center 
6  Zavod ARSIS 
7  Zavod RAKMO 
8  drugo _________________________________ 
 
 
9. Skupaj imam s področja mediacije opravljenih (mišljena so VSA usposabljanja in izobraževanja z 
vseh področij mediacije SKUPAJ) – prosimo vpišite (približno) skupno število ur: 
- ______ ur. 
 
 
10. Do sedaj sem izvedel – prosimo vpišite (približno) število družinskih mediacij: 
- ________ družinskih mediacij. 
 
11. Družinske mediacije, ki jih izvajam, v povprečju obsegajo – prosimo vpišite (približno) število 
srečanj za en primer družinske mediacije: 
- ______ srečanj. 
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12. Družinske mediacije izvajam: 
1  vedno sam 
2  večinoma sam 
3  večinoma v paru s še enim mediatorjem 
4  vedno v paru s še enim mediatorjem 
(Če ste označili št 1. – »vedno sam«, pojdite prosim na vprašanje št. 19.) 
 
 
13. Na odločitev, ali bom posamezno mediacijo izvedel v komediaciji vpliva (možnih je več 
odgovorov): 
1  narava spora – če so direktno (kot udeleženci) ali indirektno (udeleženca sta starša) udeleženi  
     otroci 
2  narava spora – koordinator oceni, da gre za težji spor 
3  narava spora – jaz ocenim, da gre za težji spor 
4  določene lastnosti strank – koordinator oz. institucija oceni, da gre za stranke, s katerimi je težje  
     delati 
5  določene lastnosti strank – jaz ocenim, da gre za stranke, s katerimi je težje delati 
6  število strank – v mediaciji je več kot _____ strank 
7  drugo ____________________________________ 
 
 
14. Mediator, s katerim mediiram v paru je (zanima nas dejansko stanje): 
1  vedno isti 
2  večinoma isti 
3  večinoma različni 
4  vsakokrat različni 
15. Želel bi si, da bi bil mediator, s katerim bi mediiral v paru (zanima nas želeno stanje): 
1  vedno isti 
2  večinoma isti 
3  večinoma različni 
4  vsakokrat različni 
 
 
16. Mediator, s katerim mediiram v paru je (zanima nas dejansko stanje): 
1  vedno istega spola kot jaz 
2  večinoma istega spola kot jaz 
3  večinoma drugega spola kot jaz  
4  vedno drugega spola kot jaz 
 
 
17. Želel bi si, da bi bil mediator, s katerim bi mediiral v paru (zanima nas želeno stanje): 
1  vedno istega spola kot jaz 
2  večinoma istega spola kot jaz 
3  večinoma drugega spola kot jaz  
4  vedno drugega spola kot jaz 
 
18. Po zaključenem mediacijskem srečanju in/ali mediaciji z mediatorjem narediva vsaj kratko 
evalvacijo najinega dela: 
1  nikoli 
2  redko 
3  večinoma 
4  vedno 
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19. Družinske mediacije izvajam: 
1  zgolj v okviru sodišč – kot sodišču pridružene mediacije 
2  zgolj izven sodišč – t.i. izvensodne mediacije  
3  tako zunaj sodne kot tudi sodišču pridružene mediacije 
4  drugo ____________________________________ 
 
 
20. Način izvajanja družinskih mediacij, kot jih delam, bi lahko opredelil kot (lahko označite več 
odgovorov): 
1  evaluativno mediacijo 
2  facilitativno mediacijo 
3  transformativno mediacijo 
4  terapevtsko mediacijo 
5  ekosistemsko mediacijo 
6  nič od naštetega, ker se ne opredeljujem za posamezen način 
7  nič od naštetega, ker ne poznam te delitve 
8  drugo ____________________________________ 
 
 
21. Ob zaključku posameznega mediacijskega srečanja ali celotne družinske mediacije, ki jo 
izvajam, stranke vprašam, kako so se počutile na mediaciji oz. kako so zadovoljne z mediacijo in/ali 
mojim delom: 
1  nikoli 
2  redko 
3  večinoma 
4  vedno 
 
 
22. Nekateri mediatorji obiskujejo intervizijske in/ali supervizijske skupine. 
Prosimo povejte, kolikokrat ste bili v zadnjih 12-ih mesecih na tovrstni skupini: 
 
_________________________________ . 
 

(Če ste bili vsaj 1x, pojdite na vprašanje št. 24.) 
 
 
23. Na intervizijske in/ali supervizijske skupine ne hodim, ker (možnih je več odgovorov): 
1  ne čutim potrebe 
2  ne vem, kje bi se tega lahko udeležil 
3  bi bilo finančno predrago 
4  sem hodil, pa se mi ni zdelo smiselno 
5  drugo _________________________. 
 
 
Uspešnost družinske mediacije 
 
 
O tem, kaj je uspešna mediacija in kaj neuspešna, obstaja nekaj različnih teorij. 
Če jih skušamo zaobjeti, lahko v splošnem kriterije za merjenje uspešnosti mediacije, združimo v štiri 
različne kategorije: pravičnost, zadovoljstvo strank, doseženi rezultati in učinkovitost. 
Poleg tega so si teoretiki in praktiki enotni, da je eden poglavitnih kriterijev – dosežen sporazum. 
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24. V kolikšnem odstotku, upoštevaje vse do sedaj izvedene vaše družinske mediacije, sta stranki 
podpisali mediacijski sporazum? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
25. Nekaj teorij govori o tem, da je pomemben kriterij za ugotavljanje uspešnosti mediacije - 
pravičnost.  
Za to, da bi dosegli čim večjo pravičnost v postopku družinske mediacije je po mojem potrebno 
zlasti (možnih je več odgovorov): 
1  nepristransko delovanje mediatorja 
2  dajanje možnosti kontrole udeležencem 
3  enakovredno oz. enako obravnavanje strank v postopku 
4  doslednost pri doseganju sporazuma 
5  dajanje možnosti za izražanje volje strank 
6  ekvivalentnost dogovora 
7  drugo ___________________________________________ 
 
 
 
26. V kolikšnem odstotku, upoštevaje vse do sedaj izvedene vaše družinske mediacije, menite, da 
je bila dosežena PRAVIČNOST? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
27. Nekaj teorij govori o tem, da je pomemben kriterij za ugotavljanje uspešnosti mediacije - 
zadovoljstvo strank. 
Na večje zadovoljstvo strank v postopku družinske mediacije po mojem mnenju vpliva zlasti 
(možnih je več odgovorov): 
1  zadovoljstvo z mediacijskim procesom 
2  zadovoljstvo z izidom mediacije 
3  izvrševanje zaupnosti postopka 
4  stopnja udeleženosti strank 
5  drugo _____________________________________________ 
 
 
28. V kolikšnem odstotku, upoštevaje vse do sedaj izvedene vaše družinske mediacije, menite, da 
je bilo doseženo ZADOVOLJSTVO STRANK? 
 
__________________________________________________________________________________ 
29. Nekaj teorij govori o tem, da so pomemben kriterij za ugotavljanje uspešnosti mediacije - 
doseženi rezultati. 
Kot dosežene rezultate v postopku družinske mediacije po mojem mnenju lahko prištevamo zlasti 
(možnih je več odgovorov): 
1  spremembe v komunikaciji strank 
2  spremembe v vedenju strank 
3  sorazmernost porabljenega časa za mediacijo 
4  sorazmernost stroškov mediacije  
5  dosežen mediacijski dogovor 
6  drugo _____________________________________ 
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30. V kolikšnem odstotku, upoštevaje vse do sedaj izvedene vaše družinske mediacije, menite, da 
so bili DOSEŽENI REZULTATI? 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
31. V tabeli je nanizanih nekaj MEDIACIJSKIH TEHNIK. 
V kolikšni meri, in ali sploh, jih uporabljate ? 
(Označite en odgovor pri vsaki trditvi) 
 

             
 Tehnike … 

nikoli ne 
uporabljam  

uporabljam 
občasno 

uporabljam 
redno 

ne poznam 

 1 2 3 4 

1. aktivno poslušanje  
 

    

2. povzemanje 
 

    

3. JAZ sporočila 
 

    

4. preokvirjanje (»reframing«) 
 

    

5. normaliziranje 
 

    

6. fokusiranje na prihodnost 
 

    

7. uravnotežanje moči  
 

    

8. opolnomočenje udeležencev 
 

    

9. ločena srečanja 
 

    

10. možganska nevihta  
 

    

11. uporabe humorja 
 

    

12. pripovedovanje anekdot 
 

    

13. ločitev stališč od interesov  
 

    

14. lupljenje čebule  
 

    

15. postavljanje cirkularnih vprašanj      

16. postavljanje reflektivnih 
vprašanj 

    

17. postavljanje strateških vprašanj 
 

    

18. (mediatorjevo) izražanje mnenja 
 

    

19. (mediatorjevo) izražanje 
predlogov 

    

20. osebno pripovedovanje 
mediatorja (izkušnje iz lastnega 
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življenja) 

21. prazen stol 
 

    

22. predmediacija  
 

    

 
 
 
Vprašanja glede zaupanja v varstvo in vzgojo mladoletnih otrok 
 
 
32. Prosimo, spomnite se družinskih mediacij, v katerih ste mediirali. 
V primerih, ko je potekala mediacija o vprašanjih, ki so povezana z razvezo zakonske zveze ali 
razpadom izvenzakonske skupnosti in se stranki dogovarjata o zaupanju v varstvo in vzgojo 
skupnih mladoletnih otrok – kolikšen je približen delež sporazumov v vseh vaših dosedanjih 
družinskih mediacijah, kjer sta se STRANKI ODLOČILI ZA SKUPNO STARŠEVSTVO: 
Prosimo vpišite približen odstotek na črto. 
- v _____ %. 
 
(Če primerov skupnega starševstva sploh niste imeli, prosimo pojdite na vprašanje številka 35.) 
 
 
33. V primerih, ko sta se starša dogovorila za SKUPNO STARŠEVSTVO, kako sta si ČASOVNO 
porazdelila skrb za otroke (mišljena je časovna porazdelitev odgovornosti, ki jo prevzameta oba 
starša in ne babice, dedki in drugi): 
 

             
 Pri skupnem starševstvu je/so otroci 

približno … 

 
nikoli ali 

skoraj 
nikoli 

 
občasno 

 

 
zelo 

pogosto 

 
ne vem 

 1 2 3 4 

manj kot 20% časa z mamo in več kot 80% 
časa z očetom 

       

20% časa z mamo in 80% časa z očetom     

30% časa z mamo in 70% časa z očetom     

40% časa z mamo in 60% časa z očetom     

približno enako = 50% časa z mamo in 50% 
časa z očetom 

    

60% časa z mamo in 40% časa z očetom     

70% časa z mamo in 30% časa z očetom     

80% časa z mamo in 20% časa z očetom     

več kot 80% časa z mamo in manj kot 20% 
časa z očetom 
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34. V primerih, ko STA SE STARŠA DOGOVORILA ZA SKUPNO STARŠEVSTVO, kaj sta navajala kot 
razloge, zaradi katerih sta se odločila za tako obliko vzgoje in skrbi za skupne mladoletne otroke: 
 
 

             
 Za skupno starševstvo sta se odločila, ker 

sta mnenja, da: 

 
nikoli ali 

skoraj 
nikoli 

 
občasno 

 

 
zelo 

pogosto 

 
ne vem 

 1 2 3 4 

na tak način lahko bolje izvršujeta roditeljsko 
pravico 

    

ne bodo otroci imeli občutka, da se je kdo od 
njiju (staršev) odpovedal otrokom ali jih 
zapustil 

    

je njuna komunikacija dovolj dobra, da bosta 
lahko skupaj odločala o vseh pomembnih, pa 
tudi vsakodnevnih stvareh 

    

jima je pomembno biti čim več prisoten pri 
vzgoji otrok 

    

ni dobro, da bi zgolj en starš odločal o večini 
stvari, povezanih z otrokom 

    

bi sicer (če bi bil otrok zaupan zgolj enemu), 
drugi imel občutek, da je izgubil vse - poleg 
partnerja še otroke 

    

otrok za zdrav razvoj potrebuje tako očeta kot 
mater 

    

 
 
35. V primerih, ko STA SE STARŠA POGOVARJALA O MOŽNOSTI SKUPNEGA STARŠEVSTVA, PA SE 
ZANJ NISTA DOGOVORILA, kaj sta navajala kot razloge, zaradi katerih se nista odločila za tako 
obliko vzgoje in skrbi za skupne mladoletne otroke: 
 
(Če takega primera ni bilo, prosimo pojdite na naslednje vprašanje, t.j. št. 36.) 
 
 

             
 Za skupno starševstvo se nista odločila, ker: 

 
nikoli ali 

skoraj 
nikoli 

 
občasno 

 

 
zelo 

pogosto 

 
ne vem 

 1 2 3 4 

menita, da bi tak način povzročal mnoge 
dodatne konflikte 

    

bi se bilo treba veliko pogovarjati in 
dogovarjati, kar je naporno in terja čas 

    

je to neugodna varianta za otroke – stalno bi 
se morali seliti 

    

mora imeti otrok en dom, na tak način pa bi 
imel dva, kar ni dobro 

    

eden od njiju ne bi mogel ali želel biti 
polovico časa brez otrok 

    

bi to pomenilo, da morata (starša) živeti     



Tanja Pia Metelko: Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini 

359 

relativno blizu drug drugega in je tako 
onemogočeno njuno svobodno odločanje 
glede kraja bivanja 

ker želita imeti čim manj kontaktov drug z 
drugim 

    

 
 
C: MOJA MNENJA IN PREPRIČANJA V POVEZAVI Z DRUŽINSKO MEDIACIJO 
 
 
36. V tabeli je podanih nekaj mnenj o tem, kateri so TEMELJNI CILJI DRUŽINSKE MEDIACIJE.  
V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?  
(Označite en odgovor pri vsaki trditvi) 
 

               Izjava zame … sploh ne 
drži 

ne drži nekaj 
vmes 

drži popolnoma 
drži 

Temeljni cilji družinske mediacije so 
po mojem pojmovanju: 

1 2 3 4 5 

1. pomagati udeležencem, da rešijo 
vsa sporna vprašanja 

     

2. pomagati udeležencem, da rešijo 
vsaj nekatera sporna vprašanja 

     

3. izboljšati komunikacijo med 
udeleženci 

     

4. pomagati udeležencema, da po 
razvezi ZZ ali razpadu IZS ne bosta 
zapadla v depresijo 

     

5. izboljšati odnos med udeleženci 
 

     

6. omogočiti, da se udeleženci slišijo 
med sabo 
 

     

7. omogočiti varen in zaupen 
prostor, kjer lahko vsak izrazi, kar mu 
je pomembno in kar želi 
 

     

8. opolnomočiti udeležence 
 

     

9. privabiti na mediacijo stranke, ki 
se pogovarjajo s spornimi vprašanji v 
zvezi z razvezo ZZ ali razpadom IZS in 
imajo mladoletne otroke 

     

10. doseči, da se zakonca, ki želita 
razvezo zakonske zveze, ne bosta 
razvezala 

     

11. pomagati udeležencema, da 
bosta po razvezi ali razpadu 
izvenzakonske zveze čim boljša 
starša svojim otrokom 
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37. V tabeli je podanih nekaj mnenj o tem, KDO JE DOBER MEDIATOR.  
V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?  
(Označite en odgovor pri vsaki trditvi) 
 
 

               Izjava zame … sploh ne 
drži 

ne drži nekaj 
vmes 

drži popolnoma 
drži 

DOBER MEDIATOR JE TISTI, KI 
 

1 2 3 4 5 

1. ustvarja razmere varnega in 
zaupnega okolja za mediacijo  
 

     

2. enakomerno vzdržuje očesni 
kontakt 
 

     

3. ohranja nepristranskost in le-to 
med postopkom tudi izkazuje 
 

     

4. razloži mediacijski postopek 
 

     

5. strukturira vsako stopnjo procesa 
v mediaciji, tako, da pove, v kateri 
fazi mediacije se nahajamo  

     

6. razloži vlogo mediatorja in vlogo 
mediantov 

     

7. identificira sporne točke 
 

     

8. ne uporablja flip chart table 
 

     

9. testira izvedljivost dogovorjenega 
v resničnem življenju 

     

10. na začetku naveže dober stik z 
udeležencema      

11. ne prepozna in prizna skrbi in 
potrebe udeležencev      

12. pozna in uporablja mnoge 
različne komunikacijske veščine      

13. aktivno posluša in povzema 
udeležence       

14. ne preokvirja negativnih izjav 
udeležencev      

15. zaznava in spodbuja sodelovalen 
odnos med udeleženci      

16. normalizira običajne probleme 
 

     

17. ne uporablja humorja      
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18. deluje empatično      

19. identificira in raziskuje opcije, 
oziraje se na dobrobit obeh 
mediantov, predvsem pa otrok 

     

20. pozna in uporablja tehnike pri 
zastoju v mediaciji 

     

21. stranke fokusira na prihodnost in 

ne na preteklost 
     

22. obsežne probleme razdeli na 
manjše dele 

     

23. je tudi sam dober pogajalec      

24. deluje pravično      

 
 

38. V tabeli je podanih nekaj mnenj o tem, kdaj je družinska mediacija USPEŠNA oz. kdaj je 
NEUSPEŠNA. Vsa napisana mnenja se nanašajo izključno na družinsko mediacijo. 
V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami? 
 (Označite en odgovor pri vsaki trditvi) 
 

               Izjava zame … sploh 
ne drži 

ne drži nekaj 
vmes 

drži popolnoma 
drži 

 1 2 3 4 5 

1. Mediacija je USPEŠNA takrat, ko se 
zaključi s podpisom sporazuma. 

     

2. Mediacija je USPEŠNA, če jo kot uspešno 
opredelijo stranke. 

     

3. Mediacija, v kateri imajo stranke občutek, 
da ni bila pravična, je NEUSPEŠNA. 

     

4. Mediacija je USPEŠNA, če jo kot uspešno 

opredelim jaz kot mediator. 
     

5. Mediacija je USPEŠNA, če smo v postopku 
dosegli rešitev vsaj enega spornega 
vprašanja. 

     

6. Mediacija je USPEŠNA, če so se razrešila 
vsa sporna vprašanja med strankami, kljub 
temu, da ena ali obe stranki na koncu nista 
želeli podpisati sporazuma. 

     

7. Mediacija, kjer sta stranki podpisali 
sporazum, nista pa izpolnili vseh obveznosti 
iz sporazuma, je NEUSPEŠNA. 

     

8. Mediacija je USPEŠNA, če sta stranki 
izpolnili vsaj kakšno obveznost iz 
podpisanega mediacijskega dogovora. 

     

9. Mediacija je NEUSPEŠNA, če se stranki na 
mediaciji veliko prepirata. 

     

10. Mediacija je USPEŠNA, če stranki vsaj 
malo izboljšata svoj odnos. 
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11. Mediacija je NEUSPEŠNA, če ena od 
strank ali obe umakneta soglasje. 

     

12. Mediacija je USPEŠNA, če se stranki, ki 
sta prišli na mediacijo, ker sta želeli 
zaključiti partnerski odnos (razveza 
zakonske zveze ali razpad izvenzakonske 
skupnosti), odločita, da bosta ostali skupaj. 

     

13. Mediacija je NEUSPEŠNA, če traja več 
kot 20 srečanj. 

     

14. Mediacija je USPEŠNA, če stranki v 
mediaciji dosežeta ustno rešitev spornih 
vprašanj, mediacijskega sporazuma pa ne 
želita podpisati. 

     

15. Mediacija je NEUSPEŠNA, če stranki po 
podpisu mediacijskega sporazuma glede 
ugotovitve in razdelitve skupnega 
premoženja, ne želita pridobiti notarskega 
zapisa glede premoženja. 

     

16. Mediacija je USPEŠNA, če sta stranki 
razdelili skupno premoženje, nista se pa 
uspeli dogovoriti glede zaupanja v varstvo in 
vzgojo, stikov in preživnine glede skupnih 
mladoletnih otrok. 

     

17. Mediacija je NEUSPEŠNA, če sta se 
stranki dogovorili glede zaupanja v varstvo 
in vzgojo skupnih mladoletnih otrok ter 
glede izvrševanja stikov, nista se pa uspeli 
dogovoriti glede višine in načina plačevanja 
preživnine zanje. 

     

18. Mediacija je USPEŠNA, če sta se stranki 
dogovorili o vseh spornih vprašanjih glede 
izvrševanja roditeljske pravice (zaupanje v 
varstvo in vzgojo, stiki, preživnina), nista se 
pa uspeli dogovoriti glede ugotovitve in 
razdelitve skupnega premoženja. 

     

19. Mediacija je USPEŠNA, če si stranki 
skupno premoženje razdelita tako, da ena 
dobi 10% skupnega premoženja, druga pa 
90%. 

     

20. Mediacija je NEUSPEŠNA, če ima ena 
stranka v mediaciji občutek, da je iz naslova 
skupnega premoženja dobila premalo, 
dogovor pa je kljub temu podpisala. 

     

21. Mediacija je USPEŠNA, če sta stranki 
zadovoljni s procesom mediacije in njenim 
izidom. 
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D: MEDIATOR 
 
39. Naslednje trditve se nanašajo na vaše misli in čustva v različnih situacijah.  
Pri vsaki trditvi označite, kako značilna je za vas in sicer na ta način, da izberete ustrezno številko:  
1-sploh nisem tak, 2-večinoma nisem tak, 3-sem nekje vmes, 4-večinoma sem tak, 5-povsem sem tak. 
 

 
                sploh 

nisem 
tak 

večinoma 
nisem tak 

sem 
nekje 
vmes 

večinoma 
sem tak 

povse
m sem 
tak 

 1 2 3 4 5 

1. Kadar berem zanimivo zgodbo ali roman, 
si predstavljam, kako bi se počutil sam, če bi 
se to dogajalo meni. 

     

2. Zalo se vživim v čustva oseb iz romanov.      

3. Ob gledanju filma ali gledališke predstave 
navadno ostanem objektiven in neprizadet. 

     

4. Zgodilo se mi je že, da sem se po gledanju 

filma ali gledališke predstave počutil, kot da 

sem eden od junakov. 

     

5. Večkrat sanjarim in si zamišljam stvari, ki 
bi se mi utegnile zgoditi. 

     

6. Precej redko se mi zgodi, da me dobra 
knjiga ali film močno čustveno razgiba. 

     

7. Kadar gledam dober film, se z lahkoto 
postavim na mesto glavne osebe. 

     

8. Preden koga kritiziram, si poskušam 
predstavljati, kako bi se počutil sam, če bi 
bil na njegovem mestu. 

     

9. Če sem prepričan, da imam prav, ne 
izgubljam veliko časa s poslušanjem stališč 
drugih. 

     

10. Da bi bolje razumel svoje prijatelje, si 
včasih poskušam predstavljati, kako so 
stvari videti z njihovega zornega kota. 

     

11. Trdno verjamem, da ima vsaka stvar dve 
plati, zato poskušam videti obe. 

     

12. Včasih težko vidim stvari s stališča druge 
osebe. 

     

13. Kadar se ljudje v čem ne strinjajo, 
navadno poskušam videti problem s stališča 
vseh prizadetih. 

     

14. Kadar me nekdo razjezi, se navadno 
poskušam za nekaj časa postaviti »v njegovo 
kožo«. 

     

15. Kadar vidim, da koga izkoriščajo, 
navadno začutim, da bi ga želel zaščititi. 

     

16. Kadar vidim,da se komu godi krivica, 
včasih ne čutim kaj dosti sočutja. 

     

17. Pogosto sočustvujem z ljudmi, ki so      
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manj srečni od mene. 

18. Sebe bi označil kot precej rahločutno 
osebo. 

     

19. Včasih mi ni posebno žal ljudi, kadar 
imajo probleme. 

     

20. Nesreča drugih ljudi me navadno ne 
vznemiri preveč. 

     

21. Stvari, ki se dogajajo okoli mene, me 
često precej prizadenejo. 

     

22. Kadar vidim, da je kdo v nevarnosti in 
nujno potrebuje pomoč, postanem čisto 
zbegan. 

     

23. Kadar se znajdem v čustveno zelo napeti 
situaciji, se včasih počutim nemočnega. 

     

24. V nepredvidenih situacijah občutim 
tesnobo in nelagodje. 

     

25. V nepredvidenih situacijah sem navadno 
dokaj učinkovit in iznajdljiv. 

     

26. Čustveno napete situacije mi vzbujajo 
strah. 

     

27. Kadar vidim, da se je nekdo poškodoval, 
navadno ostanem miren. 

     

28. V nepredvidenih situacijah navadno 
izgubim nadzor nad seboj. 

     

 
 
Iskrena hvala, ker ste odgovorili na vprašanja. 
 
 


