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POVZETEK 

 

Področje mediacije in posledično reševanje konfliktov me zanima ţe iz gimnazijskih let, še 

posebej pa je pritegnilo mojo pozornost v času študija. Dodatna spodbuda pri raziskovanju 

te tematike je bilo usposabljanje za mediatorje, kjer sem pridobila znanja in veščine, ki jih 

mora poznati vsak mediator. Vse omenjeno je predstavljalo dobro motivacijo za pisanje 

diplomskega dela na to tematiko. 

Mediacija se uporablja na različnih področjih. Pomembno mesto zaseda tudi na področju 

socialne pedagogike. Mediacija je lahko eden izmed načinov reševanja konfliktov. 

Podrobneje nas seznanja, kako pristopiti h konfliktu, ga obravnavati in razreševati. 

Konfliktov je več vrst, pojavljajo se ob vsaki priloţnosti, kar kaţe na to, da je njihovo 

sprotno reševanje pomembno. 

Cilj mojega diplomskega dela je bilo proučevanje uporabe mediacije v vzgojnih zavodih 

oz. prevzgojnem domu, saj se tam konflikti pojavljajo sorazmerno pogosto. Glede na 

poslanstvo omenjenih ustanov je reševanje le-teh ključnega pomena. 

V diplomskem delu so najprej predstavljene teoretične prvine mediacijskega procesa, v 

empiričnem delu pa je sledila podrobnejša analiza uporabe procesa mediacije v omenjenih 

ustanovah. 

Zaposleni, t.j. vsi, ki so bili vključeni v izpolnjevanje priloţenega vprašalnika, so podali 

tudi svoja mnenja in predloge v zvezi z obravnavano tematiko. Večini anketirancev je 

mediacija dobro poznana, vendar je pri soočenju s konflikti ne uporabljajo pogosto. Kljub 

temu pa je raziskava potrdila, da bi morala biti mediacija v vzgojnih zavodih oz. 

prevzgojnem domu bolj razširjena. To je zelo spodbudno in hkrati predstavlja odskočno 

desko za pogostejše izvajanje mediacije v praksi. 

Ključne besede: alternativno reševanje sporov, konflikt, mediacija, pedagoški delavci, 

vzgojni zavod. 
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SUMMARY 

 

The area of conflicts and mediation got my attention at the beginning of my study. That is 

why I decided to upgrade my knowledge throughout my education. I have been visiting a 

course where we practiced mediation and learned some important principles. Beside the 

knowledge about the mediation I also gained the motivation for my thesis from qualifying 

as a mediator.  

Mediation can be used almost everywhere, in many areas, many professions, including 

social pedagogy. It can also represent the way of work, i.e. the method which is used by 

professional worker. It is especially interesting in solving conflicts. Conflicts need 

attention and should be solved. 

Conflicts have also appeared in residential institutions which I dealt with during the 

writing of my degree. The empirical part of my research is focused on theoretical 

presentation of elements of mediation process.  

Furthermore, I am trying to find out the importance of resolving conflicts with an 

assistance of pedagogical workers. The main part of research represents the usage of 

mediation.  

In spite of the fact that mediation is well known among pedagogical workers, they rarely 

use it. But it comes as a surprise that many of them believe mediation should be used more 

often. This encouraging fact gives mediation the opportunity to become more identifiable 

and useful tool for solving problems in many more areas. 

Key words: alternative dispute solutions, conflicts, mediation, educators, residential 

institutions.
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TEORETIČNI DEL 

 

1.  UVOD 

 

Vsak izmed nas si ustvari lasten pogled na svet, ima svoje vrednote in prepričanja. 

Navedeni dejavniki so v vsakdanji komunikaciji lahko razlog za konflikte, nesoglasja in 

spore. 

Praviloma je udeleţenec v konfliktu prepričan, da je nasprotnik v zmoti. Pogosto pa 

marsikdo dvomi v lastno resnico, vendar navkljub vsemu vztraja pri svojem prepričanju. V 

tem primeru se v ozadju skriva pričakovanje neke koristi. Nihče od vpletenih ne zazna 

svoje zmote, a hitro zazna napake nasprotne strani. Posameznik išče razloge, zaradi katerih 

je dejanje enega upravičeno, medtem ko dejanje drugega ni. Na tak način se spor le še 

krepi in nima moţnosti za razvoj v pozitivno smer. Konflikti niso nujno le slabi, lahko 

predstavljajo le pregrado, ki po premostitvi še izboljša posameznikov odnos do sebe in 

drugega.  

Udeleţenca v sporu oz. konfliktu po navadi preţemajo občutki zmedenosti, zaskrbljenosti, 

prestrašenosti, negotovosti, ranljivosti, tudi jeze. Pogosto ima občutek, da situacije ne 

obvladuje več, kar mu lahko povzroča stres (Prgič, 2010). 

V odnosu, kjer ni medsebojnega zaupanja, je posameznik prepričan, da se nasprotna stran 

moti. Zavedati se je potrebno, da niso konflikti povod za nesoglasja, prepire, nasilje, 

ampak je vzrok za to pravzaprav nesposobnost konstruktivnega reševanja le-teh. 

Konstruktivnost reševanja konfliktov pa se začne ţe s samo pripravljenostjo za reševanje. 

Močno vlogo v razvoju konflikta igrajo tudi psihološke potrebe, od katerih udeleţenci v 

sporu večinoma zasledujejo potrebo po moči. Ravno zadovoljevanje te potrebe motivira 

udeleţenca, da stopnjujeta konflikt in s svojo popačeno percepcijo dogodka vztrajata na 

svojih stališčih (Prgić, 2010). Potreba po moči je ena tistih, ki jo človek teţko zavira, saj je 

ena izmed bolj pomembnih človekovih potreb. A dokaz naše moči je ravno naša 

sposobnost izraziti svoje mnenje ter hkrati pustiti oz. poslušati mnenje drugega. 
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Konflikte razrešujemo ustvarjalno, s skupnimi močmi. Uspešno razreševanje le-teh pomeni 

tudi večje zaupanje, spremembo obstoječe situacije, osebnostno rast in ustvarjanje rešitev. 

Vse to pripomore k zadovoljstvu vseh vpletenih. 

 

2.  OZADJE KONFLIKTA 

 

V tem delu so opredeljeni razlogi za nastanek konfliktov. Kot prvega naj omenim teritorij, 

ki ga za svoj obstoj in delovanje potrebuje posameznik oz. skupnost. »Teritoriji so 

področja, ki jih posameznik ali skupina doţivlja kot svoja, kjer ima nadzor, prevzema 

iniciativo, ima ustrezne sposobnosti in prevzema odgovornost« (Iršič, 2004, str. 14). 

Teritorij predstavlja vse vidike ţivljenja, ne samo neko materialno oz. geografsko območje. 

Poznamo materialni, socialni, psihološki teritorij idr.  

Gre za nek osebni prostor posameznika, ki se nanj navezuje oz. ima zanj nek pomen. Ta 

prostor predstavlja stalnico, kjer potekajo stvari tako, kot si jih posameznik zamisli. Vsaka 

motnja povzroči ovire v delovanju posameznika. V primeru, če se motnja ne odpravi,  

lahko pride do konflikta. 

Iršič (2004) navaja tri teritorialne funkcije: upravljanje, obramba in pridobivanje.  Z 

upravljanjem reguliramo teritorij, obramba nam zagotavlja občutek varnosti, 

pridobivanje pa lahko pomeni izrinjanje ali širjenje našega teritorija. Vsaka od teh funkcij 

sluţi nekemu namenu, t.j. ohranjanju ravnoteţja oz. ohranjanju stanja takega kot je oz. 

takega, kot si ga je zamislil in uresničil posameznik. 

 

Teritorialni stil predstavlja način obvladovanja, obrambe in osvajanja teritorija. V grobem 

lahko ločimo dva teritorialna stila: naseljenski ali nomadski. Za naseljenski stil je 

značilna visoka raven kontrole nad teritorijem. Če je raven kontrole premajhna, se lahko 

povečajo upravljavske ali obrambne sposobnosti ali pa se teritorij zmanjša. Za nomadski 

stil pa je značilno hitro in pogosto pridobivanje novih in opuščanje starih področij (Iršič, 

2004). Na ta način se torej posamezniki »borimo« za svoj prostor. 
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Glede na to, kako posameznik deluje na svojem teritoriju oz. glede na to, kako se na njem 

počuti, se to odraţa v pokončni drţi, mirnosti, močnem glasu, samozavesti, pozornosti do 

okolja. Če se posameznik počuti ogroţenega, se to lahko izrazi v napetem glasu, očeh, ki 

nervozno gledajo okoli, napetosti v mišicah itd. S slednjim kaţe svojo obrambo in strah 

pred zmanjšanjem ali spremembo njegovega teritorija (Iršič, 2004). 

Veliko ljudi se ne pozna dobro in se ne zaveda svojih reakcij. Lahko bi celo rekli, da ne 

poznajo dobro svojega teritorija. Za uspešno delovanje pa je to nujno potrebno. Pri tem je 

seveda pomembna komunikacija. Poleg komunikacije z drugimi je potrebna tudi 

komunikacija s seboj ter pozornost, usmerjena na lastna čustva. Vse to z namenom, da bi 

laţje razumeli lastno teritorialno situacijo in svoje odzive.  

Vsak občutek ali čustvo je povezano z določeno teritorialno situacijo. Jeza je lahko 

povezana s situacijo, ko je posameznikov teritorij napaden ali ogroţen. Podobno je tudi z 

ostalimi čustvi. Npr. zavist kaţe na to, da bi imeli nekaj, kar trenutno pripada nekomu 

drugemu ipd. 

Vsakemu posamezniku pripada teritorij, v katerega zaupa, je vanj prepričan in deluje na 

način, ki je zanj ustrezen. Problem se pojavi, kadar vstopi v ta prostor nekdo drug in poruši 

vsakdanje, ţe uveljavljeno ravnovesje. Ljudje vedno znova stremimo k vzpostavljanju 

ponovnega ravnovesja. Načini, kako to storimo, so različni. Lahko se upremo, lahko se 

branimo, lahko poiščemo drugo pot, ki je bolj konstruktivna. 

 

Določeni konflikti so lahko pogojeni tudi s sistemskimi vidiki odnosa ali skupine. Kot 

sem ţe omenila, pa vsakdo, vsaka skupina, vstopa v nek sistem. V tem sistemu potekajo 

različne interakcije.  

Kobolt (2009) opredeljuje sistem kot posameznika (kot sistem elementov, organov, ...) in 

kot skupino med seboj povezanih posameznikov (npr. druţino, par, razred, mesto, pa tudi 

organizem, lokalno skupnost, druţbo itd.). Za sistem je značilno, da ima lastno 

organizacijo posameznih delov, ki imajo svoje lastnosti ali znake (npr. vsak posameznik v 

skupini ima svoje lastnosti, šibkosti, sposobnosti ipd.). Ti deli so na sebi lasten način med 

seboj povezani z odnosi. Vsak sistem ima meje, ki so bolj ali manj propustne (npr. ali 
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skupina sprejme še kakšnega člana, člani sprejemajo prepričanja drugih, ipd.). Če na sistem 

gledamo kot na skupino medsebojno povezanih in odvisnih članov (oz. členov), potem 

sprememba kateregakoli člana, njegove lastnosti ali odnosov, vpliva na druge člane 

skupine oz. na skupino kot celoto ter obratno.  

Pomemben element v delovanju sistemov je tudi homeostaza, t.j. ravnoteţje, ki poudarja 

nenehno iskanje uglašenosti in soglasja med različnimi vidiki skupinskega dogajanja: 

skladnost med člani, sposobnost reševanja konfliktov, ravnoteţje motivacij in ciljev.  

Skupina je torej sistem, ki se giblje na kontinuumu ravnoteţje - neravnoteţje, skladnost – 

neskladnost, rast in razvoj – stagnacija. Iz tega lahko sklepamo, da sta dva posameznika, ki 

imata konflikt, lahko prav tako skupina, kjer se je ravnoteţje porušilo in kjer je potrebno 

ponovno vzpostaviti harmonijo, rast in razvoj (Kobolt, 2009). Posamezniki, ki so med 

seboj v konfliktu, si delijo nekaj skupnega, so del nečesa, kar jim nekaj pomeni, a 

praviloma vsak od njih poudarja drugačen vidik te vsebine. V nasprotnem primeru jim tudi 

konflikt sam ne bi pomenil toliko, da bi ga ţeleli rešiti. 

Vsak sistem torej (ne glede na to ali je to samo posameznik ali velika skupina) teţi k 

ravnovesju. Načinov, kako ponovno vzpostaviti porušeno ravnovesje, pa je veliko. Teritorij 

in sistem sta le dva izmed mnogih perspektiv, ki osvetljujejo problematiko konflikta. 

Sama beseda konflikt zveni negativno, vendar ne pomeni nujno nekaj negativnega. 

»Konflikt je le posledica raznolikosti naših misli, odnosa, prepričanj, percepcij, našega 

socialnega sistema in strukture« (Iršič, 2010, str. 24). 

Lamovec (1991, str. 61) označuje medosebni konflikt kot »situacijo, v kateri dejanje ene 

osebe onemogoča, oteţuje ali ovira dejanje druge osebe«. Gordon (1989, str. 168) pojmuje 

konflikt kot »situacijo, ko vedenje enega ovira izpolnjevanje potreb drugega« ali pa »ko so 

neusklajene vrednote obeh posameznikov«. Besemer (2007, str. 24) pa pravi da, »so 

konflikti signal, da nekaj ni več tako kot je bilo in kar teţi k spremembi«. 

Opredelitve konflikta se med seboj razlikujejo, vendar ga lahko razumemo kot stanje 

nasprotujočih si teţenj v nekem sistemu, bodisi v posamezniku ali pa v širši skupnosti. 

Iršič (2002b, v Iršič, 2004, str. 66) navaja naslednjo definicijo konflikta: »Konflikt je 

stanje, ko dva ali več sistemov znotraj istega sistema oz. teritorija ne funkcionirata 
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optimalno zaradi (delne) neusklajenosti sistemov«. Konflikti v tem primeru pomenijo 

nekega rušilca ravnovesja celotnega sistema. 

Mitchell (1981, v Besemer, 2007) navaja konflikt kot posledico delovanja treh komponent, 

ki so del trikotnika. Te komponente so vedenje, situacija in odnos ter z njim zaznavanje 

tega odnosa. Sprememba ene komponente vpliva na celoten sistem. Konflikt se lahko reši, 

če se komponenta vedenja in komponenta zaznavanja spremenita. Nekdo, ki bo neko 

situacijo videl v luči, kot jo vidi nekdo drug, bo spremenil tudi vedenje ter se tako na 

situacijo drugače, bolj razumsko tudi odzval.  

Tako ima vsak konflikt svoje značilnosti in zahteva svoj način pristopa, z upoštevanjem 

vsakega vpletenega posameznika. 

 

Glasser (1984) v delu Kako vzpostaviti učinkovit nadzor nad svojim življenjem omenja še 

en pomemben izvor konfliktov, ki je v vsakem posamezniku. To je povezano s petimi 

osnovnimi potrebami: potrebo po preţivetju, pripadnosti, moči, svobodi in zabavi. Vse kar 

počnemo v ţivljenju, smo si izbrali sami. Tudi naše vedenje, mišljenje, naše odzive. Naša 

izbira pa izvira iz naših potreb, saj jih ţelimo na nek način zadovoljiti. Naj navedem 

primer: potreba po moči je potreba po tem, da smo nekaj vredni, da smo vsaj toliko uspešni 

kot drugi, prodorni ipd. Potreba po moči in potreba po pripadnosti velikokrat prideta v 

nasprotje. Konflikt hočemo rešiti z sprenevedanjem. Takoj, ko smo prepričani, da imamo 

nekaj moči, spremenimo vedenje in postanemo prijaznejši. Mnogi na prvo mesto postavijo 

napredovanje v sluţbi in ne npr. posvečanje partnerju. Konflikt med tema dvema 

potrebama lahko škodi odnosu, zato je potrebno nujno doseči ravnoteţje. Tukaj se jasno 

pokaţe, da smo si sami izbrali naše vedenje, sami smo se odločili, kaj bomo storili v neki 

situaciji. Seveda niso vse odločitve lahke, vendar se je pri tem potrebno zavedati, kaj nam 

neka odločitev prinese. Zavedanje, da je naše ţivljenje izbira, pa je temeljni pripomoček za 

nadaljnjo reševanje konfliktov. 

In kot zaključek, kitajska pismenka, ki zaznamuje konflikt, je sestavljena iz dveh delov: 

znaka za nevarnost in znaka za priloţnost. Asociacije kaţejo na to, da večina ljudi doţivlja 

konflikte kot nekaj negativnega, kot nevarnost, in ne toliko kot priloţnost. Konflikt je 
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korenina sprememb, ki vodijo do novih spoznanj, odpravlja stagnacijo in zahteva rešitve. 

To utrjuje odnose med ljudmi (Verbnik Dobnikar, 2009). 

 

KONFLIKT, PROBLEM IN SPOR 

Pomembna je razlika med izrazoma konflikt in problem. Problem je nekaj drugega kot 

konflikt. Vsak konflikt vsebuje določen problem, vendar vsak problem ne vodi v konflikt. 

Problem se lahko opredeljuje kot stanje, ki ni zaţeleno, a trenutno ne vidimo načina, kako 

bi ga rešili. Konflikt pa je stanje, ko sistem ne funkcionira optimalno zaradi notranje 

neusklajenosti (Iršič, 2010).  

Slovar slovenskega knjiţnega jezika (1994, str. 327) problem opredeljuje kot »kar je v 

zvezi z določenim dejstvom nejasno, neznano in je potrebno pojasniti ali rešiti«, konflikt 

pa predstavlja »duševno stanje nemoči zaradi nasprotujočih si teţenj; nasprotje, napetost«.  

Iz navedenega povzemam, da je konflikt bolj problematičen kot problem, saj slednji lahko 

predstavlja le trenutno oviro, ki pa ne vodi nujno v konflikt.  

Velikokrat pa se uporablja tudi izraz spor. V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika (1994, 

str. 1284) je spor pojmovan kot »stanje, ko se kdo s kom spre«. Iršič (2010) navaja, da se 

spor nanaša na stališče in pravice vpletenih, povezan je z določeno konkretno 

problematiko, ki je le redko bistvo problema.  

Tako pri konfliktu, kot pri sporu gre za neko neusklajeno stanje, prepričanje, motiv, 

namero ali cilj. Lahko bi rekla, da konflikt predstavlja nekaj, kar posamezniku ruši njegovo 

ravnovesje, povzroča notranje neskladnosti, medtem ko spor označuje le različnost tega 

neusklajenega stanja. 

 

2.1 .  VRSTE KONFLIKTOV 

Vrste konfliktov lahko delimo glede na stopnjo konflikta, odkritost konflikta, aktivnost 

konflikta, ozadje konflikta, raven konflikta itd. (Iršič, 2010). 
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Stopnje konflikta 

Pri tem je potrebno biti pozoren najprej na fokus konflikta, ki je lahko problem, oseba ali 

odnos. Zato v tem primeru lahko govorimo o prvi, drugi in tretji stopnji konflikta. 

Najlaţje je rešiti konflikt, ki je osredotočen na problem. Konflikt v povezavi z odnosi pa je 

bolj zahteven, poleg tega ga spremljajo lahko še močna čustva. 

Odkritost konflikta 

Tu ločimo potlačene, prikrite in odkrite konflikte. Potlačen konflikt je nezaveden, prikrit 

pa je tisti, ki se ga delno vsaj nekdo zaveda, vendar ţeli delovati »po starem«. Odkrit 

konflikt pa pomeni jasnost in zavedanje ter večjo uspešnost pri njegovem reševanju. 

Aktivnost konflikta 

Ločimo aktivne in pasivne konflikte. Pasiven konflikt se ne poglablja, ne rešuje, aktiven 

pa se širi, razrešuje in poglablja. 

Ozadje konflitka 

Ločimo samostojen konflikt, konflikt, ki je posledica globljih neusklajenosti ter 

prenesen konflikt. 

Ravni konflikta 

Po globini lahko delimo konflikt na spor, podpovršinski konflikt, globoko zakoreninjen 

konflikt in dediščino preteklosti.  

Spor se nanaša na stališče in pravice vpletenih, povezan je z določeno konkretno 

problematiko, ki je le redko bistvo problema. Podpovršinski konflikt je povezan z 

interesi, ki se jih vpletene strani pogosto niti ne zavedajo v celoti. Potrebno je razreševanje 

interesov, čustev in odnosov. Globoko zakoreninjen konflikt je povezan z identiteto na 

eni strani ter predsodki in stereotipi na drugi strani. Pogosto gre za nepoznavanje nekoga in 

njegove kulture. Dediščina preteklosti predstavlja vse v preteklosti nerazrešene spore, ki 

se sčasoma kopičijo in vplivajo na sedanjo situacijo. 
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Besemer (2007) pa opisuje štiri nivoje oz. ravni konflikta. Prvi nivo je nivo 

prikazovanja: ko je nek konflikt opazen, viden. Drugi nivo so konflikti, ki imajo neko 

ozadje: za navzven vidnim konfliktom se skriva v ozadju nekaj drugega, bolj 

pomembnega. Tretji nivo zajema prav tako konflikte z ozadjem, vendar je to ozadje 

vezano predvsem na osebnostne teţave. Četrti nivo pa so skriti oz. zakriti konflikti, 

katerih korenine izvirajo iz preteklih izkušenj vpletenih.  

Konflikti, ki se skrivajo v ozadju, zajemajo različna področja: interese, občutke, odnosne 

probleme, medsebojne teţave, vrednote, nesporazume, komunikacijske ovire itd. Če jim ne 

namenjamo pozornosti, se lahko ti konflikti le še bolj zaostrujejo.  

Notranji konflikti 

To so konflikti v posamezniku. Najbolj poznani so: konflikt dvojnega pribliţevanja (dve 

stvari nas privlačita, a se medsebojno izključujeta), konflikt dvojnega izogibanja (ujetost 

med dvema stvarema, ki se izključujeta), konflikt pribliţevanja in izogibanja (določena 

stvar nas privlači in odbija hkrati). 

Neusklajenosti, ki so prisotne v konfliktih 

Neusklajenost se pojavlja med različnimi elementi: med posameznikom in skupino, med 

skupinami in tudi znotraj posameznika. Lahko pa se neusklajenost pojavlja tudi na 

različnih področjih. Razlikujemo se lahko na veliko področjih, kar pomeni, da je 

posameznikov pogled na situacijo drugačen od pogleda druge osebe. Pri neusklajenosti 

prihaja do posebne dinamike, t.j., da lahko posameznik zavrača ali negira tisto, kar ni v 

skladu z njegovo predstavo ali pogledom.  

Za nastanek konflikta so potrebne različne situacije. Konflikti se med seboj tudi prepletajo. 

Posameznik običajno zagovarja svoje stališče, kar konflikt še poglablja. V kolikor so nam 

poznane različne vrste konfliktov oz. njihove značilnosti, smo nanje pozorni in omogočeno 

nam je njihovo laţje reševanje.  
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2.2.  POSLEDICE KONFLIKTOV 

Opozorila sem ţe, da imajo konflikti pogosto negativen prizvok. Prav tako mnogi mislijo, 

da prinašajo konflikti le nekaj slabega. Lahko delujejo destruktivno, vendar pa obstajajo 

tudi njihove prednosti. 

Če se najprej osredotočim na prednosti, je potrebno poudariti, da konflikti pripomorejo k 

izboljšanju odnosov, saj na tak način ozavestimo probleme v odnosu, ki jih je potrebno 

rešiti. Prav tako nas konflikti na nek način »prisilijo«, da jih rešimo oz. se z njimi soočimo. 

Pogosto nas vodijo do pozitivnih sprememb. Sprememba praviloma pomeni nek nov 

pogled na situacijo, nov način razmišljanja in delovanja. Nemalokrat prinašajo dinamične 

situacije, v katerih spoznavamo sebe in druge.  

Konflikti pripomorejo tudi k ustreznejšim odločitvam oz. nam pomagajo odkriti nove 

moţnosti. Lahko se celo izognemo napačnim odločitvam. Prav tako zniţajo napetost v 

medsebojnih odnosih, saj soočanje z njimi razreši številne majhne napetosti. Ena izmed 

pomembnejših pozitivnih lastnosti konflikta pa je izboljšanje in poglobitev odnosa. 

Razrešeni konflikti utrdijo prepričanje, da je odnos dovolj trden, da zdrţi preizkušnje in 

kljubuje problemom (Lamovec, 1991). 

Iršič (2004) pa navaja še druge prednosti konfliktov, kot je npr. spoznavanje načina 

delovanja in reagiranja druge osebe. Posledično lahko v prihodnje z njo laţje 

komuniciramo.  Konflikti pripomorejo tudi k osebnostni rasti in s tem razumevanju širše 

druţbe. 

 

Poleg pozitivnih strani, poznamo tudi negativne posledice konfliktov. Ena izmed njih je 

upad komunikacije in slabitev kvalitete odnosa. Konflikti ovirajo komunikacijo; odlašanje 

z njegovo razrešitvijo pa zmanjšuje tudi ţeljo po nadaljnji komunikaciji.  Lahko se zgodi, 

da nek odnos razpade. To ima za posledico stagnacijo, saj nerazrešen konflikt ovira 

napredek in razvoj.  

Naslednja negativna stran konfliktov je nasilje in zatiranje. »Če je konflikt potlačen, 

postane nevaren, saj ima potlačen konflikt tendenco, da eksplodira v najhujši obliki, tako 
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na druţbeni, kot na individualni ravni« (Iršič, 2010, str. 40). V kolikor pride do takšne 

situacije, lahko to vodi v nasilje, zato se mnogi takih oseb pogosto izogibajo. Tako 

razumevanje konflikta posamezniku onemogoča drugačno soočenje s konfliktom. Vodi v 

začaran krog, saj tak posameznik tudi iz okolice ne dobi ustrezne podpore, ki bi mu 

pomagala k boljšemu soočenju s problemi.  

Nerazrešeni konflikti lahko vodijo k duševnim motnjam, saj ponotranjeni konflikti 

postanejo vir notranje napetosti. Moţne so psihosomatske bolezni: bolezni čustvenega oz. 

psihološkega izvora, ki imajo fiziološke posledice. 

Nerazrešeni konflikti lahko prispevajo tudi k slabemu vzdušju in neustreznemu delovanju 

sistema (skupine, podjetja, soseske ipd.), ki se kaţejo kot zmanjšana motivacija, slabi 

odnosi, napeto vzdušje.  

Naj omenim še to, da konflikti ovirajo našo komunikacijo, razumevanje drugih, sporočanje 

informacij, ovirajo našo interakcijo z drugimi (Iršič, 2010).  

Konflikti lahko delujejo konstruktivno ali destruktivno. Slednji lahko uničijo delovanje 

skupine, razdirajo dobre odnose, poglabljajo stiske, ustvarjajo jezo in nasilje. Konflikti 

imajo tudi pozitivne lastnosti, in sicer povečujejo moţnosti za njegovo rešitev, nudijo 

osebnostna spoznanja o tem, kaj je nekomu pomembno in vredno, povečujejo 

posameznikovo prepričanje o tem, da lahko sam v prihodnje bolj konstruktivno reši 

konflikt (Johnson in Johnson, 2002). 

Navadno ob besedi konflikt pomislimo na nekaj negativnega. Seveda je temu tako, če se ne 

lotimo njegovega reševanja. Za marsikoga je lahko posameznik, ki je udeleţen v konfliktu 

oz. konfliktna situacija, nesprejemljiva, zato konflikta ni pripravljen reševati. V tem 

primeru je pogovor tisti, ki da situaciji večji pomen, odločitev pa ostaja na strani 

posameznika. 

 

EKSPANZIJA IN ESKALACIJA KONFLIKTA 

Ekspanzija konflikta je razširjanje konflikta, nanaša se na večanje števila tem, širjenje 

konfliktnega področja. Ekspanzija lahko zajema časovno ekspanzijo (vedno, nikoli), 
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generacijsko ekspanzijo (starše, otroke), omalovaţevanje drugega, dajanje nečemu 

ključnega pomena, zamegljevanje (preskakovanje med temami, z namenom zmesti 

drugega), stereotipiziranje itd. 

Eskalacija problema pa je zaostrovanje konflikta, vključuje povečano glasnost, nasilnost, 

hitrost interakcije, večjo napetost in vznemirjenje, več prisile, jezo, prizadetost, občutke 

ogroţenosti, manj poslušanja itd. (Iršič, 2010). 

Pomembno je, da se jih posameznik začne zavedati in je nanje pozoren, tako se lahko 

konflikt hitreje razreši oz. se bolje razjasni bistvo problema. 

 

2.3.  STILI ODZIVANJA NA KONFLIKTE 

Ljudje smo si med seboj različni, zato imamo tudi različne načine reševanja konfliktnih 

situacij ter različne načine odzivanja na konflikte (Iršič, 2010). 

Eden izmed načinov je umik. Če osebni interes in odnosi nimajo visoke vrednosti pri 

posamezniku, se lahko hitro zgodi, da se posameznik umakne. Tako se lahko posameznik 

umakne iz odnosa oz. interakcije ali pa le iz zadevne problematike.  

Johnson in Johnson (2002) takšni strategiji pravita strategija ţelve, saj se umakne pod svoj 

oklep. Ta način pa ni nujno vedno samo slab, saj koristi v situaciji, ko se mora posameznik 

najprej umiriti, da lahko nadaljuje z reševanjem. 

Lamovec (1991) omenja umik še na način, da se posameznik v konfliktni situaciji umakne, 

saj je prepričan, da je poskus reševanja konfliktov ţe vnaprej obsojen na propad. Po navadi 

se človek fizično in psihično umakne, da ne bi prišlo do soočenja. 

O izglajevanju govorimo kadar osebni interesi niso pomembni ali se jim posameznik z 

lahkoto odpove, zelo pomembni so mu dobri odnosi. Posameznik poskuša pomiriti vzdušje 

in izgladiti konflikt. Ob tem se pogosto počuti nemočnega, medtem ko so drugi ljudje radi 

v njegovi bliţini, saj poskrbi za boljše vzdušje. 
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»Menijo, da konflikti odnosu škodujejo, zato se raje odrečejo svojih osebnih ciljev v 

(zmotnem) prepričanju, da na ta način rešujejo odnos« (Lamovec, 1991, str. 66). 

Johnson in Johnson (2002) govorita tu o strategiji medveda, saj so se pripravljeni za druge 

odpovedati svojim ciljem. 

Ko so osebni interesi zelo pomembni, odnosi pa ne, bo posameznik izbral prevlado. Tak 

posameznik uveljavlja svoje interese in se ne ozira na druge. Takšni posamezniki ţelijo 

zmagati v njihovem načinu reševanja konfliktov. Ne zanimajo jih potrebe drugih, in jim ni 

do tega, da bi drugim ugajali. »Ljudi delijo na zmagovalce in poraţence, sami pa seveda 

ţelijo biti zmagovalci« (Lamovec, 1991, str. 66). 

Po Johnson in Johnson (2002) je to način morskega psa, saj za doseganje svojih interesov 

uporablja tudi bolj »grobe« načine: groţnje, pritiske, postavitve skrajnih rokov itd. 

Posameznik, kateremu so pomembni odnosi, kot tudi interesi, poskuša najti nek 

kompromis. Ţeli priti do rešitve, ki bi bila sprejemljiva za vse. Ne verjame, da obstaja 

boljša rešitev kot kompromis. V svojih zahtevah pa tudi popušča. 

Ker so tako cilji oz. interesi kot tudi odnosi zelo pomembni, v takšni situaciji ravna kot 

ravna lisica. »Pripravljeni so se delno odpovedati ciljem, a hkrati tudi malo ţrtvovati 

odnos« (Johnson in Johnson, 2002, str. 387). 

Kadar so lastni interesi kot tudi odnosi z drugimi zelo pomembni, se išče optimalne rešitve, 

kar vodi k razreševanju.  Tak posameznik poišče rešitev, kjer so upoštevani njegovi lastni 

interesi, a hkrati ohranja tudi dobre odnose. Vloţi veliko energije in časa, včasih toliko, 

kolikor je potrebno.  

Tak način reševanja konfliktov Lamovec (1991, str. 66) imenuje konfrontacija. 

Posamezniki konflikte doţivljajo kot moţnost izboljšanja odnosa. Pripravljeni so sprejeti 

samo tisto rešitev, ki zadovolji obe strani in razreši tudi čustvene napetosti.  

Avtorja Johnson in Johnson (2002) takšno strategijo imenujeta strategija sove. 
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Besemer (2007) govori o konstruktivnem in destruktivnem načinu reševanja konfliktov. 

Konstruktivni način je način, ker udeleţenca problem vidita in rešujeta skupaj. V takšnih 

primerih poteka nekakšna izmenjava interesov – obe strani poznata interese drug drugega, 

kar koristno uporabita tudi pri iskanju rešitev problema.  

Destruktivni način pa je način, kjer udeleţenca drug drugega vidita kot problem oz. 

drugače rečeno, ko stanje, ki je med njima, ni več takšno, kot je bilo, kar sčasoma postaja 

za odnos moteče. Zgodi se, da vsak razmišlja povsem po svoje in noče niti slišati, kakšno 

zgodbo pripoveduje drugi. Na začetku je le en problem, ki pa se na tak način sčasoma 

razbohoti in prinese s seboj občutke zmedenosti, nejasnosti ter nekonstruktivno 

komunikacijo. Udeleţenca sta med seboj vedno manj v kontaktu. Le-tega pa ohranjata s 

tistimi, ki se z njima strinjajo. Tak začetni problem lahko zaide v slepo ulico. 

Schrumpf, Crawford, Bodine (1997) omenjajo tri osnovne odzive na konflikt: mehke 

odzive, trde odzive in načelne odzive. T. i. mehke odzive običajno uporabljajo ljudje, ki 

se med seboj dobro poznajo, so prijatelji in ne ţelijo sprememb odnosa, še posebej ne 

konfliktnih odnosov. Njihov običajen način spoprijemanja s konflikti je izogibanje 

konfliktom, kar pomeni ignoriranje, zanikanje problema. Takšni odzivi lahko posamezniku 

pomagajo kontrolirati jezo, vendar je ozadje za njihovo »uporabo« predvsem strah in dvom 

glede prihodnosti. 

Trdi odzivi so odzivi, kjer je najpomembnejši cilj zmaga. Vsebujejo groţnje, agresijo in 

jezo. Ljudje, ki se na tak način odzivajo, pričakujejo le en odgovor na rešitev situacije – 

tistega, ki je njim v prid. Psihično in fizično nasilje običajno izvirata iz tega načina 

odzivanja na konflikte. 

Načelni odzivi so odzivi, kjer je cilj predvsem zdrava in učinkovita rešitev. Posamezniki, 

ki rešujejo konflikte na tak način, so aktivni, empatični in stremijo k razumevanju 

posameznika in njegove situacije. Dajejo priloţnost vsakomur, posebno pozornost 

namenjajo prav temu, da se nihče izmed vpletenih ne počuti obtoţenega oz. obsojenega. 

Poudarjajo različne moţnosti reševanja konfliktov. 

Iz opisanega sledi, da imajo omenjeni avtorji svoje poglede na načine reševanja konfliktov. 

S poznavanjem omenjenih stilov je lahko njihovo reševanje olajšano, saj je pomembno le, 

da najdemo vzrok konflikta, nato pa se osredotočimo na njegovo razreševanje. 
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2.4.  DIMENZIJE KONFLIKTIH SITUACIJ 

»Za konstruktivno reševanje konfliktov moramo poznati temeljne dimenzije konfliktnih 

situacij« (Lamovec, 1991, str. 67). 

Pomembno je namreč, da kot strokovnjaki pri delu z ljudmi poznamo konfliktne situacije,  

njihove dimenzije, saj lahko le tako zavestno usmerjamo posameznika k rešitvi problema. 

Ni toliko pomembno, kakšna bo rešitev, bolj je pomembno, kako se konflikt rešuje ter na 

kakšen način. Vse to se upošteva tudi v procesu mediacije, kar bo razvidno v nadaljevanju. 

Točno zaznavanje je eden izmed prvih dimenzij konflikta. Zelo je pomembno, da problem 

vidimo takšen, kot dejansko je.  

Velikokrat pa se pojavlja tudi izkrivljeno zaznavanje. Najpogostejše oblike so: zrcalna 

slika (oba udeleţenca čutita, da sta nedolţni ţrtvi, ki utelešata resnico, nasprotnik pa je 

hudoben in se moti), slepa pega (v konfliktnih situacijah opazimo vsako nepravilno dejanje 

drugega, do sebe pa smo glede tega precej prizanesljivi, oba udeleţenca konfliktne 

situacija izrineta iz zavesti vse, kar sta storila drugemu), dvojni standard (udeleţenca iščeta 

razlago, zaradi katerih so dejanja enega upravičena in dejanja drugega ne), polarizacija 

mišljenja (obe strani vidita konflikt črno-belo). 

Točno sporazumevanje je pomembno, ker je v konfliktnih situacijah komunikacija 

zmedena, včasih se celo prekine. Vse to pa oteţuje reševanje konflikta. Dokler se v 

komunikaciji mešajo laţi in resnice, konstruktivno reševanje konflikta ni mogoče. Med 

reševanjem konfliktov je torej pomembno, da ohranimo vse kanale komuniciranja odprte, 

ter da sporočamo samo resnična dejstva. Pri tem se je pomembno strinjati v tem, na kakšen 

način bosta obe strani reševali problem, obe strani morata izraziti svoja pričakovanja, 

pojasniti je potrebno, kaj storiti, če se drugi ne bo obnašal na pričakovani način, prav tako 

pa nakaţemo moţnosti, kako lahko znova vzpostavimo ravnoteţje. 

Zaupljivo ozračje je nujen pogoj za konstruktivno reševanje konfliktov (Lamovec, 1991). 

Pri tem je pomembno, da pokaţemo tudi svoje šibke točke, ter izkoristimo slabosti 

drugega. Z vzpostavitvijo zaupanja je začetek reševanja konfliktov laţji. Če tega ni, je tudi 

nadaljnjo reševanje konfliktov neuspešno.  
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V kolikor je na reševanje konflikta pripravljena le ena stran, reševanje konflikta ne bo 

uspešno. Sodelovanje je nujni pogoj za doseţen končni cilj. Ima pozitivni učinek na 

odnos. Povečuje zaupanje, naklonjenost, pripravljenost poslušati drugega in sprejemati 

njegov vpliv.  

Poznavanje dimenzij konfliktnih situacij je torej osnovni pogoj za uspešno razreševanje 

konfliktov. Dimenzije se med seboj povezujejo, za njihovo upoštevanje pa je odgovorna 

oseba, ki vodi reševanje konflikta oz. vsi udeleţenci.  

 

2.5.  REŠEVANJE KONFLIKTOV 

Izkušnje kaţejo, da imamo v ţivljenju določen nabor načinov reševanja konfliktov. 

Najpogosteje tistega, s katerim smo v preteklosti začeli reševati problem, stopnjujemo z 

vedno večjo jakostjo. Redkeje seţemo po novih, drugačnih načinih, ki jih nismo vajeni, jih 

še ne poznamo, nam delujejo tuje ali pa so na prvi pogled neučinkoviti.  

Najpogosteje se ujamemo v past ponavljanja starih vzorcev, ki so sicer v nekaterih 

primerih ustrezni, v drugih pa ne dosegajo ţelenega rezultata. Modrost je v opuščanju 

starega oz. v ustvarjanju novih idej in soustvarjanju novih rešitev. 

Ključni dejavnik za reševanje konfliktov je pozornost. Sem sodijo tudi jasno izraţeni 

interesi, poznavanje sebe, svojih ţelja in pričakovanj. 

Ljudje smo si med seboj različni, zato je potrebno to upoštevati, saj to pripomore k temu, 

da razumemo drug drugega in laţje pristopamo k reševanju konfliktov. Načrt različnih 

moţnosti pa nudi posamezniku več idej in priloţnosti za reševanje problema. 

Prav tako se je potrebno zavedati lastnih kriterijev ter kriterijev drugega ter se v skladu s 

tem odločati za ustrezno moţno rešitev, saj poznavanje tega vodi v skupno rešitev. 

Vsak posameznik ima svojo strategijo reševanja problemov, zato je za skupno reševanje 

primeren dogovor, katero strategijo ubrati. Ker pa ima vsak posameznik svoje mnenje, je 

lahko prepričan, da ima moč premagati nasprotnika. Zavedati se moramo, da lahko našo 

moč uporabimo le kot sposobnost skupnega reševanja problemov in ne kot dokazovanje, 
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kdo ima prav in kdo ne, saj takšen način ne vodi do rešitve, temveč le do večjega 

poglabljanja razlik (b.a., 1992, v Besemer, 2007). 

 

2.5.1.  SMERNICE ZA OBVLADOVANJE KONFLIKTOV 

Smernice za obvladovanje konfliktov predstavljajo kaţipot k uspešnejšemu reševanju 

konfliktnih situacij (Iršič, 2010).  

Razvijanje sposobnosti za konflikt pomeni pridobljeno, naučeno sposobnost 

posameznika, da zazna konflikt za motenimi interakcijami in komunikacijami, ga prepozna 

in se z njim sooči (Čačinovič Vogrinčič, 1998, v Iršič, 2010). Pri tem je primeren prav 

pogovor, saj se tako širijo spoznanja in s tem tudi moţnost za prepoznavo in rešitev 

konflikta. 

Druga ključna smernica za obvladovanje konfliktov je osveščenost in večanje 

razvidnosti. Pomembno je, da je posameznik ali pa skupina toliko osveščena, da je 

zmoţna samoanalize in analize problemske situacije. Na tak način je veliko laţje rešiti 

konflikt, saj se začne konflikt reševati v trenutku, ko je najbolj pereč.  

Za vpletene v konflikt je pomembno vzpostaviti pravila za ravnanje s konflikti.  To 

prinaša varnost, da se lahko posameznik nečesa oprime, da v situaciji ne ostaja sam.  

Ohranjanje in vzpostavljanje konstruktivnosti pa pomeni »naravnanost in vedenje, ki 

vodi k izboljšanju in optimizaciji interakcije ali jo ohranja na visoki ravni in je v veliki 

meri odvisna od praga tolerance« (Iršič, 2010, str. 49). Z višjim pragom tolerance lahko 

ohranjamo konstruktivno reševanje konfliktov, z zavestno komunikacijo in interakcijo pa 

je omogočeno reševanje tudi zahtevnejših sporov.  

Ko se pojavi konflikt, se velikokrat zgodi, da krivdo za konflikt prenesemo na nasprotnika. 

To pa konflikt le zaostruje. Pomembno je, da vsaka stran prevzame odgovornost za 

nastalo situacijo, t.j. da pozna razloge za nastanek konflikta in da je pripravljena za 

njegovo reševanje.    
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Rešitev za vsak konflikt ni vedno vidna, kar pomeni, da ni nujno, da se konflikt reši. 

Razširjanje informacijskega prostora nam ustvarja moţnosti za uspešno soočanje s 

konfliktom. Širjenje pa se lahko nanaša na čas, prostor, teritorij, ljudi, dejavnost, 

informacije, kontekst, znanje. 

Naslednja smernica za obvladovanje konfliktov je stabilizacija interakcije.  Konfliktna 

interakcija ima to tendenco, da uide izpod nadzora, tako v vsebinskem smislu kot tudi v 

intenzivnosti. En element intenzivnosti je zmanjševanje hitrosti odzivanja, drug pa 

preverjanje dogajanja. Naše reakcije so v večini nezavedne oz. tako spontane, da nam 

lahko včasih naši odzivi le še poslabšajo celotno situacijo, zato je pomembno preverjanje 

razumevanja ter celotnega dogajanja okoli situacije. 

Prav tako je pri konfliktu potrebno biti pozoren na njegovo širitev. To ne pomeni, da ga 

obdrţimo na začetni ravni; pomeni le to, da je potrebno konflikt ohraniti na čim niţji 

stopnji, po moţnosti na prvi, torej na ravni osredotočenosti na problem. Če se ob 

konfliktu pokaţejo še drugi problemi, je potrebno rešiti enega za drugim in ne pustiti, da se 

med seboj prepletajo, saj le-to oteţuje reševanje. 

Spreminjanje konflikta v problem je ključno za uspešno razreševanje konflikta. Ko 

rešujemo samo problem, lahko v sodelovanju z drugimi našo energijo usmerimo le v 

reševanje problema. Če pa je poleg tega prisoten tudi konflikt, obvladovanje le-tega 

zahteva več energije. Kot pa je zgoraj ţe bilo omenjeno, obstaja razlika med konfliktom in 

problemom, t.j. problem je tisti, za katerega trenutno ne vidimo rešitve, medtem ko 

konflikt predstavlja nezmoţnost normalnega funkcioniranja sistema zaradi neusklajenosti 

(Iršič, 2010). 

Pri reševanju konfliktov je pomembno tudi, da imata obe strani jasne cilje, kljub temu da 

morda niso najboljši. Za uspešno reševanje konfliktov je potrebna tudi fleksibilnost glede 

sredstev za njihovo doseganje. Ohranjanje ravnoteţja med lastnimi cilji in upoštevanje 

drugega je torej bistvenega pomena, saj sodelovanje lahko poteka le s prilagajanjem in 

kritično presojo lastnega delovanja in s tem tudi delovanja drugega. 

Kljub temu da smo z nekom v konfliktni situaciji, še ne pomeni, da nimamo skupne 

naloge, t.j. reševanja problema. V tem pomenu smo si zavezniki, saj je to nujno za 

reševanje problemov in s tem za rešitev konflikta (Iršič, 2010). 
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Gordon (1989) na pedagoškem področju opisuje tri metode reševanja konfliktov. O prvi 

metodi govorimo takrat, ko »zmaga učitelj« in mora učenec popustiti. Gre za avtoritaren 

način reševanja konfliktov. V tem primeru je torej uporaba moči »najučinkovitejša« 

moţnost, ki jo podpirata tako tradicija kot tudi dejstvo, da nam je tak način vedenja 

najbliţji. Vendar pa uporaba moči, tudi takrat, ko je videti učinkovita, zahteva visoko ceno, 

saj deluje na škodo čustev in potreb drugih oseb. Z uporabo moči se daje večjo vrednost in 

prednost lastnim potrebam, pri tem pa je to tudi sporočilo drugim, da so njihove potrebe 

manj pomembne. S tem pa lahko tudi drugim sporočamo, da je primerno uporabljati 

tehnike nadvladovanja pri tistih osebah, ki so močnejše, šibkejše ali pa v večji stiski.  

Značilnost druge metode je, da »zmaga učenec«, učitelj v tem ostaja poraţenec. To tudi 

kaţe na neravnovesje moči, kar škodi nadaljnjemu odnosu. 

Avtor (prav tam) sam daje prednost tretji metodi, ki je »metoda brez zmagovalca in 

poraţenca«. Bistvo metode je, da obe strani skupaj iščeta rešitev na tak način, da ni 

nobena stran poraţena. Oba udeleţenca iščeta rešitev, ki bo najbolje ustrezala obema, da 

lahko vsak zase izpolni svoje potrebe. Pomembno je, da skupaj iščeta rešitev, ki je za oba 

najbolj ugodna in ni pomembno, kdo jo predlaga. Tretja metoda torej namesto tekmovanja 

zahteva kooperacijo. Načelo "zmagam-zmagaš" predstavlja alternativo - še vedno si lahko 

avtoriteta, toda namesto, da bi porabili to avtoriteto za nadzorovanje ali onemogočanje, se 

uporablja za postavljanje meja, ponujanje izbire in določanje, o čem se je moţno in o čem 

se ni mogoče pogajati. S tem pa ohranimo tudi odnos, ki je za reševanje konfliktov 

temeljnega pomena. Tak način je eden temeljnih vodil, katerih se drţijo posamezniki, ki so 

pri reševanju konfliktov uspešni.  

 

2.5.2.  KONFRONTACIJA (SOOČANJE) IN POGAJANJE 

Slovar slovenskega knjiţnega jezika (1994, str. 424) opredeljuje konfrontacijo kot 

»ugotavljanje odnosa med dvema ali več sorodnimi pojavi, dejstvi; primerjava«. Lahko gre 

tudi za konfrontacijo dveh ţivljenjskih prepričanj. Vendar pa se konfrontacija uporablja 

tako v vsakdanjem ţivljenju kot tudi v svetovalni komunikaciji. »Namen konfrontacije in 

pozivanja v svetovalni komunikaciji je v povabilu sogovorca, da razširi, razmisli, raziskuje 

druga moţna izhodišča, vidike itd.« (Vec, 2005, str. 90). V svetovalni praksi je 
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konfrontacija vedno usmerjena v pozitivno spreminjanje. Lahko pa predstavlja 

konfrontacija v komunikaciji tudi »napad« na sogovornika, zato je potrebno biti pri tem 

previden in jo bolj uporabljati z namenom, da se najdejo in razrešijo neskladja. 

Prav tako pa o konfrontaciji piše tudi Lamovec (1991, str. 72), in sicer: »Konfrontacija 

pomeni, da neposredno izrazimo, kako in v čem vidimo problem, kakšna čustva nam zbuja, 

vsebuje pa tudi povabilo, da partner stori podobno«. 

Konfrontacija (prav tam) poteka v naslednjih stopnjah: 

1. konfrontacija s problemom, 

2. skupna opredelitev konflikta, 

3. izraţanje sprememb v stališčih in čustvih, 

4. izraţanje pripravljenosti za sodelovanje, 

5. prevzemanje perspektive drugega, 

6. usklajevanje motivacije za pogajanje, 

7. doseganje sporazuma. 

Konfrontacija je premišljeni poskus odpreti diskusijo, ki je usmerjena k reševanju 

problema. Pri tem pa je pomembno, da je lahko konfrontacija toliko izrazitejša, kolikor je 

izrazit in kvaliteten odnos. Prav tako pa je ključno tudi, kako se nasprotni partner odziva na 

konfrontacijo. Če tega ni zmoţen, je bolje, da se konfrontaciji izognemo. 

Potrebno je odkrito izraziti svoja čustva in mnenje, vendar na čim manj tvegan način, ker 

bi lahko preveč prizadeli nasprotnika.  

Verbnik Dobnikar (2009) omenja, da je prvi pogoj za kakovostne socialne interakcije prav 

sposobnost ločiti med svojimi mislimi in občutki ter mislimi in občutki drugih. Potrebna je 

empatija. Prav tako pa so pomembne tudi dobre komunikacijske sposobnosti ter 

sposobnost opazovanja sebe ter drugih. To pripomore k večji izraznosti naših čustev in 

misli, kar tudi pospešuje konfrontacijo. 

Ne glede na nasprotnikovo mnenje, pa je dobro, da ga poskušamo razumeti in ne 

zahtevamo, da se le-ta spremeni. V nasprotnem primeru to ni več konfrontacija, temveč 

prisila, kar pomeni, da bo nasprotnik spremenil svoje vedenje na način, kot to ţeli nekdo 
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drug. Prav tako je naša pričakovanja do drugih bolje spreobrniti v ţelje, saj to povečuje 

konstruktivnost pogovora in razjasnjevanje problema. 

Lamovec (1991) omenja še skupno opredelitev konflikta, kar pomeni, da opredelimo 

konflikt kot skupni problem, ki ga je potrebno rešiti. Omejimo se na bistvene elemente 

konflikta in jih opišemo čim bolj specifično. Na koncu je seveda potreben povzetek dejanj 

obeh udeleţencev, ki ustvarjajo in vzdrţujejo konflikt. 

Vsako spremembo v stališčih, čustvih in motivih je takoj potrebno sporočiti partnerju, saj 

tako izvemo za spremembe, ki posamezniku pridejo prav, še posebej pri reševanju 

konflikta. Tako je seznanjen, kako problem obravnavati. Prav tako je pomemben pogovor 

o podobnostih, razlikah, razhajanjih, o tem, katera dejanja so za koga sprejemljiva oz. 

nesprejemljiva. 

Pogosta ovira za konstruktivno reševanje konfliktov je razlika v motiviranosti obeh 

udeleţencev. Velikokrat se zgodi, da je eden močno motiviran, medtem ko drugemu 

povsem ustreza »status quo«. Te razlike navadno izvirajo iz razlik v razmerju moči ter 

temeljijo na oceni koristi in škode, ki jo ima nadaljevanje konflikta za vsakega 

posameznika. V takšnih primerih je najprej potrebno spremeniti motivacijo, in se šele 

potem odločiti za nadaljevanje reševanja konflikta (Lamovec, 1991). 

Pri doseganju sporazuma je pomembno, da je le-ta sprejemljiv za obe strani. Sprejeti je 

potrebno skupno stališče, načine, kako bosta udeleţenca v prihodnosti drugače ravnala oz. 

sodelovala. Na tem mestu lahko govorimo o pogajanju.  

Pogajanje je proces, kjer posamezniki z različnimi interesi, ţelijo doseči nek dogovor. 

(Johnson in Johnson 1995a, v Johnson in Johnson, 2002). O pogajanju lahko govorimo, 

kadar so v posameznikove interese vpleteni drugi s svojimi interesi, kadar ţelimo doseči 

nek sporazum, kadar sta obe strani zainteresirani za dogovor, ki temelji na upoštevanju 

obeh vpletenih (Johnson in Johnson, 2002). Za uspešnost procesa pogajanja je pomembno, 

da vsak od pogajalcev ve, kaj drugi ţeli in hkrati, kaj je tisto, kar je zanj še sprejemljivo, da 

sprejme kot dogovor. 
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Proces pogajanja pa poteka po naslednjih korakih (Johnson in Johnson, 2002): 

1. opisovanje lastnih ţelja in interesov, 

2. opisovanje lastnih občutkov, 

3. izmenjava razlogov za nastalo situacijo (vsak vpleteni pove svojo plat zgodbe), 

4. razumevanje perspektive drugega, 

5. iskanje moţnosti za rešitev skupnega problema, 

6. doseganje sporazuma. 

Omenjena avtorja pa v povezavi s tem vidita tudi mediacijo, ki pa je kot nekakšen 

podaljšek procesa pogajanja. Mediacijo vodi nekdo tretji, ki skrbi za to, da proces teče v 

smeri doseganja skupnega dogovora.  

Pri mediaciji se uporabljajo različne tehnike, vendar je osnova, iz katere izhaja, podobna 

zgornji – torej gre za soočanje s konflikti, ki pa vedno znova prinašajo nove izzive. 

 

3.  MEDIACIJA 

 

Veliko je bilo govora o konfliktih in o njihovem reševanju. Načinov reševanja konfliktnih 

situacij je veliko. Zgoraj je omenjenih le nekaj osnovnih načinov. Med njimi doslej nisem 

posebej omenjala mediacije, ki je podrobneje obravnavana v tem poglavju.  

Mnogi ţelijo, da jim pri reševanju sporov pomaga tretja oseba, saj so sami morda preveč 

čustveno vpleteni, da bi zmogli objektivno pogledati na situacijo. Naloga tretje osebe je, da 

usmerja in vodi ter tako pomaga, da se udeleţenci s skupnimi močmi laţje spopadejo s 

situacijo, ki je za vpletena pomembna in kjer so se pojavile teţave.  

V kolikor se ozremo v »zgodovino mediacije«, se je le-ta razvijala počasi. Ko je dosegla 

visoko raven prepoznavnosti, je postala potrebna na mnogih področjih, pokazale so se 

njene prednosti, spekter njene uporabe se je razširil. 
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Lahko bi celo rekli, da so mediacijo začeli uporabljati ţe zelo zgodaj, saj so ţe od nekdaj 

reševali spore. Najstarejši podatek o uporabi mediacije sega v zgodovino sumerske 

civilizacije. Na območju Azije je bila mediacije ţe stoletja prevladujoča metoda reševanja 

sporov. Na Kitajskem in Japonskem se sodni spor danes upošteva kot zadnja moţnost, saj 

mediacija druţbi predstavlja sramotno dejanje – posameznika spor nista sposobna rešiti 

sama, pri tem pa jima mora pomagati nekdo tretji. Tradicionalni modeli mediacije so se 

razvili na Japonskem, Šri Lanki, v Polineziji in Liberiji – danes pa to sluţi osnovo 

ameriškemu modernemu modelu mediacije (Iršič, 2010). 

V ZDA so v šestdesetih letih prejšnjega stoletja ustanavljali mediacijske centre, ki so bili 

povsem ločeni od sodišč. Vodje teh programov so opaţale velike prednosti tega, zato so 

ţelele svoje znanje podati tudi laikom, da bi znali reševati spore na konstruktivnejše načine 

(prav tam).  

Messing (1993) prav tako omenja veliko razširitev mediacije v ZDA in govori o njenih 

terapevtskih učinkih ter jo opisuje kot nekaj učinkovitega in vrednega uporabe pri 

reševanju konfliktov. 

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je mediacija prenesla še v Evropo, sprva v 

Nemčijo, Anglijo, na Irsko in v Francijo, kasneje pa je bila v letu 2007 organizirana 

Evropska konferenca mediatorjev na Dunaju (Besemer, 2009). 

Pri nas so se v devetdesetih letih razvila društva in zavodi, ki se ukvarjajo z mediacijo ter s 

treningom novih mediatorjev. Danes je mediacija večini ljudi kar dobro poznana, 

predvsem v povezavi s sodišči. Vendar pa ni uporabna samo v sodstvu, temveč je pri nas 

dobro razširjena tudi na področju vzgoje in izobraţevanja.  

 

3.1.  KAJ JE MEDIACIJA? 

»Mediacija je proces, v katerem tretja nevtralna stran – mediator oz. mediatorji podpira 

dve (ali več) strani s  spornim vprašanjem ali področjem pri razjasnjevanju nesporazuma in 

iskanju skupne rešitve« (Iršič, 2010, str. 61). 
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Šetinc Tekavc (2002, str. 19) omenja, da mediacijo definirajo kot proces, v katerem 

posebej usposobljena nevtralna tretja oseba pomaga strankama predstaviti njun poloţaj ter 

najti in raziskati moţnosti za rešitev spora, intervencijo nevtralnega tretjega, ki intervenira 

na ţeljo strank, sodeluje pri reševanju spora in strankam pomaga najti lastno pot do spora, 

zasebna in prostovoljna pogajanja, ki jih pospešuje nevtralni tretji - z namenom doseči 

dokončen, pogodbeno zavezujoč dogovor med strankama v sporu, polformalen proces 

pogajanj med strankama brez uporabe dokazov ali prič, ipd. 

Besemer (2007) sprva omenja mediacijo kot proces, kjer ne gre za terapijo, vendar je to 

proces s terapevtskimi učinki. Mediacija se ukvarja prav z nerešenimi konflikti, ki bi, če se 

ne bi rešili, postali za odnos in posameznika moteči. Njena velika značilnost, ki povečuje 

udeleţenost tega procesa, je prav nevtralnost, prostovoljnost in neterapevtskost, kar 

pomeni, da ne gre za terapijo, temveč ima njena uporaba lahko terapevtske učinke.  

Mediacija sledi principu načelnosti in izkustvenosti. Vloga mediatorja pa je upravljanje, 

usmerjanje, vodenje, poslušanje, prispevanje, opazovanje in reflektiranje (Comptom in 

Jones, 2002, v Verbnik Dobnikar, 2009). 

Mediacija torej zajema pojme nevtralnosti tretje osebe, razjasnjevanje nesporazuma in 

iskanje skupne rešitve. To pomeni, da gre pri mediaciji za proces, kjer se ne odloča o 

vsebini, kjer se ne podaja rešitev, ampak se skrbi za sam proces reševanja konflikta. O 

mediaciji ne moremo govoriti, če ni prisotna tretja stran oz. če nista v ta konflikt vpletena 

vsaj dva. Pomembno je sodelovanje vseh, vloga mediatorja je predvsem povezovanje, 

usmerjanje, koordiniranje, poslušanje in pojasnjevanje razumljenega. 

Razjasnjevanje nesporazuma je bistven sestavni del procesa razreševanja konfliktov in s 

tem mediacije. Razjasnjevanje sporazuma pomeni, da vidimo spor in drug drugega v novi 

luči in s tem prispevamo k dodatnemu razumevanju konflikta, k boljši in hitrejši razrešitvi. 

Iskanje skupne rešitve pa je »del procesa, v katerem udeleţenca ob podpori mediatorja 

sodelujeta z namenom izgradnje za obe strani sprejemljive ali zadovoljive rešitve, ki se jo 

lahko, če je umestna, potrdi tudi v obliki zapisanega dogovora« (Iršič, 2010, str. 63). 

 



Pedagoški delavci v vzgojnih zavodih o konfliktih in mediaciji 

 

 

32 
 

3.1.1.  MEDIACIJA NA SODIŠČIH IN IZVENSODNA MEDIACIJA 

Na spletni strani Ministrstva za pravosodje (2010) je zaslediti, da se pri nas izvaja 

mediacijo na sodiščih pred in po uveljavitvi Zakona o alternativnem reševanju sodnih 

sporov (Uradni list RS, št. 97/2009). Programe sodišča izvajajo v sporih iz gospodarskih, 

delovnih, druţinskih in drugih civilnopravnih razmerij v zvezi z zahtevki, s katerimi 

stranke prosto razpolagajo in se glede tega poravnajo.  

Poleg tega pa imamo tudi zunajsodno mediacijo, ki pa ni v nobeni zvezi s sodnimi postopki 

in jo izvajajo društva, instituti in zavodi. Društvo mediatorjev Slovenije je leta 2008 v 

sodelovanju z nekaterimi strokovnjaki s področja mediacije predstavilo Belo knjigo o 

mediaciji, v kateri je predstavljeno tedanje stanje mediacije v Sloveniji ter perspektive 

nadaljnjega razvoja.  

Omenjena so področja, na katerih je mediacija uporabna in priporočljiva. Zavzema lahko 

prostor človekovih pravic, nevladnih organizacij, gospodarskih in civilnih zadev, javne 

varnosti, potrošništva, druţine, kazenskopravnih zadev, lokalne skupnosti, vzgoje in 

izobraţevanja ter socialnega varstva (Društvo mediatorjev Slovenije, 2010).  

Mediacija temelji na določenih načelih ter ima svoje prednosti in slabosti, ne glede na to, 

kdo jo izvaja. 

 

3.1.2.  PREDNOSTI MEDIACIJE 

Prednosti mediacije so naslednje (Iršič, 2010): hitrost rešitve, učinkovitost, nizki stroški, 

udeleţenci odločajo, obojestransko zadovoljstvo, večja zanesljivost dogovora, ni 

negativnih tveganj. 

Običajno se spori pri mediaciji hitro razrešijo. Pogosto se razrešijo v nekaj (2-5) srečanjih, 

če pa je spor kompleksen, je potrebno več srečanj. Kljub vsemu pa se spori na tak način 

rešijo hitreje kot po sodni poti. 

»Rezultati študij in evidenc glede uspešnosti mediacij so različni glede deleţa uspešnih 

mediacij kot tudi glede kriterija. Ne glede na to pa so pri vseh študijah rezultati zelo 

spodbudni in dosegajo tudi do 90% uspešnost« (Iršič, 2010, str. 64). Naj na tem mestu 
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omenim, da so navedeni podatki, podatki zunajsodne mediacije, t.j. niso v povezavi s 

sodiščem. 

Nizki stroški mediacije so odvisni od vsake organizacije posebej, kar pomeni, da se 

organizacija sama odloči, kako bo krila stroške mediacije. Ta določitev velja za izvensodno 

mediacijo. Mediacija na sodišču pa se obračunava po sodnih tarifah (podatki Ministrstva za 

delo, druţino in socialne zadeve, 2010). 

Prej omenjena uspešnost pa je po vsej verjetnosti odvisna tudi od udeleţenosti 

posameznikov, ki so v spor vpleteni. Pri mediaciji o vsebini rešitve, kot tudi o tem, kaj je 

problem, odločajo udeleţenci sami. To je velika prednost mediacije, saj daje 

posameznikom moţnost večje samostojnosti, večje pomembnosti ter tudi občutek, da 

zmorejo sami rešiti svoj problem ter se tako počutijo bolj opolnomočene. 

V osnovi se zaključek mediacije sklene z dogovorom, ki je sprejemljiv za obe strani. To 

pomeni, da sta oba udeleţenca zadovoljna, skupni dogovori imajo svojo teţo. Obe strani 

sta pripravljeni nekaj storiti za izboljšanje stanja.  

Naj omenim še, da obstaja moţnost, da se z mediacijo konflikt ne razreši. Ob tem pa je 

potrebno vedeti, da zaradi tega stanje ni nič slabše, kot je bilo pred mediacijo. Le-ta 

konflikta ne poslabša, ga ne poglobi, ampak pusti stvari tam, kot so bile pred njo (Iršič, 

2010). 

Če povzamem, je mediacija proces, ki ne škodi v smislu reševanja konfliktov. V kolikor se 

le-ta ne reši, je stanje nespremenjeno oz. takšno kot je bilo pred izvedbo mediacijskega 

procesa. V tem primeru smo lahko tudi skeptični, saj se lahko konflikt poglobi, odnos 

poslabša in s tem pripelje do točke, ko je posameznik vedno bolj prepričan, da konflikta ne 

ţeli več reševati. 

Pri poglavju o konfliktih je ţe bilo omenjeno, da konflikti niso le negativni, ampak so 

lahko tudi pozitivni. Prvi in najpomembnejši je ta, da se posameznik nauči, da se da 

konflikte reševati na bolj primeren, bolj konstruktiven način. S tem védenjem lahko 

posameznik rešuje tudi druge, mogoče bolj vsakdanje primere ter to znanje prenaša naprej. 
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Če proces mediacije pripelje do rešitve, se na tak način izboljša odnos med sprtima 

stranema, poveča se občutek zaupanja drug v drugega in s tem tudi medsebojno 

razumevanje. 

Mediacija prinaša večje zavedanje problemov, ki jih je potrebno rešiti, povečanje 

motivacije za reševanje problemov, spodbuja nove interese, zniţuje napetosti v odnosih, 

povečuje moţnosti za posameznikovo samostojno soočanje s konflikti, povečuje 

osebnostno rast. Prav tako mediacija širi in poglablja znanja in razvoj veščin ter pomeni 

tudi višjo raven kulture v interakciji z ostalimi (Iršič, 2010). 

»Prednosti mediacijskega postopka so, kot izhaja iz tuje literature in tudi iz prakse na 

slovenskih sodiščih, predvsem: hitrost reševanja spora, zaupnost, prihranek stroškov, 

reševanje vseh odprtih vprašanj, boljše razumevanje zadeve, zmanjšanje sovraţnosti med 

strankama, prilagodljivost, moţnosti sodelovanja strank« (Sekirnik in Biloslavo, 2009, str. 

230). 

Glede na omenjeno lahko sklepam, da so zgoraj naštete pozitivne lastnosti mediacije, poleg 

seveda uspešno rešenih konfliktov, tudi ene izmed glavnih ciljev mediacije. 

 

3.1.3.  CILJI MEDIACIJE 

Glavni cilj mediacije bi lahko bila rešitev konflikta. Vendar so znotraj mediacije cilji 

veliko bolj obširni, saj vpliva mediacija še na druga področja človekovega delovanja.  

Tekom mediacijskega procesa se krepi moč vsakega posameznika, spodbuja se 

prevzemanje odgovornosti, spodbuja se empatičnost ter učenje konstruktivnejših načinov 

reševanja konfliktov (Iršič, 2010).  

Isenhart in Spangle (2000) omenjata, da so glavni cilji predvsem doseganje sporazuma, 

preprečevanje napetosti, omogočanje primerne komunikacije med vpletenimi, usmerjanje 

posameznika, da bo sam znal konflikte reševati bolj učinkovito. Prav tako pa pod cilje 

lahko štejemo tudi uspešnost samega procesa. 
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Mediatorju je pomemben tako proces kot tudi končni rezultat, kar kaţe na to, da je 

potrebno čimprej pričeti s procesom mediacije, saj so tako ustvarjeni pogoji za rešitev 

konflikta.  

Če pa se osredotočim na bolj specifične cilje, naj omenim, da gre pri mediaciji za učenje 

konstruktivne komunikacije, izboljšanja sodelovanja, krepitev samoodgovornosti, 

ohranjanje dostojanstva, krepitev samospoštovanja, razvijanje pogajalskih sposobnosti, 

usposabljanje za samostojno reševanje konfliktov (Paravan, 2007, v Mandelj, 2009). 

Mediacija torej ustvarja novo kulturo medčloveških odnosov, kar je dragocena, a uspešna 

popotnica za ţivljenje. 

Eden izmed ciljev bi lahko bilo tudi opolnomočenje, saj ima tako vsak udeleţenec 

priloţnost, da spregovori oz. sam reši konflikt. Tako pridobi zagon za uspešnejše delovanje 

na različnih področjih. 

 

3.1.4.  TEMELJNA NAČELA MEDIACIJE 

Šetinc Tekavc (2002) omenja nekaj splošnih načel mediacije in sicer pravi, da je mediacija 

proces, kjer gre za sodelovanje tretje osebe, nevtralnost mediatorja, njegovo 

nepooblaščenost za sprejemanje odločitev, sporazumnost rešitve, pospeševanje pogajanj, 

ustvarjanje varnega pogajalskega okolja, dajanje moči strankam, zaupnost postopka, 

njegov nesvetovalni značaj ter obvladovanje negativnih odnosov med strankami. 

Podobna načela, ki so spodaj bolj podrobno opisana, omenja tudi Iršič (2010). 

Načelo nepristranskosti in nevtralnosti 

Nepristranskost pomeni mediatorjevo vlogo, da se skozi delovanje procesa ne postavi na 

nobeno stran oz. da ni naklonjen izidu ene ali druge strani. Nevtralnost pa se nanaša 

predvsem na izid mediacije, t.j. da mediator ni naklonjen eni ali drugi ideji oz. ne vsiljuje 

svojih idej. To tudi pomeni, da mediator ne daje mnenj o vsebini, običajno ne daje 

predlogov, ampak vse sodbe prepusti udeleţencema. 
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V primeru, da je mediator na kakršenkoli način povezan s katero izmed strank, to ne 

pomeni, da mediacije ni mogoče izpeljati, potrebno pa je, da sta s tako povezavo pred 

začetkom mediacije seznanjeni obe strani. Seveda pa ta povezava ne sme biti preveč tesna 

(Šetinc Tekavc, 2002). V takem primeru je zagotavljanje nepristranskosti teţka naloga za 

mediatorja. 

Načelo prostovoljnosti 

Načelo prostovoljnosti pomeni, da se udeleţenca sama odločita za mediacijo, sama se 

odločata o vsebini procesa in se dogovorita o končni rešitvi. Vendar pa ne smemo pozabiti, 

da je mediacija v nekaterih primerih tudi obvezna, lahko tudi sodno. Lahko se zgodi, da je 

v pogodbi zapisan način reševanja sporov. Moţna pa je tudi neprostovoljna vključitev v 

mediacijo, ko je nekdo v to prisiljen iz razloga, da bi nekomu ustregel.  

Mediatorjeva vloga je vodenje in usmerjanje pogovorov med strankama, pri tem pa jima 

pomaga, še posebej pri komunikaciji. Samo dejstvo uporabe pogajalskih tehnik predvideva 

prostovoljnost postopka in tudi njegovo neformalnost (Šetinc Tekavc, 2002). 

Načelo zaupnosti 

To načelo se nanaša na ohranjanje vseh informacij, ki so zaupnega značaja. »Zaupnost pa 

se ne nanaša na primere, ko bi se v postopku mediacije razkrila morebitna kazniva dejanja, 

ki smo jih dolţni razkriti po zakonu, ali ko bi se z razkritjem preprečila škoda ali 

ogroţenost drugih oseb ali ko je razkritje potrebno zaradi uveljavljanja doseţenega 

dogovora« (Iršič, 2010, str. 70). To torej pomeni, da so vsi podatki oz. vsebina zaupni, kar 

deluje na posameznika spodbudno, saj lahko bolj sproščeno izrazi svoje mnenje v zvezi s 

situacijo. 

Načelo neformalnosti postopka 

Kot je bilo ţe omenjeno, je mediacija postopek, kjer je veliko neformalnosti in 

fleksibilnosti. To omogoča večje prilagajanje in priloţnost za bolj realen vpogled v 

situacijo, v proces, v udeleţence - tako za mediatorja kot za vpletene v konflikt. 

Naj omenim še, da mediator daje moč obema strankama, da povesta svoje stališče oz. svoj 

pogled na situacijo. Prvi razlog za dajanje moči strankam je dejstvo, da je postopek manj 
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formalen od sodnega, tudi jezik ni ţargonski, mediator je le strokovnjak na nekem 

področju, poravnava pa je plod pogajanj in stranke se morajo z njo v celoti strinjati. Na tem 

mestu avtorica (Šetinc Tekavc, 2002) omenja še načelo konceptualne integriranosti – spor 

se rešuje na ravni, na kateri se je začel, t.j. pri strankah samih. 

Načelo poštenosti in zakonitosti 

Sporazum na mediaciji mora biti pošten in zakonit. »To pa ne pomeni, da naj bi mediator 

ves čas postopka nadzoroval in preprečeval morebitna odstopanja od zakonskih okvirov, 

saj bi s tem po nepotrebnem zaviral ustvarjalen proces« (Iršič, 2010, str. 71). Načelo 

poštenosti in zakonitosti pomeni le varovalko dogovora v primeru, ko bi bil moralno 

sporen.  

Vsekakor pa ni mediator tisti, ki mora poznati vse pravne podlage. Odgovornost za to in za 

dogovor prevzamejo udeleţenci. Mediator le usmerja proces, postavlja vprašanja, 

razjasnjuje in preverja. 

Načelo ekonomičnosti in učinkovitosti 

To načelo se nanaša predvsem na cenovno in časovno ugoden postopek v primerjavi z 

drugimi alternativami. Do končnega dogovora lahko pride zelo hitro, še posebej, če so 

udeleţenci motivirani in pripravljeni za sodelovanje. 

Načelo enakopravnosti udeleţencev mediacije 

O enakopravnosti udeleţencev mediacije lahko govorimo, ko sta si člana v postopku enaka 

v izraţanju misli, čustev, interesov, predlogov ipd. Ni nujno, da imata enak status (direktor 

- usluţbenec, starš - otrok, učitelj – učenec…), vendar imata v procesu mediacije 

popolnoma enake moţnosti in lahko enakopravno tudi sodelujeta. 

Naj omenim še znamenit primer s pomarančo (Besemer, 2007). V primeru, ko se dva 

kuharja prerekata, kdo bo imel pomarančo, se v sodnem procesu sodnik odloči, komu 

pripada. V procesu mediacije pa je pogovor usmerjen v interese vsakega posameznika, v 

spodbujanje in dajanje moči. V danem primeru se skozi proces razjasni, da prvi kuhar 

potrebuje le jedro pomaranče, drugi pa lupino. Rešitev spora je na dlani. V tem primeru so 

jasno izraţeni temelji oz. prednost mediacijskega procesa.  
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Načelo avtonomnosti 

Udeleţenci mediacije so pri odločanju in sprejemanju dogovorov povsem avtonomni. 

Lahko se dogovor tudi formalizira, v obliki pogodbe, notarskega zapisa ipd. Tudi sodna 

teţa temelji le na nekem dogovoru, pogodbi, ki ga skleneta udeleţenca s pomočjo 

mediatorja ali brez njega. 

Načelo pravne nevezanosti 

Izid mediacije za udeleţenca ni pravno zavezujoč, razen v primeru, ko se za to odločita 

udeleţenca sama in njun dogovor tudi formalno potrdita. »Načelo se nanaša tudi na 

morebiten dogovor o poizkusu rešitve konflikta z mediacijo, saj dogovor o tem, da se bosta 

stranki pogajali ali dogovarjali (z ali brez pomoči mediatorja), nima pravnega učinka« 

(Iršič, 2010, str. 73). 

»Lastnost nezmoţnosti mediatorja za sprejemanje zavezujočih odločitev je tesno povezana 

z načelom pravne nevezanosti, ki pa se poleg tega nanaša še na izvršljivost oz. 

neizvršljivost mediacijske klavzule ter izvršljivost oz. neizvršljivost rezultata postopka 

mediacije – sporazuma med strankama« (Zalar, 2001, v Šetinc Tekavc, 2002, str. 25). 

Načelo samoodgovornosti 

Udeleţenci so odgovorni za svoje odločitve, prav tako pa tudi za vsebino. Mediator namreč 

ni odgovoren za rešitev spora, niti za to, da bi zagotavljal informacije za rešitev spora. 

 

Poleg predstavljenih načel naj omenim še sodelovanje mediatorja kot tretje osebe, ki 

sicer ne spada med načela (lahko bi rekli, da je del načela nevtralnosti), temveč pomeni 

bistveno značilnost mediacije. Nevtralna tretja oseba s svojo prisotnostjo in uporabo 

mediacijskih tehnik ustvari popolnoma drugačno dinamiko komunikacije med strankama 

in pomaga pri procesu reševanja spora. 

Nevtralna tretja oseba predstavlja nek nadomestni most komunikacije. To pomeni, da 

skuša pot procesa, ko le-ta skrene na napačni ovinek, vrniti na pravo pot in od tam 

nadaljevati (Besemer, 2007). Avtor (prav tam) posebno pozornost namenja povezavi 
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mediacije z nenasilnostjo. Humanistične teorije spodbujajo reševanje konfliktov na bolj 

konstruktiven način in ne podpirajo nasilja. Ta vpliv je prisoten tudi v mediacijskem 

prostoru. Znotraj mediacijskega procesa je pomembno, da se vsakršne krivice, konflikte in 

nasilnost obravnava na primeren način. Potrebno jim je nameniti pozornost in jih ne 

puščati ob strani. Prav tako je potrebno nasilje preusmeriti v konstruktivnejši, prijaznejši 

način in obema stranema zagotoviti moţnost izraziti lastno mnenje in občutke. 

Sekirnik in Biloslavo (2009) v svojem članku o mediaciji omenjata še dve načeli: 

Načelo materialne resnice - v postopku mediacije ni pomembna ugotovitev popolnega 

dejanskega stanja, temveč dejstva, ki so pomembna za stranke, da lahko sklenejo 

poravnavo. 

Načelo pomoči prava nevešči stranki - dolţnost mediatorja je strokovna pomoč obema 

strankama pri reševanju spora. 

Kot je razvidno, je za uspešnost procesa mediacije nujno upoštevanje načel, saj to vpliva 

tako na sam proces kot tudi na udeleţence mediacije. Mediacijska načela so v korist tako 

izvajalcem mediacije kot tudi tistim, ki njene osnove uporabljajo pri svojem strokovnem 

delu. 

 

3.1.5.  PRIMERNI IN NEPRIMERNI SPORI ZA MEDIACIJO 

Dobro je, če spore rešujemo na konstruktivne načine, saj se tako ohranjajo dobri odnosi. 

Če sami ne znamo reševati konfliktov konstruktivno, je ena od moţnosti, da jih rešimo s 

pomočjo mediacije. Tako še vedno ohranimo dobre odnose, hkrati pa imamo veliko 

moţnosti za ugodno rešitev konfliktov. Poudariti je tudi potrebno, da uporaba mediacije ni 

primerna pri vseh sporih.  

V nadaljevanju se bom osredotočila predvsem na to ali bi bila mediacija primerna za delo v 

vzgojnih zavodih. Mediacija je metoda, ki jo lahko uporablja vsak, še posebej je uporabna 

na področju, kjer so v ospredju odnosi. Tukaj ima socialna pedagogika veliko moţnosti, 

zato se mi zdi pomembno, da smo seznanjeni z vrstami konfliktov, ki se rešujejo s 

pomočjo mediacije.  
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Iršič (2010) in Šetinc Tekavc (2002) imata podoben način delitve na primerne in 

neprimerne spore za mediacijo.  

Primerni spori za mediacijo:  

 Udeleţenca sta v trajnem odnosu in ga nameravata ohraniti. 

 Hitra rešitev spora bo v korist obema. 

 Udeleţenca se zavedata negativnih vidikov nereševanja spora na sporazumen način. 

 Udeleţenca ţelita zaupen postopek. 

 Udeleţenca si ţelita biti slišana oz. upoštevana. 

 Obstajajo problemi z dokazi. 

 Spor je tehnično zapleten in terja strokovne rešitve. 

 Udeleţencema bi ustrezale netipične rešitve. 

Kot je ţe bilo zgoraj omenjeno, je mediacija najbolj primerna za tiste, ki jim ohranitev 

odnosa veliko pomeni.  

Odnos pa je beseda, ki je pri socialno - pedagoškem delu še posebej občutljiva, saj 

mladostniki v vzgojnih zavodih ne jemljejo odnosa kot njim pomembnega. »Kot 

socialnopedagoški odnos označujemo vsak poseben medosebni odnos, ki nastane med 

socialno pedagogom in njegovim obravnavanim otrokom oz. mladostnikom ali klientom« 

(Krajnčan in Bajţelj, 2008, str. 56). 

Delovanje in učinkovanje pedagoškega odnosa je odvisno od tega, v kolikšni meri je le-ta 

obojestranski, ciljno usmerjen k samostojnemu razvoju, odvisen je tudi od tega ali je 

vsiljen ali ne, od skupinskega odnosa, diferenciacije pedagoškega odnosa in od stopnje 

intenzivnosti in trajanja (Krajnčan in Bajţelj, 2008). Kot vidimo, je pri vsem tem zelo 

pomembno ohranjati neko ravnoteţje med posameznikom, njegovo situacijo in med 

izkušnjami, ki jih ima. 

Krajnčan in Bajţelj (2008) omenjata kot pomemben deleţ tudi strokovnjakovo sposobnost, 

da se zna dvigniti nad zahteve vlog, da je fleksibilen v svojem delovanju ter da se ne drţi 

rigidno svoje vloge. Strokovnjak mora biti zrel za takšno delo, ne sme se čustveno vplesti v 

situacijo ter prenašati svojih lastnih vsebin na otroke oz. mladostnike.  
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Kako se bomo lotili mediacije in kateri konflikti bodo primerni za delo z mladostniki v 

vzgojnih zavodih, je stvar presoje vsakega strokovnjaka. Potrebno je dobro poznavanje 

tako konflikta kot mladostnika in seveda mediacije ter njenih načel. Na podlagi znanja in 

izkušenj se krojijo tudi naše nadaljnje odločitve. 

Če se vrnem nazaj, je mediacija ustrezna metoda tudi v primerih, ko se udeleţenci 

zavedajo negativnih posledic nereševanja sporov na sporazumen način. Prav tako je 

primerna za tiste, ki ţelijo zaupen postopek. Poleg tega, da si udeleţenca ţelita biti slišana 

in upoštevana, je navadno v takšnih primerih teţko dokazovati določena dejstva ali 

pravice. Pri mediaciji se namreč ne dokazuje objektivne resničnosti, temveč se upošteva 

subjektivna resničnost, skuša se doseči obojestranski sporazum.  

V primeru, ko je za rešitev konflikta potrebno tudi določeno tehnično ali strokovno znanje, 

je mediacija prav tako dobra metoda. Udeleţenca sama izoblikujeta skupno rešitev, kar 

pomeni, da sta pri tem lahko ustvarjalna in domiselna, če jima le-to prinaša skupno 

zadovoljstvo. 

Spori, ki so manj primerni za mediacijo: 

 Udeleţenca sama ne moreta rešiti spora. 

 Ena stran je trdno prepričana, da ima prav in druga narobe. 

 Med vpletenimi so prisotne hujše oblike nasilja. 

 Sporu grozi zastaranje. 

 Ena stran ţeli izrabljati mediacijo (zavlačevanje, pridobivanje informacij). 

 Moč strank v sporu je neuravnoteţena. 

 Ena stran ne ţeli upoštevati druge strani. 

Posebna situacija pri razreševanju spora je, če udeleţenci niso pristojni oz. pooblaščeni za 

sklepanje dogovora ali za sprejemanje odločitev. To seveda ne pomeni, da se mediacija ne 

more izvesti, saj lahko ti posamezniki vseeno prispevajo k razjasnitvi problema oz. 

situacije. V primeru, ko je ena stran popolnoma prepričana v svoj prav in ni pripravljena 

popustiti, je z mediacijo nesmiselno nadaljevati. Za mediacijo se odloči posameznik, ki je 

pripravljen poslušati tudi nasprotno stran. To ne pomeni, da mora popustiti, ampak le 

dopustiti drugačno mnenje.  
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Spor je prav tako manj primeren, kadar so med vpletenimi prisotne hujše oblike nasilja, še 

posebej, če to vpliva na nasprotnika tako, da se drugega boji. V primeru, ko sta obe strani 

pripravljeni sodelovati, se mediacijo lahko izpelje. Obstaja tudi mediacija med storilcem in 

ţrtvijo, ki pa se osredotoča predvsem na osvoboditev ţrtve in storilca. 

V Sloveniji zastaranje sporov ureja Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah 

(Uradni list RS, št. 56/2008), ki določa, da v času poteka mediacijskega procesa zahtevki 

ne zastarajo. Manj primerni so tudi spori, kjer ena od strani izrablja mediacijo za 

zavlačevanje in pridobivanje informacij, če se pogaja na nepošten način, ne spoštuje 

zaupnosti in se ne drţi dogovorov. Takšni primeri pa tudi niso »a priori« neprimerni, saj se 

kljub temu lahko poskuša razrešiti spor oz. doseči pozitivne rezultate. 

Pri neuravnoteţenosti udeleţencev je proces mediacije veliko teţji, saj je teţko priti do 

sporazumne rešitve. Lahko gre za osebnostno moč, verbalno moč, finančno moč, moč 

znanja in informacij itd. Zato je nujno potrebno, da ţe na začetku mediacije  poskrbimo za 

uravnoteţenost udeleţencev. Eden izmed ciljev mediacije je tudi opolnomočenje 

posameznikov, kar pomeni opolnomočenje ciljev, moţnosti, veščin in sprejemanja 

odločitev. 

Mediacije se lahko udeleţijo vsi, vendar je pri tem potrebno biti previden, saj so nameni 

posameznikov različni. Prav tako pa je tudi konflikt potrebno pogledati širše, do njegovega 

ozadja. Lahko gre za vpliv socialnih, ekonomskih, spolnih ali kulturnih razlik (Verbnik 

Dobnikar, 2009). Mediator mora biti na to pozoren, proces mora uravnoteţiti in upoštevati 

udeleţenca kot enakovredna posameznika. Tako ustvari pogoje za ugodno rešitev 

konflikta. 

 

3.2.  VRSTE MEDIACIJE 

MEDIACIJA GLEDE NA PODROČJE DELOVANJA 

Področij druţbenega delovanja je veliko, mnogokrat se med seboj prekrivajo. Včasih jih je 

teţko razmejiti, v nekaterih situacijah pa tudi to ni mogoče.  
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Poznamo več vrst mediacij, vendar se bom osredotočila le na mediacijo glede na področje 

njene uporabe. 

Pomembno področje, kjer je proces mediacije pogosto uporabljen, je področje druţine. Tu 

so prisotni tesni odnosi med posamezniki, teme so največkrat zelo občutljive. Najpogosteje 

je prisotna ţelja po izboljšanju stanja.  

 

V nadaljevanju sledi razdelitev področij delovanja mediacije po Iršiču (2010).  

3.2.1.  DRUŢINSKA MEDIACIJA 

Druţinska mediacija je namenjena druţinam oz. oţjim in širšim druţinskim članom. 

Druţinska mediacija je učinkovita ne le pri reševanju konfliktov, temveč tudi pri tem, da 

udeleţence spodbudi k boljši komunikaciji, k izboljšanju medsebojnih odnosov, prispeva 

pa tudi h konstruktivnejšemu reševanju sporov v prihodnje. Druţinska mediacija ni le 

ustrezna metoda v primeru, ko udeleţenca ne bi znala sama rešiti problema, temveč tudi, 

ko ţelita prihraniti čas in energijo. Temu lahko rečemo proaktivna druţinska mediacija.  

Poleg proaktivne pa je še veliko »podvrsti«, ki jih bom le na kratko omenila. 

Rekonstruktivna druţinska mediacija je osredotočena predvsem na razreševanje 

ključnih nerešenih konfliktov, ki so pripeljali odnos do roba. Ko se število nerazrešenih 

konfliktov veča, to močno vpliva na krhanje odnosa.  

Pod druţinsko mediacijo sodi tudi ločitvena mediacija. V primeru, ko se partnerja 

dokončno odločita za ločitev, se pri tej vrsti mediacije osredotočita le na skupne dogovore 

in na bolj kultivirano ločitev. V primeru, ko se partnerja v samem procesu ločevanja ne 

odločita za mediacijo, prej uskladita skupne dogovore in se za mediacijo odločita kasneje. 

Temu lahko rečemo poločitvena mediacija.  

Poleg tega pa lahko mediacija poteka tudi med drugimi druţinskimi člani (npr. med brati in 

sestrami, med starši in otroci) ali med zunanjim subjektom ter druţino (npr. domovi za 

ostarele, centri za socialno delo (v nadaljevanju CSD) ali drugimi posamezniki). 



Pedagoški delavci v vzgojnih zavodih o konfliktih in mediaciji 

 

 

44 
 

Druţinska mediacija pa je lahko tudi neformalna, kar pomeni, da lahko določen spor 

rešuje tretja oseba, npr. sosed in tako pripeva k razrešitvi spora in k boljšim medsebojnim 

odnosom (Iršič, Lenarčič, 2007). 

Druţinska mediacija je ena izmed oblik alternativnega reševanja sporov (v nadaljevanju 

ARS), vendar se od drugih metod ARS-a razlikuje. Ne osredotoča se na spor kot tak, 

ampak se ukvarja s posledicami nastale krize ali razpada druţine; mediator predvsem 

pomaga sprejeti odločitve, ki zadevajo prihodnost strank in njihovih otrok, da bi se kar 

najbolje prilagodili spremenjenim razmeram v druţini (Šetinc Tekavc, 2002).  

Socialni pedagogi se veliko srečujejo s posamezniki in njihovimi druţinami, zato je 

druţinska mediacija le še dodatna spodbuda za uspešnejše reševanje konfliktov. Seveda 

situacijo pogosto oteţujejo čustva, ki preprečujejo, da bi proces pomoči sploh stekel. Pri 

tem je potrebno biti previden in določiti primerno stopnjo zrelosti situacije, ki je potrebna 

za začetek izvajanja mediacije. V kolikor pogoji za mediacijski proces niso primerni, je 

potrebno konflikte obravnavati na druge načine. Torej pomembna je profesionalnost, 

strokovnost, informiranost, fleksibilnost – torej lastnosti, ki jih mora imeti dober 

strokovnjak. 

3.2.2.  ŠOLSKA MEDIACIJA 

Šolska mediacija zadeva področje šole, t.j. učence, njihove starše in šolo kot celoto 

(strokovne delavce in učitelje). »Mediacijo na šoli lahko vodita eden ali dva vrstniška 

mediatorja (v sporih med učenci), šolski mediator ali šolski mediator s somediatorjem (ki 

je lahko tudi učenec) ali pa zunanji mediator ali zunanji mediator s somediatorjem (ki je 

lahko tudi šolski mediator)« (Iršič in drugi, 2010, v Iršič, 2010). Torej šolski mediator je 

strokovni delavec, ki vodi mediacijo in je usposobljen na tem področju; vrstniško 

mediacijo pa vodi dijak, ki se je prav tako za to usposobil. 

V šoli je mediacija namenjena vsem učencem, ki so v kakršnemkoli konfliktu. Mediacijo v 

šoli običajno vodi vrstniški mediator (učenec ali dva, ki sta vrstniška mediatorja), če pa je 

konflikt prezahteven, je smiselno, da mediacijo vodi šolski mediator. Mediacija prav tako 

poteka tudi med učiteljem in učencem. Če odnos zajema hujše psihično ali fizično nasilje, 

je bolje, da se takrat ukrepa po določbah, ki so zapisane v šolskih pravilnikih. Seveda je 

mediacija namenjena tudi vsem zaposlenim na šoli. Na ta način se ustvarja boljša klima in 



Pedagoški delavci v vzgojnih zavodih o konfliktih in mediaciji 

 

 

45 
 

boljše skupno sodelovanje. Mediacijo se lahko koristno uporabi tudi med učenci in drugimi 

zaposlenimi na šoli, saj običajne oblike reagiranja, kot je kričanje ali prepovedovanje, 

praviloma niso učinkovite. Tudi med šolo in okoljem lahko prihaja do sporov, ki jih je 

potrebno rešiti. Poleg tega do spornih vprašanj lahko prihaja med šolo in drugimi 

organizacijami, s katerimi šola kot ustanova sodeluje (Iršič, 2010).  

Posebno pozornost namenjam ţe omenjeni vrstniški mediaciji. »Vrstniška mediacija je 

mediacija, ki jo vodijo vrstniški mediatorji (to so usposobljeni učenci oz. dijaki) in je 

namenjena reševanju sporov med vsemi učenci iste ali različne starosti« (Iršič, 2010, str. 

107). 

Praviloma vrstniško mediacijo vodita dva vrstniška mediatorja, ki sta po moţnosti še 

različnega spola. Če sam proces mediacije vodita dva mediatorja, to pomeni večje zaupanje 

mediatorjev v svoje delo; gre torej za medsebojno dopolnjevanje. Če se enemu vodenje 

procesa ustavi, lahko vskoči drug, saj je bil le-ta morda pozoren na druge stvari, ki jih je 

prvi spregledal. Vrstniška mediacija je primerna za manj zahtevne spore kot so: zbadanje, 

govorice, medsebojni nesporazumi, kulturni in rasni problemi, prerivanje, laţji pretepi, 

goljufanje itd. 

Seveda pa morajo vrstniški mediatorji imeti podporo s strani šolskega mediatorja ali 

koordinatorja vrstniške mediacije. Koordinator skrbi za urnike, razporede in intervizijska 

srečanja mediatorjev. Jedro vrstniških mediatorjev predstavlja pribliţno 10% učencev s 

posamezne šole. Vedno je tudi dobro, da se za vrstniške mediatorje izbere takšne učence, 

ki imajo teţave s samopodobo in nadzorovanjem svojih čustev, vendar naj bo teh manjšina 

(Kaplan, 2009, v Prgić, 2010). 

S šolsko in vrstniško mediacijo se poskuša spodbuditi mlade, da postanejo pozitivno 

usmerjeni voditelji, da se naučijo konstruktivnih načinov reševanja konfliktov, da svoje 

znanje prenesejo tudi v svoje vsakdanje ţivljenje. Na tak način se naučijo tudi 

medsebojnega poslušanja ter upoštevanja različnih mnenj in pogledov (Cohen, 2010). 

Mediacija pomaga tako prevzemati odgovornosti, razumeti različna stališča in čustva, iz 

učenca privabi opravičilo, priznanje, ţeljo po odpuščanju, povrnitvi in prijateljstvu. 
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Vrstniška mediacija je prostovoljna, kar pomeni, da se učenci sami odločijo za to, da bodo 

tisti, ki bodo poslušali, bili vredni zaupanja, ki bodo spoštovali in pomagali drugim za 

skupno sodelovanje (Schrumpf, Crawford, Bodine, 1997). Prav tako učenci razumejo svoje 

vrstnike. Poznajo pritiske, vedenje, jezik mladih, vedo, kaj je mladim pomembno in zakaj. 

To jim daje naravno prednost. Z vrstniškimi mediatorji je zagotovljeno, da je konflikt 

obravnavan razvojni stopnji primerno. Z uspešnostjo mediacije pa se veča tudi pozitiven 

vrstniški pritisk. 

Iz osebnih izkušenj opazovanja v praksi lahko sklepam, da imajo tisti učenci, ki so 

vrstniški mediatorji, na šoli dober, pozitiven ugled. Ostali jih spoštujejo, tudi tisti, ki so 

običajno deleţni največje pozornosti. Večina učencev se rada obrne nanje. To je dokaz, da 

je vrstniška mediacija potrebna, saj bi na tak način lahko spodbudili pristne odnose med 

učenci ter prav tako med strokovnimi delavci. 

3.2.2.1.  ŠOLSKA MEDIACIJA PRI NAS  

Leta 2008 so na pobudo šolskih mediatorjev in vzgojno izobraţevalnih ustanov ustanovili 

Mreţo za mediacijo v vzgoji in izobraţevanju (podatki Instituta Concordia, 2010) z 

namenom intenzivnejšega povezovanja šolskih mediatorjev, drugih strokovnjakov s 

področja vzgoje in izobraţevanja in vzgojno izobraţevalnih ustanov v Republiki Sloveniji, 

ki ţe izvajajo ali ki nameravajo v prihodnosti vpeljati mediacijo v svoje vzgojno 

izobraţevalno delo. 

 Nameni in cilji tega so (podatki Instituta Concordia, 2010): 

 vzpostavljanje odprtega prostora izmenjave in povezovanja ter sodelovanje šolskih 

mediatorjev in vzgojno-izobraţevalnih ustanov 

 povezovanje in srečevanje koordinatorjev šolske mediacije 

 odprta diskusija o vzpostavljenih in načrtovanih modelih mediacije v posameznih 

vzgojno-izobraţevalnih ustanovah 

 izmenjava gradiv, materialov in drugih pripomočkov za vzpostavitev mediacije v 

vzgojno-izobraţevalnih ustanovah 

 ustanavljanje supervizijskih in intervizijskih skupin ter izvajanje supervizije in 

intervizije za mediatorje v vzgoji in izobraţevanju 
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 zagotovitev pomoči posameznim vzgojno-izobraţevalnim ustanovam pri 

implementaciji in izvajanju njihovih dejavnosti na področju mediacije v vzgoji in 

izobraţevanju 

 razvijanje teorije in prakse s področja mediacije v vzgoji in izobraţevanju 

Metelko Lisec (2008) navaja, da je pri uvajanju modela mediacije v vzgojo in 

izobraţevanje ter glede na pozitivne odzive učiteljev, učencev, staršev in vodstva šol 

mogoče ugotoviti, da so različne oblike reševanja konfliktov z mediacijo na različnih 

ravneh zelo dobrodošle, potrebne in uporabne. V prej omenjeni model naj bi se vključilo ţe 

prek 50 osnovnih in srednjih šol, pa tudi nekaj vrtcev, dijaških domov in vzgojnih 

zavodov.  

Na področju mediacije pomeni to velik korak naprej, prav tako so odprte vse moţnosti za 

še globlji prodor v vzgojno-izobraţevalni prostor. 

3.2.3.  MEDIACIJA V PODJETJIH 

Mediacija v podjetjih zajema konflikte med zaposlenimi, v kolektivu, med podrejenimi in 

nadrejenimi, med oddelki, v vodstvu podjetja, med lastniki in vodstvom podjetja itd. 

Nerešeni konflikti lahko pripeljejo celo tako daleč, da prihaja do prekinitve delovnega 

razmerja. Mediacija je v podjetjih uspešna predvsem takrat, kadar vodstvo podjetja 

spodbuja sporazumno reševanje sporov. Pod mediacijo v podjetjih lahko spada tudi 

zunanja in notranja mediacija. Zunanja mediacija pomeni, da nek kompleksen problem 

ali spor pomaga reševati nek zunanji mediator, ki je od podjetja popolnoma neodvisen. Na 

tak način se pri teţjih stvareh veliko laţje zagotovi nevtralnost, kot če bi takšno situacijo 

vodil nekdo izmed zaposlenih v tem podjetju. Notranja mediacija pa pomeni, da 

mediacijo vodi nekdo izmed zaposlenih. Prednost tega je hitrost in učinkovitost - ţe zaradi 

takojšnjega ukrepanja in poznavanja situacije. 

3.2.4.  GOSPODARSKA MEDIACIJA 

Gospodarska mediacija pomeni mediacijo med gospodarskimi podjetji, samostojnimi 

podjetniki, gospodarskimi zdruţenji itd. Seveda pa je mediacija med malimi podjetji 

drugačna kot med velikimi gospodarskimi druţbami. 
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3.2.5.  MEDIACIJA MED ŢRTVIJO IN STORILCEM 

Mediacija med ţrtvijo in storilcem je ena izmed bolj uporabnih tehnik dela v socialni 

pedagogiki, predvsem na področju vzgojnih zavodov, prevzgojnih domov, zaporov ipd. 

Gre za proces, ki daje ţrtvam kriminalnih dejanj moţnost srečanja s storilcem v varnem in 

strukturiranem okolju, ki pa ima v zakupu storilčevo odgovornost. 

Posebnosti mediacije med ţrtvijo in storilcem so predvsem te, da obe strani nista 

»razpravljavca«, saj je zelo jasno na eni strani postavljen nekdo, ki je storil kaznivo 

dejanje, na drugi pa nekdo, ki je bil ob tem dejanju ţrtev. Predmet mediacije ni to, da je 

nekdo kriv ali nedolţen (Friškovec in Konjevič, 2008, v Iršič, 2010).  

Namen tovrstne mediacije je torej ta, da ţrtev in storilec izvesta za okoliščine, povezane s 

kaznivim dejanjem in kako je to vplivalo na njuni ţivljenji, da dobita odgovore na 

vprašanja, da izrazita čustva, da dobita močnejši občutek zaključka (Iršič, 2010).  

To pomeni, da je tovrstna mediacija namenjena tistim, ki ţelijo še kaj povedati o sami 

situaciji ali pa vsaj bolje spoznati okoliščine. Namenjena je predvsem lastnim občutkom in 

ne ugotavljanju tega, kdo ima prav in kdo ne. 

3.2.6.  MEDIACIJA V SKUPNOSTI 

Je ena izmed bolj razširjenih mediacij, saj zajema več področij. Mediacija v takem primeru 

poteka znotraj nekega mediacijskega centra, ki je umeščen znotraj lokalne skupnosti. 

Mediacija v skupnosti pa zajema različna področja: mediacijo v sporih v soseski, mediacijo 

v druţinskih sporih, mladostniško mediacijo, mediacijo povezano z delom, mediacijo 

povezano s pravosodnim sistemom.  

Mediacija glede na področja delovanja pa zajema še mediacijo na področju varstva okolja, 

mediacijo na področju športa, mediacijo na različnih interesnih področjih, mediacijo v 

čezmejnih sporih ipd. 

 

 

Uporaba mediacije pri nas 
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»V Sloveniji so postopek mediacije prvič uvedli na Okroţnem sodišču (v nadaljevanju OS) 

v Ljubljani leta 2001. Pogoj, da bi poskusni projekt sodišču pridruţene mediacije tudi 

dejansko zaţivel, je bil zahteva po vsaj 40-odstotni uspešnosti mediacijskih postopkov« 

(Sekirnik in Biloslavo, 2009, str. 233). Spodnja tabela sicer prikazuje mediacijske postopke 

na Okroţnem sodišču (v nadaljevanju OS), v okviru sluţbe ARS, vendar je na tem mestu 

potrebno izpostaviti področja uporabe mediacije in pogostost njene uporabe. 

Glede na področje delovanja je prikazana tabela rešenih mediacij na sodiščih med letoma 

2001 in 2006. Navedla sem ţe uspešnost zunajsodne mediacije (Iršič, 2010), sledijo pa 

podatki o mediacijah, ki se izvajajo na sodiščih. 

Tabela 1: Podatki o številu in deleţih uspešno rešenih mediacij na OS v Ljubljani 

po vrstah zadev v letih 2001–2006 (Sekirnik in Biloslavo, 2009, v Sekirnik 2007) 

 
Število in deleţi uspešno rešenih mediacij 

Vrsta mediacije 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Civilne zadeve 
52 

(49,5%) 

104 

(58,1%) 

147 

(52,1%) 

122 

(47,9%) 

132 

(40,6%) 

66 

(30,3%) 

Druţinske zadeve  
14 

(51,9%) 

49 

(70%) 

62 

(74,7%) 

95 

(70,4%) 

150 

(70,8%) 

Gospodarske zadeve 
  

26 

(43,3%) 

69 

(41,8%) 

52 

(40%) 

203 

(54%) 

Iz tabele izhaja, da se ljudje v druţinskih zadevah pogosteje odločajo za mediacijski proces 

kot za običajen postopek na sodišču. 

Poleg kvantitativne raziskave, ki se nanaša na obdobje 2001-2006, je bila narejena tudi 

kvalitativna (2007), kjer omenjena avtorja v članku prikaţeta rezultate intervjujev (devet 

naključno izbranih mediatorjev, trije iz vsakega področja dela). Avtorja sta se osredotočila 

na več področij v povezavi z mediacijo z namenom ugotoviti, zakaj se posamezniki 

odločajo za mediacijo ter kateri spori so za mediacijo primerni. Izpostavila bom primernost 

sporov za mediacijo. 

Večina mediatorjev, ki so bili udeleţeni v intervjuju, je prepričanih, da so skoraj vsi spori 

primerni za mediacijo, predvsem druţinski in dedni ter tisti, »kjer je sodna praksa 
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ustaljena, in poudarja, da se je treba zavedati, da se v druţinskih zadevah postopek ne 

konča na sodišču, ampak da ţivljenje dejansko teče naprej« (Sekirnik in Biloslavo, 2009, 

str. 238). Neprimerne se zdijo zadeve, kjer gre za pravna vprašanja oz. kjer sodna praksa ni 

ustaljena in kjer ljudje niso pripravljeni popuščati. Prevladuje tudi mnenje, da za mediacijo 

niso primerne kompleksne, zahtevnejše zadeve. 

»Na vprašanje, kaj mediatorji menijo, da stranke oziroma njihove zastopnike prepriča, da 

soglašajo z mediacijo, sta dva civilna, dva gospodarska in vsi druţinski mediatorji 

odgovorili, da je sam postopek bolj prijazen do strank kot sodni postopek, saj se stranke 

lahko same dogovorijo za rešitev, s katero rešijo vsa sporna vprašanja« (prav tam). Prav 

tako jih prepriča brezplačna storitev. Večina mediatorjev meni, da je eden glavnih razlogov 

tudi hitrost postopka. 

 

Ministrstvo za pravosodje je na svoji spletni strani (2010) prav tako objavilo podatke o 

uspešnosti mediacije za obdobje januar – november 2009 in sicer se je mediacija uspešno 

zaključila v 47, 6% zadevah. Ta rezultat je skupen, kar pomeni, da ne zajema posameznih 

področij mediacij. Podatki OS v Ljubljani za leto 2008 kaţejo, da je mediacija 

najuspešnejša v druţinskih zadevah (66,5% uspešno zaključenih mediacij), najmanj 

uspešna pa je v pravdnih zadevah (33,5%). V gospodarskih zadevah se uspešno zaključi 

49,6% vseh mediacij.  

Iz navedenega lahko sklepam, da je v večini primerov izraţena ţelja posameznikov, 

pogovoriti se še z »neodvisno« osebo, preden se odločijo za sodno obravnavo. 

 

3.3.  POSTOPEK MEDIACIJE 

V postopek mediacije se lahko posameznik vključi na dva načina. Prvi način je, da se obe 

sprti strani dogovorita oz. odločita za mediacijo, izbereta mediatorja, predstavita problem 

in se dogovorita za srečanje. Drugi način pa je, da ena stran poišče pomoč mediatorja in 

prosi, da mediator drugo stran povabi k mediaciji. 
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V primeru šolske, vrstniške mediacije ali pa v katerem drugem primeru (npr. vzgojni 

zavod) lahko strokovni delavec sam predlaga postopek mediacije sprtima stranema. 

Predvsem pri mladih je potrebna spodbuda, saj mnogi tega ne poznajo ali pa se nočejo 

izpostavljati, saj se počutijo bolj varne, če vse obdrţijo zase in skušajo problem rešiti sami.  

Mediacijski postopek se lahko začne, ko obe strani izrazita soglasje, saj proces mediacije 

temelji na prostovoljnem sodelovanju vseh udeleţencev. Postopek mediacije se začne z 

uvodom mediatorja, ki na kratko predstavi potek mediacije in temeljna pravila, svojo vlogo 

v procesu ter pomen zaupnosti (Iršič, 2010). 

3.3.1.  TEMELJNA PRAVILA 

Če ţelimo skleniti dogovor, so za to potrebna določena pravila. Tako je tudi v vsakdanjem 

ţivljenju. Pravila oblikujejo naše delovanje, še posebej pa so pravila potrebna v večjih 

skupinah.  

Tudi pri mediaciji so ključna pravila, saj lahko le preko njih vodimo proces in usmerjamo 

pogovor, če le ta skrene v napačno, nekonstruktivno smer. Temeljna pravila oz. bolje 

rečeno smernice za mediacijo pa so: dostojanstvo in spoštljivost, poslušanje tistega, ki 

govori, enakopravnost v pogovoru, odsotnost nasilja, sovraţnosti, groţenj in ţalitev (Iršič, 

Lenarčič, 2007). 

To torej pomeni, da je za uspešen potek procesa pomembno medsebojno spoštovanje, 

enakopravnost, zaupanje, izogibanje sovraţnim čustvom, ţalitvam, groţnjam. Le ob 

upoštevanju navedenega lahko pričakujemo konstruktivne rešitve, nasprotno pa lahko vodi 

celo do prekinitve mediacijskega procesa.  

3.3.2.  VLOGA MEDIATORJA 

Vloga mediatorja se močno povezuje s temeljnimi pravili. To pomeni, da je vloga 

mediatorja predvsem njegova prisotnost, nevtralnost, da ne odloča o vsebini, da ne obsoja. 

To ne pomeni, da mediator o sami vsebini nima nekega mnenja, vendar ga mora v času 

poteka procesa mediacije pustiti ob strani. Glavna naloga mediatorja je, da skrbi za proces. 

Pomembno je, da ga usmerja na pravi način, da spodbuja konstruktivni pogovor, da 

spodbuja iskanje rešitev in predvsem, da je usmerjen v pozitivno. Običajno mediator ne 
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daje predlogov, saj je odgovornost za končen dogovor na strani udeleţencev, mediator pri 

tem ne prevzema te odgovornosti.  

Mediator prav tako skrbi za to, da sta obe strani slišani, da vsakemu udeleţencu daje dovolj 

prostora, da izrazi svoje mnenje. Mediator praviloma izraţa povzetke slišanega, saj ţeli na 

tak način preveriti, ali je posameznik povedal svoje mnenje. Seveda se stvari lahko 

ponavljajo, predvsem zato, ker ni bila slišana prava informacija. Lahko bi rekli, da mora 

mediator razbrati, kaj je v ozadju tega sporočila. Pomembno pa je tudi, da je mediator 

pozoren na čustva, ki se skrivajo v ozadju sporočanja. S tem omogoči večji občutek 

slišanosti udeleţencev.  

Naloga mediatorja je tudi, da skrbi za spoštljivost in dostojanstvo med udeleţenci. Kljub 

temu, da so to pravila, ki jih mora spoštovati vsak udeleţenec, mora mediator skrbeti, da se 

jih upošteva. Mediator pozna vrsto načinov oz. orodij za doseganje poslušanosti med 

udeleţenci.  

Kot sem ţe omenila, se mora mediator osredotočiti na pozitivne stvari in predloge, ki jih 

izraţata udeleţenca. Na ta način spodbuja iskanje rešitev. Ţe odločitev za mediacijo 

nakazuje dejstvo, da sta obe strani pripravljeni sodelovati in najti skupen jezik. Lastnost 

dobrega mediatorja je tudi iznajdljivost, ker je vsaka situacija edinstvena in zahteva 

primeren pristop. 

Včasih pa se mediatorju pridruţi tudi somediator. »Somediacija pomeni večinoma 

sodelovanje med dvema (včasih tudi več) mediatorji pri vodenju mediacije. Mediatorja v 

somediaciji lahko nastopata v enakih ali pa v različnih vlogah in odgovornostih« (Iršič, 

2010, str. 142). 

Somediator se pojavlja predvsem takrat, kadar je spor zahteven in kompleksen, saj lahko 

na tak način proces laţje steče, saj vsak mediator sliši in zazna kaj drugega. Prav tako je 

somediacija primerna takrat, kadar so udeleţenci mediacije pripadniki različnih skupin. To 

pomeni, da je dobro, če eden od mediatorjev predstavlja oz. odraţa to raznolikost (v smislu 

rase, narodnosti, drţavljanstva, spola itd.). Somediacija ima veliko prednosti, saj je tako 

problem laţje rešiti, več pozornosti je usmerjeno na konflikt, večje je sodelovanje ipd. 

Slabost somediacije pa je neuigranost somediatorjev. To lahko proces zmoti, zato je zelo 

pomembno, da se mediatorja dogovorita o tem, kdaj vstopi eden in kdaj drug (Iršič, 2010). 
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3.3.3.  FAZE MEDIACIJE 

Tako kot veliko stvari, lahko tudi proces mediacije na grobo razdelimo na začetne, jedrne 

in zaključne faze (Iršič, 2009).  

Šetinc Tekavc (2002) navaja naslednje faze mediacije: prva poizvedba, pritegnitev strank, 

dogovor o mediaciji, predhodni stiki in priprave, srečanje s strankami, faza ugotavljanja 

dejstev, faza reševanja problemov, zaključek mediacije, sporazum, faza po koncu 

mediacije. 

Prgić (2010) deli mediacijo na naslednje faze: uvod, začetna faza mediacije – definicija 

problema, osrednja faza mediacije – raziskovanje problema, zaključna faza mediacije – 

iskanje rešitev in sklepanje dogovora, spremljanje dogovora. 

Schrumpf, Crawford, Bodine (1997) se v svojem delu ukvarjajo predvsem z vrstniško 

mediacijo, vendar je sam proces, ki poteka po fazah, podoben splošnemu mediacijskemu 

procesu: strinjanje z začetkom procesa, raziskovanje problema na vsaki strani, 

osredotočanje na interese, oblikovanje pozitivnih moţnostih za obe strani, preverjanje 

moţnosti, sklepanje dogovora. 

Stepp (2003) omenja naslednje faze: uvod, raziskovanje problema na vsaki strani, zbiranje 

informacij s strani mediatorja, identifikacija problema, iskanje moţnosti za rešitev 

problema, sklepanje dogovora. 

Besemer (2007) faze mediacije razdeli zelo grobo na predfazo in fazo reagiranja, katero 

dopolnjuje osvetlitev konflikta. Predfaza zajema uvod, spoznavanje problema; faza 

reagiranja pa medsebojno dopolnjevanje, razčiščevanje in s tem osvetlitev konflikta. 

Zgoraj omenjeni avtorji delijo faze mediacije različno, vendar so vsebine posameznih faz 

podobne. 

Če povzamem, se sam proces mediacije začne s seznanjanjem s problemom, povabilom 

ene ali obeh strani ter pridobivanjem dovoljenja oz. soglasja za mediacijo. t.j., da se obe 

strani strinjata z mediacijo. Eno stran povabi mediator sam oz. strokovnjak, ki je 

usposobljen za mediatorja in predlaga mediacijo kot način reševanja spora. Pred začetkom 

procesa mediacije je dobro, da mediator pozna problem oz. da je z njim vsaj okvirno 
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seznanjen. Pri bolj formalni mediaciji se podpiše tudi dogovor o mediaciji, kjer so 

udeleţenci seznanjeni z namenom dela, z vlogo mediatorja, s temeljnimi pravili. 

Jedro mediacijskega procesa lahko zajema poslušanje dejstev in čustev. »Ker mediacija ni 

psihoterapija ali svetovanje, mediator dopušča razkrivanje čustev le do tiste točke, ko je to 

še konstruktivno za doseganje dogovora« (Prgić, 2010, str. 60). Prav tako v samo jedro 

spada še opredelitev problema, poglabljanje razumevanja, razjasnjevanje, odkrivanje 

interesov in potreb, odkrivanje skupnih točk, poudarjanje pozitivnosti in predlogov za 

rešitev, iskanje moţnosti, oblikovanje dogovora, povzetek dogovora, preverjanje soglasja 

in zadovoljstva. V jedru poteka glavni proces. Bistvo, do katerega je nujno potrebno priti 

ţe zaradi nadaljevanja procesa, je opredelitev problema. Včasih je vsaka stran tako močno 

prepričana v svoj prav, da se sprva ne vidi, v čem je pravzaprav skupen problem. Najlaţje 

ga odkrijemo z vprašanji, torej s poglabljanjem problema, z razjasnjevanjem, s 

povzemanjem, preverjanjem povedanega itd. Velik poudarek je na iskanju interesov, ţelja 

z namenom, da se ugotovi, kaj vsaka stran ţeli, kaj pričakuje in seveda kaj je pripravljena 

storiti, da bi se problem rešil. Še posebej pa je pomembno spodbujanje empatije. Empatije 

se lahko naučimo in z aktivnim poslušanjem, povzemanjem in preverjanjem poskušamo v 

nasprotni strani vzbuditi empatičnost in nasproten pogled na situacijo. Empatija namreč 

»omogoča, da vzpostavljamo in ohranjamo stik z drugimi« (Prgić, 2010, str. 61). Prav tako 

pa je bistvo jedrnega dela tudi pogajanje. Pogajanje glede dogovora, rešitve, pričakovanj 

ipd. Na tak način se začne oblikovanje dogovora. 

Mediator prekine mediacijo, kadar ne dobi soglasja glede zaupnosti, kadar on sam ni več 

nevtralen, kadar je konflikt zanj prezahteven, ko proces mediacije dalj časa ne napreduje, 

kadar ena stran odstopi od mediacije. Z mediacijo pa se nadaljuje, če udeleţenca to ţelita, 

če udeleţenca sprejmeta temeljna pravila, če ena ali druga stran ni povsem zadovoljna z 

dogovorom, če proces napreduje, če udeleţenca ţelita priti do skupne rešitve, če je 

udeleţencem pomemben odnos in kljub temu, da mediator ne vidi rešitve (Iršič, 2010). 

Po jedrnem delu sledijo še zaključne faze, kamor spada preverjanje dogovorjenega, 

soglasja in zadovoljstva. Pri bolj formalni mediaciji poteka še zapisovanje dogovora in 

formaliziranje dogovora. Pri tem je pomembno, da mediator opazi morebitno 

nezadovoljstvo z dogovorom. V tem primeru je nujno, da se z mediacijo nadaljuje in 

preverja, zakaj dogovor ni primeren in kaj bi bilo potrebno spremeniti oz. kakšne so druge 
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moţnosti dogovora. Cilj mediacije je zadovoljstvo obeh strani, zato je nujno upoštevanje 

obeh in tudi sklenitev takšnega dogovora. Uspešnost mediacije je odvisna prav od tega. In 

nenazadnje je od tega odvisen tudi nadaljnji odnos. 

Posebnost, ločena srečanja, pomenijo, da se mediator z vsako stranjo sreča posebej. 

»Vzrok ločenega srečanja je dejstvo, da stranki določenih informacij ne ţelita razkriti 

nasprotni stranki, brez teh informacij pa spora ni mogoče razrešiti, saj stranka npr. vztraja 

pri na videz nerazumnem stališču, ki pa je v resnici samo izraz bistva problema, skritega za 

njim« (Šetinc Tekavc, 2002, str. 50). Včasih posamezen udeleţenec ob prisotnosti drugega 

udeleţenca ni pripravljen razpravljati o slabostih in prednostih problema. Pri ločenem 

srečanju zato poskuša mediator izvedeti tisto, kar resnično povzroča konflikt. V samem 

procesu ne ponuja rešitev, ampak postavlja vprašanja, ki spodbudijo nadaljnje pogovore in 

pogajanja. Informacije, ki jih mediator dobi, so zaupne. Tisti, ki se odločijo za ločena 

srečanja, praviloma ţelijo razkriti več, ţelijo, da proces napreduje, vendar nekih informacij 

ne ţelijo razkriti nasprotni strani. Ločena srečanja so včasih bolj primerna za kompleksne 

probleme.  

Iz zgoraj navedenega lahko predvidevam, da se v prihodnosti ne bomo mogli izogniti 

načrtnemu in strokovnemu izvajanju procesa mediacije. Zato je potrebno razvoj mediacije 

v prihodnjih letih spodbujati oz. omogočiti njeno uporabo. Pomembno je vedeti, da se je 

mediacija v zadnjih letih izredno razširila in profesionalizirala. Če ţelimo to ohraniti oz. 

izboljšati, je potrebno prisluhniti potrebam vsakega posameznika in tudi širši skupnosti, t.j. 

pozornost usmeriti tako na teţave osebne narave kot širšim druţbenim problemom. 

Poudariti je potrebno, da je zelo pomembna časovna dimenzija, t.j. čim hitrejše reševanje 

konfliktov, kajti odlašanje praviloma ne prinaša ugodnih razpletov.  
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4.  UPORABA MEDIACIJE V SOCIALNI PEDAGOGIKI 

 

Druţbene spremembe in spremembe poloţaja mladih v druţbi zahtevajo spremembe v 

vzgoji, tako na ravni vzgojitelja kot na institucionalni ravni. Za delo vzgojitelja ima 

pomembno vlogo izobraţevanje. Strokovnjaki morajo kljub izkušnjam imeti moţnost 

učenja, kar omogoča napredek na tem področju. Poklicna zaveza zaposlenih v vzgoji in 

izobraţevanju je strokovno izpopolnjevanje, kar doprinese h kakovosti vzgojnega dela. 

Izpopolnjevanje vzgojiteljev bi sproţilo več inovativnega dela z mladimi, saj je nesporno, 

da so inovacije potrebne (Kordeš, 2001). 

To pomeni tudi priloţnost za uveljavljanje procesa mediacije, predvsem pri delu z 

mladostniki. Še zlasti je pomembna strokovna usposobljenost kadrov, ki izvajajo 

mediacijo, saj tako prispevajo k njeni učinkovitosti. Poseben poudarek pa je potrebno 

nameniti razvoju mediacije oz. njeni uporabi v prihodnje, kjer je pripravljenost 

strokovnjakov za sodelovanje ključnega pomena. 

Socialno pedagoško delo po oblikah predstavlja Kiehn (1997): 

 Individualno in skupinsko obliko dela: individualno delo kot oblika pomoči in 

opore pri uvidevanju teţav, iskanje rešitev za reševanje konkretnih ţivljenjskih 

situacij in osebnih teţav. Skupinsko delo pa kot z vsemi značilnostmi skupinske 

dinamike za ustvarjanje ugodne klime kot oblike opore in pomoči pri reševanju 

teţav članov skupine in izvajanju vsakodnevnih opravil ter obveznosti skupine. 

 Delo z oţjim druţinskim okoljem: vključuje okolje, s katerim imajo posamezniki 

intenzivne stike. 

 Delo s širšim druţbenim okoljem: povezovanje z vsemi druţbenimi strukturami, ki 

so kakorkoli povezane z delom in ţivljenjem mladostnikov: krajevna skupnost, 

društva, klubi itd.  

Socialni pedagog naj bi bil posameznik, ki prisluhne potrebam posameznikov in skupinam, 

ki imajo socialnointegrativne teţave. Pri tem pomaga, da se opolnomoči(jo) za nadaljnjo 

delovanje. »Naloga socialnih pedagogov je, da delujejo integrativno, preventivno in 

kompenzacijsko« (Skalar, 2006, str. 20).  Eden od pomembnih ciljev je posojanje glasu 
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tistim, ki to potrebujejo. Prav tako pa je eden izmed pomembnih nalog socialnega 

pedagoga razvijanje čuta odgovornosti. To je oroţje za spoprijemanje s vsakdanjimi 

teţavami, za delovanje in borbo z vsakdanom. Prevzemanje odgovornosti ni najbolj lahko, 

je pa odraz samostojnosti in pripravljenosti za ţivljenje. Prav tako je eden izmed 

pomembnih ciljev tudi spoznavanje samega sebe, poznavanje svojih močnih in šibkih 

področij, poznavanje svojih reakcij in načinov delovanja.  

Poleg teh ciljev pa so pomembni še navajanje na samostojnost v konkretnih ţivljenjskih 

situacijah, postopno prevzemanje vsakodnevnih obveznosti, omogočanje individualnosti 

ţivljenja v skupini, navajanje na pozitivne načine ţivljenja, omogočanje sredstev, 

izobraţevanja za bolj ugodno prihodnost (Skalar, 2006). 

 

Cilji so torej zelo povezani tudi s cilji mediacijskega procesa. Znotraj tega procesa se krepi 

moč vsakega posameznika, spodbuja se prevzemanje odgovornosti, empatičnost ter učenje 

konstruktivnejših načinov reševanja konfliktov. Iz navedenega lahko povzamem, da je 

mediacija primerna metoda dela, ki jo strokovnjaki lahko uporabljajo za reševanje 

konfliktov tako med strokovnjaki, kot med mladostniki ali pa med mladostniki in 

strokovnjaki oz. drugimi osebami.  

Tudi načela mediacije lahko pozitivno vplivajo na mladostnika in na konflikt. Vključujejo 

lastnosti oz. pristope, ki so mladostnikom med bolj pomembnimi: nevtralnost mediatorja, 

prostovoljnost procesa, zaupnost, poštenost, moţnost izraţanja svojega mnenja. Za 

mladostnika je velikega pomena, če ima priloţnost izraziti svoje mnenje, izboljša se 

njegova samopodoba, doseţe večjo raven samospoštovanja. 

  

4.1.  ZAKAJ JE MEDIACIJA DOBER VZGOJNI PRISTOP? 

Prgić (2010) omenja številne avtorje, ki navajajo, da šolska oz. vrstniška mediacija prinaša 

številne prednosti, vse od zmanjšanja nasilja v šoli, izboljšanja šolske klime, zmanjšanja 

vzgojnih ukrepov, povečanja dobre samopodobe ter večjega prevzemanja odgovornosti. 
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Johnson in Johnson (2002) omenjata, da mediacija poveča šoli ugled oziroma ponuja 

učencem bolj varno okolje za socializacijo. 

Poleg tega mnogi ugotavljajo, da se kar 90% in več šolskih oz. vrstniških mediacij reši s 

končnim dogovorom, ki je sprejemljiv in zadovoljujoč za vse vpletene udeleţence v sporu. 

Prav tako je tolikšno tudi zadovoljstvo tistih, ki so se mediacije udeleţili, njen pozitiven 

učinek pa je imel dolgotrajen vpliv na udeleţene (Harris, 2005).  

Raziskave glede uspešnosti mediacije so delane predvsem v tujini in še te so narejene 

večinoma na posameznih šolah. S primerjanjem skupin tistih, ki so se učili mediacijskih 

spretnosti in tistih, ki se niso, dosegajo pozitivne rezultate, saj opaţajo spremembo v 

eksperimentalni skupini učencev še dolgo časa (Jones, 2004). 

Prav tako uspešnost mediacije potrjujejo tudi drugi avtorji (Iršič, 2010, Šetinc Tekavc, 

2002, Besemer, 2007). V slednjih primerih gre za mediacijske postopke, ki se izvajajo 

bodisi preko sodišč, bodisi preko institutov oz. zavodov, ki se z mediacijo aktivno 

ukvarjajo.  

Naj omenim še, da je uspešnost mediacije znotraj nekega področja teţko oceniti, saj so 

raziskave v tujini največkrat osredotočene le na posamezne ustanove oz. mediacijo znotraj 

le-teh. Seveda pa je pri tem potrebno biti pozoren na vsebino šolskih programov oz. ali so 

v teh programih predvideni tudi mediacijski procesi. Uspešnost mediacije je odvisna tudi 

od tega, kolikšen poudarek namenijo izvajanju mediacije v posamezni instituciji oz. ali so 

odgovorni pripravljeni spodbuditi njeno uporabo. 

V diplomskem delu se ne ţelim osredotočiti le na sam proces mediacije in reševanja 

konfliktov, temveč tudi na njeno uporabo v praksi – na delo socialnih pedagogov v 

vzgojnih zavodih. 

Prvi pogoj za kakovostne socialne interakcije je ravno sposobnost ločiti med svojimi 

mislimi in mislimi in občutki drugih ljudi. Drugi pogoj pa je sposobnost predvidevanja in 

interpretiranja različnih prepričanj, ţelja in namenov drugega ter reagiranje nanje. Prav 

tako pa je potrebna tudi sposobnost empatičnega vţivljanja, kar je ţe bilo omenjeno 

(Warden in Christie, 2001, v Verbnik Dobnikar, 2009). 
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Prav tako so pomembne tudi komunikacijske spretnosti. Vse te spretnosti niso pogoj za 

vstop v mediacijski proces, saj je na tem mestu mediator tisti, ki usmerja in vodi pogovor 

na način, da se te spretnosti začnejo pri posamezniku postopoma razvijati. »Učenje 

mediacije in udeleţba v mediacijskih procesih spodbujata zaţelene oblike vedenja, kot so 

sodelovanje, vzajemno spoštovanje in altruizem, preprečuje pa sebičnosti in agresivnost« 

(prav tam). 

 

Ker je mediacija dober vzgojni pristop, je pri tem potrebno poznati tudi značilnosti 

populacije otrok v vzgojnih zavodih. V teh populacijah ni mogoče uveljaviti enega 

načina delovanja, usmerjanja, vodenja in reagiranja. Vsaka populacija oz. vsak posameznik 

»zahteva« svoj pristop; razlog za to so razlike v osebnostnih značilnostih posameznikov. 

Kranjčan (2006) omenja, da konstitucija in temperament, s katerim se otrok rodi, v 

določeni meri narekujeta osebnostne značilnosti, ki se prepletajo, povezujejo, seštevajo, 

nevtralizirajo z različnimi psihosocialnimi vplivi. Med konstitucijskimi značilnostmi, ki 

vplivajo na značilnosti vedenja in so določene glede na način delovanja osrednjega 

ţivčnega sistema, raziskovalci poudarjajo impulzivnost, zvišan prag za vzburjenje, 

ekstravertnost, saj so mladostniki veliko bolj usmerjeni v zunanjo akcijo.  

Tomori (2000) pravi, da je za mladoletne prestopnike v primerjavi z njihovimi vrstniki 

značilna tudi dobra energetska opremljenost in vitalnost. 

Mnogi mladoletni prestopniki imajo prav tako nizko samospoštovanje, nizko samopodobo, 

njihova potreba po sprejetosti v skupino vrstnikov je velika. 

Naslednja značilnost je slabša socialna zrelost, ki se kaţe kot nesposobnost sprejemanja 

odgovornosti za lastno neustrezno vedenje ob projekciji krivde na druge (Tomori, 2000). 

Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na čustvene teţave, predvsem na doţivljanje notranje 

tesnobe in depresivnosti.  

Ob vsem navedenem je potrebno upoštevati tudi načelo individualnosti, ki zagovarja 

posebnost vsakega posameznika in individualen pristop. 
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Poleg zgoraj omenjene populacije v vzgojnih zavodih je potrebno omeniti tudi same 

vzgojne zavode kot ustanove, ki jim v veliki meri očitajo stigmatizacijo, prizonizacijo in 

kriminalizacijo. Seveda pa ob tem ne smemo pozabiti zavodske preventivne vloge, saj 

predstavlja zatočišče mladim, ki druge moţnosti »normalnega« ţivljenja nimajo. 

Strokovnjaki v vzgojnih zavodih se trudijo slediti vsem zgoraj omenjenim ciljem. »Posebej 

pa je treba poudariti, da so bili vzgojni zavodi in tudi druge vzgojne ustanove, ki 

sprejemajo disocialne mladostnike vedno pod pritiskom lokalnih socialnih skupnosti in 

tudi drţavnih organov, ki so odgovorni za te ustanove« (Skalar, 2000, str. 159). 

Lahko bi rekla, da so vzgojni zavodi na razpotju. Na eni strani so njihova skrb mladostniki, 

torej imajo »starševsko« vlogo, na drugi strani pa so zanje odgovorni druţbi. Kako bodo 

delovali zavodi v prihodnje, je teţko napovedati. »To je odvisno od tega, v kolikšni meri 

bodo zmogli zavodi obvladovati notranje napetosti in konflikte, da bi bili mladostniki 

vpleteni v čim manj incidentov in ekscesov v neposredni in širši okolici. Tudi od tega, 

koliko bodo mogli vzgojitelji in drugi strokovni delavci v zavodih dokazovati uspešnost 

vzgojnih prijemov in idej, iz katerih ti prijemi izhajajo« (Skalar, 2000, str. 159). 

Metode dela z mladostniki se glede na osebnostne značilnosti le-teh razlikujejo, prav tako 

pa tudi strokovni delavci uporabljajo njim lastne pristope, ki se spreminjajo glede na 

posameznika. Za razvijanje novih idej so pomembne izkušnje in znanje ter pripravljenost 

strokovnega osebja za usklajeno delovanje, t.j. timsko delo. 

Skalar (2000) v članku Vzgojni zavodi na prelomu tisočletja omenja Shaybilchik-a (1998), 

ki meni, da bi morali biti ukrepi za mladoletnike učinkoviti – za to pa so potrebna hitra in 

dosledna ukrepanja sodišč, diagnosticiranje mladoletnikov, zagotavljanje širokega spektra 

moţnosti in razvijanje tretmanskih modelov, stopnjevanje sankcij, legalizacijo vmesnih 

sankcij oz. ukrepov (terapije), uveljavitev varnih ukrepov (svetovanje, usposabljanje), 

nadzorovanje po izpustu. Naj omenim, da je na tem mestu potrebno biti pozoren tudi na to, 

da je pri nas relativno malo mladostnikov, ki so bili poslani v vzgojne zavode preko sodišč. 

Največkrat odločajo o namestitvi mladostnika v vzgojni zavod CSD.  

Prednost mediacijskega procesa je zagotavljanje širokega spektra moţnosti in raznoliko 

obravnavanje mladostnikov. Vendar se pri vsem tem preveč poudarja terapevtsko vlogo, ki 

vsakega posameznika postavi v hierarhičen poloţaj. To je razlog za teţje vzpostavljanje 
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odnosa z mladostnikom. »Dobrohoten človeški odnos odtehta pri naših varovancih mnogo. 

Če ga ne zmoremo, nam res ne preostane drugega kot terapija« (Skalar, 2000, str. 27).  

V primeru, ko je posameznik sposoben relativno umirjene komunikacije, je  mediacija 

dober način reševanja konfliktov. Posamezniku je potrebno prisluhniti in ga soočiti s 

spoznanjem, da je soustvarjalec svojega ţivljenja in bo moral prevzemati odgovornost za 

svoje odločitve. Mediacija se dotakne tudi čustvene komponente mladostnika, kar 

pripomore k boljšemu razumevanja situacije. 

Mediacija se torej lahko uporablja na različnih področjih. Fritz (2008) v svojem članku 

govori o uporabi mediacije pri otrocih s posebnimi potrebami (sem prištevamo tudi otroke 

s čustvenimi in vedenjskimi teţavami), ki potrebujejo posebno oskrbo. Drţave kot so 

ZDA, Škotska, Anglija in Irska redno uporabljajo mediacijo v primerih posebne oskrbe, 

izobraţevanja. Predvsem pa omenjeni avtor vidi njeno pomembno vlogo v izboljšanju 

odnosov in pri iskanju posameznikovih interesov. Visoko stopnjo uspešnosti beleţimo v 

ZDA pri dogovarjanju z druţinami, med njimi in šolo ter posameznimi člani. To kaţe na 

dejstvo, da je tudi na socialnopedagoškem področju mediacija zelo uporabna in tudi 

učinkovita.  

Nov način reševanja konfliktov ni kratkotrajen, zahteva veliko mero potrpeţljivosti. 

Priporočljivo je, da se na začetku proces izvaja med strokovnjaki, v naslednji fazi pa preide 

tudi med uporabnike. 

4.1.1.  MEDIACIJA ALI SVETOVANJE? 

Kot sem ţe omenila, socialnopedagoško delo vključuje tako individualno kot skupinsko 

delo. Mnogokrat se v javnosti pojavlja vprašanje, kakšna je razlika med svetovanjem in 

mediacijo. V izvornem pomenu se beseda svetovanje nanaša na dajanje nasvetov in 

napotkov, vendar pa je sodoben pomen svetovanja drugačen od prvotnega. Svetovanje je 

namreč oblika pomoči, ki ne temelji na dajanju nasvetov, ampak podpira človeka v iskanju 

lastnih rešitev. 

Messing (1993) pravi, da bi mediacija morala biti dopolnilo svetovanju, če ne ţe 

samostojen proces. Dopolnilo vidim predvsem v samem pojmu razumevanja. Sickendiek, 

Engel, Nestmann (2008) omenjajo pomen in razumevanje pedagoškega svetovanja, ki 
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pomeni kritično razjasnjevanje situacije, kjer se usmerja posameznika k objektivnemu 

pogledu na problem in s tem k razumevanju svojega vedenja ter racionalnostjo le-tega v 

prihodnje.  

Tu lahko izpostavim skupno točko z mediacijo, ki predstavlja ustrezno metodo oz. vodnik, 

vzpostavljanja stika in pogovora s svetovancem. 

Na prvi pogled sta mediacija in svetovanje videti podobna procesa – oba pomagata 

udeleţencem razrešiti njihove teţave in oba se posluţujeta verbalne komunikacije, da 

doseţeta cilj. Oba sta prostovoljna, gre tudi za zaupnost. Vendar pa med njima obstajajo 

razlike.  

Mediacija je kratkotrajen, interpersonalen proces. Mediator udeleţencema pomaga, da 

skleneta  dogovor, ki bo oba zadovoljil. Čeprav se raziskujejo čustva in osebne zgodovine 

udeleţencev, se to dogaja na nivoju, ki je nujen za rešitev konflikta. Ko je konflikt rešen, 

oz. je jasno, da ga ne bo mogoče rešiti na ta način, je proces končan (Cohen 1995, str. 66, v 

Plemenitaš, 2006). Mediacija nam daje priloţnost, da se odvrnemo od preteklosti in se 

osredotočimo na prihodnost. 

Svetovanje pa je na drugi strani dolgoročen, inter- in intrapersonalen proces. Pomeni 

osrednjo dejavnost ter najpogostejši način pomoči posamezniku, ki to potrebuje. Značilnost 

te oblike pomoči je neposredna udeleţba posameznikov pri definiranju ciljev, nalog rasti in 

razvoja ter premagovanja različnih vprašanj ţivljenja. Zato je pri svetovalni vlogi 

osrednjega pomena poznavanje razvoja človeka in njegove osebnosti, intra- in 

interpersonalnih odnosov, proces sprejemanja odločitev in reševanja problemov, vodenja 

svetovalnega procesa v individualni in skupinski obliki (Resman 1999, str. 70, v 

Plemenitaš, 2006).  

Glede globine raziskovanja čustev in osebne zgodovine ni omejitev, osnovni cilj procesa je 

pomagati posamezniku, razumeti in ponovno doţiveti njihovo zgodovino. Svetovalci, v 

nasprotju z mediatorji, nimajo konsistentnega indikatorja uspeha za svoje delo, procesa ne 

zaključijo z izdelkom (npr. zapisanim dogovorom, kot v mediaciji). Svetovalci se s svojimi 

klienti srečujejo daljše obdobje.  
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Mediatorji pa niso neobčutljivi na intrapersonalno dimenzijo učenčevih teţav (Cohen 

1995, str. 67, v Plemenitaš, 2006).  

Mediacija ni svetovanje, ga tudi ne nadomešča, temveč se procesa med seboj dopolnjujeta.  

 

5.  MEDIACIJA KOT ALTERNATIVNA METODA 

REŠEVANJA SPOROV   

 

Od leta 2008 mediacijo ureja Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah, 

katerega cilj je olajšati dostop do ARS in spodbuditi mirno reševanje sporov s 

spodbujanjem uporabe mediacije in zagotavljanjem uravnoteţenega odnosa med mediacijo 

in sodnimi postopki. Zakon opredeljuje mediacijo, začetek mediacije, način imenovanja 

mediatorjev, potek mediacije, stroške, zaupnost podatkov, pristojnosti mediatorja. Prav 

tako pa tudi opredeljuje konec mediacije, moţnosti glede oblikovanja sporazuma, 

povezavo med mediacijo in morebitnim arbitraţnim ali sodnim postopkom, učinke 

mediacije na zastaralne roke, povračilo stroškov ter nagrado mediatorjem. 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in 

gospodarskih zadevah poudarja namen mediacije, ki je spodbujanje dostopa do postopkov 

za ustrezno reševanje sporov in ne samo dostopa do pravosodnega sistema. Predlagana 

direktiva prispeva k temu cilju z omogočanjem dostopa do reševanja sporov preko dveh 

vrst določb (Iršič, 2010):  

 določbe, katerih cilj je zagotavljanje trdnega odnosa med mediacijo in sodnimi 

postopki in 

 določbe, ki zagotavljajo potrebna orodja za sodišča drţav članic, da se dejavno 

zavzemajo za uporabo mediacije, vendar, da ne postane mediacija obvezna ali 

predmet posebnih sankcij. 

Iz navedenega lahko povzamem, da je mediacija postala pomembna tako v sodnem 

postopku kot tudi alternativna metoda, za katero se odločijo posamezniki brez 
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posredovanja sodišča. Kot ARS pa jo uporabljajo tudi na sodiščih. Seveda pa je potrebno 

proces mediacije vedno znova izpostavljati in poudarjati njegove prednosti, saj gre za 

uspešno metodo na mnogih področjih.  

Če pa se osredotočim še na mladoletniško sodstvo, naj omenim, da sodstvo ne sme in ne 

more biti edini organ, ki se odziva na odklonska vedenja mladih. »Kot tak pa naj se vključi 

šele med poslednjimi, ali celo kot poslednji« (Šelih, 2000, str. 224). 

Kazenske sankcije se po 71. členu Kazenskega zakonika (KZ) ne smejo uporabiti proti 

mladoletni osebi, ki ob storitvi kaznivega dejanja še ni bila stara štirinajst let. 

Mladoletniku, ki je bil od storitvi kaznivega dejanja ţe star štirinajst let, pa še ni bil star 

šestnajst let (mlajši mladoletnik), se smejo izreči le vzgojni ukrepi (72. člen KZ). 

Odločanje med kazenskimi sankcijami in vzgojnim ukrepom pri mladoletnikih do 

šestnajstega leta torej ne pride v poštev, saj gre za nedorasle osebe, še ne (popolnoma) 

odgovorne za svoja dejanja.  

Slovenska kazenska zakonodaja je leta 1995 med vzgojnimi ukrepi odpravila oddajo v 

disciplinski center, uvedla pa je nov vzgojni ukrep »Navodila in prepovedi« (77. člen KZ), 

ki obsega enajst alternativnih moţnosti. Med njimi najdemo tudi – »opravičilo 

oškodovancu« in »poravnava z oškodovancem« – za katere se je kasneje izkazalo, da bi ju 

bilo primerno opredeliti kot procesna instituta, ki sta prav tako naletela na dober sprejem v 

praksi toţilcev (Šelih 2000, str. 220).  

Ko se sodišče odloči, da bo mladoletniku izreklo ukrep oddaje v vzgoji zavod ali 

prevzgojni dom, se lahko na tem mestu odloči tudi za uporabo Navodila in prepovedi po 

Kazenskem zakoniku. Ta navodila, ki jih izvršujejo CSD, vključujejo naslednje ukrepe 

(Katalog javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitve, ki jih izvajajo CSD, 2008):  

 udeleţiti se programov socialnega treninga, 

 mladoletnikovo delo v korist humanitarnih organizacij, 

 poravnati se z oškodovancem. 

Menim, da lahko poteka mediacija v postopku poravnave z oškodovancem.  
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Proces mediacije se lahko uporabi pri delu z mladostniki v vzgojnem zavodu v primerih 

reševanja manjših konfliktov, dostikrat pa tudi v primerih, ko gre za večje prestopke, 

zaradi katerih bi morali mladostniki znova pred sodišče.  

Filipčičeva (2005) govori o vplivu novih oblik obravnavanja prestopnikov na vlogo 

kazenskopravnega sistema. V zadnjih dveh desetletjih je značilno uvajanje neoliberalnih 

elementov v modele obravnavanja tako polnoletnih kot mladoletnih storilcev kaznivih 

dejanj. Gre za vprašanje alternativnih pristopov, kjer so le-ti ali »alternativa kaznovanju« 

ali pa »alternativno kaznovanje«. Mnogi avtorji po mnenju Filipčičeve poudarjajo, da je pri 

alternativnih načinih obravnavanja v ospredju predvsem aktivna odgovornost. Pasivna 

odgovornost je značilna za retributivne pristope in je predvsem usmerjena v preteklost. 

V Sloveniji je kazenska zakonodaja uvedla številne alternativne načine obravnavanja: 

poravnavanje, odloţeni pregon kot tudi alternativne sankcije – vzgojni ukrep v okviru 

Navodil in prepovedi. »Raziskava Instituta za kriminologijo iz leta 2005 kaţe, da so 

nekateri od njih v praksi dobro sprejeti, predvsem poravnavanje; nekatere v tujini najbolj 

razširjene alternative klasičnemu obravnavanju pa toţilci in sodniki sploh ne uporabljajo« 

(Filipčič, 2005, str. 58). Z večjo uporabnostjo alternativnih ukrepov se tako daje večjo moč 

in pristojnost nerepresivnim organom kot so npr. CSD. Na tem mestu je vidno, da se stvari 

premikajo v smeri aktivnega sodelovanja uporabnika in s tem prevzemanjem večje 

odgovornosti. V primeru, da posameznika »obravnava« CSD, to pomeni novo priloţnost za 

posameznika, po drugi strani pa tudi bolj obremenjene CSD. Omenjeno področje torej 

zavzema mladoletnike, ki so storili kaznivo dejanje.  

Na področju šolstva je potrebno omeniti Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni 

list RS, št. 43/2007),  kjer so v 35. in 36. členu omenjeni vzgojni ukrepi in alternativni 

ukrepi. Med vzgojne ukrepe sodijo opomini in ukori ter izključitev, medtem ko med 

alternativne ukrepe sodijo poravnava, popravljanje posledic, opravljanje dobrih del, 

premestitev v drug oddelek ter pogojna izključitev. Na tem mestu se strinjam z besedami 

Jenčičeve (2008), ki omenja, da predstavljajo vzgojni zavodi kazen, medtem ko 

alternativni ukrepi predstavljajo dolţnost dijaka oz. njegovo aktivnost za popravo napake. 

»Zato je poimenovanje alternativnih ukrepov za sankcioniranje dijakovega neprimernega 

vedenja neustrezno, saj ne gre za enakovredne ukrepe, temveč so alternativni ukrepi po 

vsebini, obsegu in učinku hujši ukrepi kot opomin ali ukori« (Jenčič, 2008, str. 18). 
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Alternativni ukrepi namreč predstavljajo nadomestilo vzgojnim ukrepom. To pomeni, da 

niso enakovredni med seboj, saj alternativni ukrepi predstavljajo večjo angaţiranost 

učiteljev in strokovnih delavcev ter pripravljenost dijaka, da opravi dobro delo ali se v tem 

primeru udeleţi mediacijskega procesa. Z alternativnimi ukrepi je mogoče doseči več, 

imajo dober vpliv na posameznika in za marsikoga predstavljajo prevzemanje večje 

odgovornosti, kar je namen »kazni oz. poravnave«. »…vendar pa takšni ukrepi ne bi smeli 

biti določeni le kot zamenjava za obstoječe vzgojne ukrepe, ampak bi morali biti tem 

povsem enakopravni ukrepi, ki bi se izrekali, ko bi bila potrebna stroţja vzgojna sankcija« 

(Jenčič, 2008, str. 19). Očitno je, da je potrebno zakonodajo aţurno prilagajati oz. 

spreminjati.  

Velik poudarek dajejo mediaciji v osnovnih in srednjih šolah ţe s pripravo vzgojnega 

načrta, s čimer se izraţa teţnja po dobrih medsebojnih odnosih. Z vse večjo uporabnostjo 

mediacije se bodo pokazali tudi njeni pozitivni učinki in posledično kakovostno delo v 

vzgojno-izobraţevalnih institucijah.  

 

 

6. SKLEP TEORETIČNEGA DELA 

 

V sklepnem delu naj poudarim, da sem se osredotočila predvsem na sam pojem konfliktov,  

na njihovo reševanje in pri tem na proces mediacije. Poudarek je na njeni uporabnosti na 

področju socialne pedagogike oz. uporabnost te metoda dela v vzgojnih zavodih. 

Predstavila sem tudi moţnosti za njeno uresničevanje v bodoče.  

V vzgojnih zavodih uporabljajo mediacijo predvsem na pobudo samih vzgojiteljev, kar je 

pogojeno z njihovim poznavanjem tega področja. Dinamika izvajanja mediacijskega 

procesa v vzgojnih zavodih pa ne dosega dinamike v osnovnih in srednjih šolah.  

Uporabnost mediacije v vzgojnih zavodih je predstavljena v empiričnem delu, poleg tega 

pa sem z raziskavo ţelela ugotoviti, kakšen je odnos zaposlenih do mediacije. 
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Prepričana sem, da je mediacija proces, ki ga lahko strokovnjaki uspešno vpeljejo v svoje 

delo. Na področju socialne pedagogike je moţnosti za uporabo mediacije veliko, novi 

pristopi oz. načini dela so tu še posebej pomembni. Seveda pa je pri tem potrebno 

zagotoviti širšo druţbeno podporo.  
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EMPIRIČNI DEL 

 

1.  OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI 

 

Mediacija se uporablja na različnih področjih, tudi na vzgojno - izobraţevalnem. Vendar je 

njeno uporabo zaslediti predvsem na osnovnih in srednjih šolah. Bolj malo pa se govori o 

mediaciji znotraj vzgojnih zavodov. Predstavlja lahko način dela, tehniko ali metodo dela, 

ki  spremlja strokovnjaka na vsakem koraku. Predvsem pa je zanimiva iz vidika reševanja 

konfliktov.  

Mediacija je tako eden izmed načinov, kako pristopiti h konfliktu oz. ga obravnavati. Na 

kakšen način se bo posameznik lotil obravnave konfliktov, je individualna presoja. 

Namen mojega raziskovanja je dobiti vpogled v to, v kolikšni meri se mediacija uporablja 

v vzgojnih zavodih s srednješolsko mladino in v prevzgojnem domu. Prav tako sem ţelela 

ugotoviti, na kakšen način se tam rešujejo konflikti, odnos zaposlenih v vzgojnih zavodih 

do konfliktov in posledično njihovo reševanje.   

Cilji raziskovanja so, pridobiti stališče o uporabi mediacije vzgojiteljev in drugih 

zaposlenih v vzgojnih zavodih in prevzgojnem domu, njeni primernosti, razširjenosti in 

uspešnosti. Poleg tega pa se mi zastavlja vprašanje o tem, ali je za vzgojitelje tema sploh 

zanimiva oz. ali je uporabna metoda pri njihovem delu.  
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2.  RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

HIPOTEZA 1: 

Reševanje konfliktov se zaposlenim v vzgojnih zavodih zdi pomembno. 

HIPOTEZA 2:  

Večina zaposlenih v vzgojnih zavodih meni, da je mediacija dobra metoda reševanja 

konfliktov. 

HIPOTEZA 3:  

Zaposlenim se mediacija zdi bolj primerna metoda za delo v vzgojnem zavodu kot v 

prevzgojnem domu. 

HIPOTEZA 4:  

Mediacija se v vzgojnih zavodih uporablja bolj pogosto kot v prevzgojnem domu. 

HIPOTEZA 5:  

Zaposleni menijo, da bi mediacija v vzgojnih zavodih morala biti bolj razširjena. 

HIPOTEZA 6:  

Vzgojitelji so v večji meri poskušali konflikte reševati z mediacijo kot ostali zaposleni 

(učitelji, ravnatelji, drugo strokovno osebje) v vzgojnih zavodih. 
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3.  RAZISKAVA IN METODA RAZISKOVANJA  

 

Raziskovalno delo je neeksperimentalna in empirično pregledna raziskava s kvantitativno 

metodologijo. 

3.1.  OPIS VZORCA 

V raziskavi so sodelovali vzgojitelji, učitelji, ravnatelji in drugo strokovno osebje, ki so 

zaposleni v naslednjih vzgojnih zavodih in prevzgojnem domu: Vzgojno-izobraţevalni 

zavod Višnja Gora, Zavod za vzgojo in izobraţevanje Logatec, Vzgojni zavod Slivnica in  

Prevzgojni dom Radeče.  

Od skupno 80 anketiranih je sodelovalo 43 moških (53.7%) in 37 ţensk (46.3%).  

71,3% vprašanih je bilo zaposlenih v zgoraj omenjenih vzgojnih zavodih, 28,7% pa v 

Prevzgojnem domu Radeče.  

Zaradi vnaprejšnjega izbora vzgojnih zavodov oz. prevzgojnega doma je moj vzorec 

neslučajnosten. V izbranih zavodih in prevzgojnem domu so vključeni mladostniki oz. 

srednješolska populacija. 

Tabela 2: Izobrazba zaposlenih v vzgojnih zavodih in prevzgojnem domu 

Izobrazba Frekvenca Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Socialni pedagog 12 15,0 15,0 15,0 

Socialni delavec 14 17,5 17,5 32,5 

Učitelj 28 35,0 35,0 67,5 

Drugi profil 26 32,5 32,5 100,0 

Skupaj 80 100,0 100,0  

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da je največji deleţ zaposlenih glede na izobrazbo učiteljev 

(35,0%), sledijo drugi profili (32,5%), nato socialni delavci (17,5%) in pa socialni 

pedagogi (15,0%).  
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Sledi preglednica delovnih mest, ki jih zasedajo zaposleni.  

 

Iz tabele izhaja naslednja struktura delovnih mest: vzgojitelji (43,7%), drugo strokovno 

osebje (27,5%), učitelji (26,3%), ravnatelji (2,5%). 

Pridobila sem tudi podatke o delovni dobi zaposlenih.  

 

Rezultati kaţejo, da ima kar 37,5% zaposlenih 15 let in več delovne dobe, polovica 

zaposlenih ima do 5 let oz. 10-15 let delovne dobe, najmanjši deleţ (12,5%) pa 

predstavljajo zaposleni s 5-10 let delovne dobe.   

Tabela 3: Delovno mesto zaposlenih 

Delovno mesto Frekvenca Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Vzgojitelj 35 43,7 43,7 43,7 

Učitelj 21 26,3 26,3 70,3 

Ravnatelj 2 2,5 2,5 72,5 

Drugo strokovno osebje 22 27,5 27,5 100,0 

Skupaj 80 100,0 100,0  

Tabela 4: Delovna doba 

Delovna doba Frekvenca Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Do 5 let 20 25,0 25,0 25,0 

5-10 let 10 12,5 12,5 37,5 

10-15 let 20 25,0 25,0 62,5 

15 let in več 30 37,5 37,5 100,0 

Skupaj 80 100,0 100,0  
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3.2.  RAZISKOVALNI INSTRUMENT 

Osnovo za raziskavo predstavlja nestandardiziran anketni vprašalnik, ki sem ga sestavila 

na podlagi podatkov, pridobljenih iz ţe izvedenih raziskav, lastnih izkušenj, iz teorije in na 

podlagi predlogov mentorjev. Vprašalnik sledi v Prilogi 1. 

V vprašalniku so vključeni naslednji sklopi, primerni za ugotavljanje odnosa zaposlenih do 

konfliktov in mediacije: osnovni podatki, odnos do konfliktov in način reagiranja na 

konflikte, poznavanje mediacije in pogostost njene uporabe, mnenje o reševanju 

konfliktov, mnenje o mediaciji, primernost mediacije.  

Prvi sklop vprašalnika vključuje neodvisne spremenljivke in sicer: spol, zaposlitev, 

delovno mesto, izobrazbo in delovne izkušnje. 

Drugi sklop so vprašanja zaprtega tipa. Zajemajo posameznikov odnos do konfliktov, 

pogostost pojavljanja konfliktov, ravnanje v primeru konflikta, načine odzivanja na 

konflikt.  

Tretji sklop vprašanj se nanaša na mediacijo – na poznavanje pojma mediacije, na 

izobraţevanje na področju mediacije, na uporabo mediacije v ustanovi, kjer je posameznik 

zaposlen, na pogostost uporabe mediacije pri svojem delu, na oceno uspešnosti mediacije 

znotraj ustanove, kjer je posameznik zaposlen. Vprašanja so zaprtega tipa, razen vprašanja 

o pogostosti uporabe mediacije, kjer sem uporabila opisno ocenjevalno lestvico. 

V četrtem sklopu so podane trditve o odnosu zaposlenih do reševanja konfliktov. Za 

raziskovanje tega sem uporabila 5 - stopenjsko lestvico stališč in sicer: sploh ne drţi – ne 

drţi – delno drţi in delno ne drţi – preteţno drţi – popolnoma drţi. 

Peti sklop zajema trditve o odnosu zaposlenih do uporabe mediacije pri svojem delu. Tudi 

pri teh trditvah sem uporabila zgoraj navedeno 5 - stopenjsko lestvico stališč. 

Zadnje vprašanje (šesti sklop) pa se nanaša na primernost mediacije za reševanje različnih 

sporov. To vprašanje sem preverjala s številčno ocenjevalno lestvico (Cencič, 2009). 
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3.3.  POTEK ZBIRANJA PODATKOV 

Po predhodni najavi na izbranih institucijah sem osebno predstavila namen raziskave in 

vsebino vprašalnika. Dogovorila sem se tudi, da razdelim vprašalnike na sestankih, kjer so 

običajno vsi prisotni. Tako sem vsaki skupini predstavila vsebino vprašalnika. V večini so 

bili prisotni vsi, katerim je bil vprašalnik namenjen. Zagotovila sem anonimnost in 

zaupnost podatkov, čas za izpolnjevanje ni bil omejen. Vrnjene vprašalnike sem varno 

shranila ter se vsem skupaj zahvalila za sodelovanje. Vse to je bilo izvedeno konec aprila 

ter v začetku maja 2011.  

Po prejemu izpolnjenih vprašalnikov, sem jih pregledala ter pripravila za obdelavo. V 

poštev so prišli vsi, torej 80.  

 

3.4.  POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

S pomočjo uporabe programa SPSS (Statistical Package for Social Science) sem uporabila 

deskriptivno raziskovalno metodo, kar pomeni, da sem opisala nekatere značilnosti vzorca.  

Najprej sem vse vprašalnike oštevilčila in hkrati oštevilčila tudi vsako vprašanje posebej. 

Sledilo je dešifriranje podatkov in sicer tako, da sem podatke iz vprašalnikov vnesla 

neposredno v program SPSS, nato pa poimenovala še spremenljivke. 

Nato sem preverila zanesljivost nekaterih trditev (17. - 24. trditev in 25. - 34. trditev) z 

metodo notranje skladnosti instrumenta. Za preverjanje zanesljivosti sem uporabila 

programsko funkcijo Reliability Analysis, ki pokaţe vrednost Cronbachovega koeficienta 

α. Najniţja vrednost zanesljivosti, ki sem jo še upoštevala, je bila 0,592.  

V nadaljevanju sem ustvarila novo spremenljivko, ki sem jo poimenovala zaposlitev 

(seštevek druge, tretje in četrte moţnosti odgovora na vprašanje o mestu zaposlitve). 

Pri hipotezah sem uporabila frekvenčno porazdelitev rezultatov, izračun mer srednje 

vrednosti ter T - test za neodvisne vzorce. 
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4.  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Sledi predstavitev hipotez, rezultati in njihova interpretacija.  

Hipoteza 1:  

Reševanje konfliktov se zaposlenim v vzgojnih zavodih zdi pomembno. 

Reševanje konfliktov je stvar vsakega posameznika, saj je on tisti, kateremu bo konflikt 

ostal, če ga ne bo rešil. Pomembno je razvijanje sposobnosti za reševanje konfliktov, saj 

lahko tako hitreje zaznamo konflikt in ga laţje rešujemo sproti (Čačinovič Vogrinčič, 

1998). 

V nasprotnem primeru, torej ob nereševanju pa prihaja do vedno teţje rešljivih konfliktov, 

ki so lahko posamezniku v veliko breme, tako na osebnem kot na profesionalnem 

področju.  

V Tabeli 5 je prikazana ocena strinjanja s trditvami od 17 do 24 o odnosu do konfliktov, 

kjer sem najprej izvedla Chronbachov test zanesljivosti α, ki je pokazal, da je lestvica 

zanesljiva, saj koeficient znaša .736. Lestvico sem tako lahko uporabila za nadaljnjo 

analizo.  

Moţni odgovori so predstavljeni na številčni ocenjevalni lestvici od 1-5, pri čemer 1 

pomeni, da trditev »sploh ne drţi«, 2 »ne drţi«, 3 »delno drţi in delno ne drţi«, 4 

»preteţno drţi« in 5 »popolnoma drţi«. 

Minimalna vrednost vsakega odgovora znaša 1 (sploh ne drţi), maksimalna vrednost znaša 

5 (popolnoma drţi). Najvišja srednja vrednost 4.36 nakazuje strinjanje z dejstvom, da je 

spoznavanje vedno novih metod reševanja konfliktov pomembno. Prav takšno mnenje so 

izrazili glede dejstva, da je reševanje konfliktov pomembno, saj srednja vrednost znaša 

4.26. Pri vprašanju o izkušnjah reševanja konfliktov z mediacijo znaša srednja vrednost 

2.99, kar predstavlja najniţjo oceno.  
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Iz prikazanih rezultatov izhaja, da je reševanje konfliktov zaposlenim v vzgojnih 

institucijah pomembno. Tako lahko hipotezo, da je zaposlenim v vzgojnih zavodih 

reševanje konfliktov pomembno, obdrţim.  

Kar zadeva znanje za reševanje konfliktov z mladostniki in sodelavci, rezultati kaţejo, da 

ima več zaposlenih znanje za reševanje konfliktov med sodelavci (M = 3.42) kot znanje za 

reševanje konfliktov med mladostniki (M = 3.72). Znanje reševanja konfliktov je nujno za 

uspešno delo v vzgojnem zavodu, zato bi bilo pričakovati višjo oceno znanja reševanja 

konfliktov z mladostniki kot s sodelavci. Navedena ugotovitev ni ravno spodbudna.   

  

Tabela 5: Odnos do konfliktov 

Odnos do konfliktov N 
Aritmetična 

sredina 

Standardna 

deviacija 

Kot vzgojitelj vedno poskušam rešiti 

konflikt. 
74 4,26 ,845 

Konflikte z mladostniki sem pripravljen 

reševati z mediacijo. 
71 3,03 ,792 

Dajem pobudo za reševanje konfliktov. 74 3,76 ,919 

Mediacija je moj način reševanja konfliktov. 73 3,04 1,073 

Spoznavanje novih metod je pomembno. 74 4,36 ,945 

Izkušnje z mediacijo sem ţe imel/a. 71 2,99 1,213 

Imam znanje za reševanje konfliktov z 

mladostniki. 
74 3,42 ,936 

Imam znanje za reševanje konfliktov s 

sodelavci. 
74 3,72 ,836 

Veljavni N 67   
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Pri vprašanju o odnosu do konfliktov so bili odgovori sledeči: 

 

Več kot polovica (52,5%) vprašanih (N = 77) meni, da jih konflikti motijo, a so del dela. 

Skoraj četrtini (23,8%) se zdijo konflikti pozitivni in potrebni. Da konflikti obstajajo, a 

vprašanih ne motijo, meni 16,3% anketirancev, le 3,7 % vprašanim pa se konflikti zdijo 

nekaj slabega.  

Iz podanih odgovorov sklepam, da večina jemlje konflikt kot nekaj, kar morajo sprejeti, 

ker je to del dela. Rezultati predhodne tabele (Tabela 5) kaţejo, da zaposleni poskušajo 

reševati konflikte, kadar pridejo v stik z njimi, vendar pa je iz Tabele 6 razvidno, da to 

zanje predstavlja nujnost in ne spoznanje, da prinašajo konflikti dostikrat tudi pozitiven 

izid.  

Tabela 6: Kakšen je vaš odnos do konfliktov?  

Stališče do konfliktov Frekvenca Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

 Konflikti se mi 

zdijo nekaj 

slabega. 

3 3,7 3,9 3,9 

Konflikti so, a 

me ne motijo. 
13 16,3 16,9 20,8 

Konflikti me 

motijo, a so del 

dela. 

42 52,5 54,5 75,3 

Konflikti se mi 

zdijo pozitivni 

in potrebni. 

19 23,8 24,7 100,0 

Skupaj 77 96,3 100,0  

Manjkajoči -9 3 3,7   

Skupaj 80 100,0   
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Ţe pri praktičnem delu v vzgojnih zavodih sem spoznala, da se zaposleni pogosto srečujejo 

s konflikti. Njihovemu reševanju je potrebno nameniti pozornost in čas, še posebej, če jih 

ţelimo rešiti konstruktivno in tako tudi mladostnike nekaj naučiti.  

Kot sem ţe nekajkrat omenila, imajo konflikti lahko pozitivne in negativne lastnosti. Iršič 

(2004) in tudi Johnson in Johnson (2002) navajajo prednosti konfliktov in sicer lahko v 

konfliktih bolje spoznamo drugega. Tako lahko ugotovimo, na kakšen način »nasprotnik« 

deluje, kako reagira. S tem lahko v prihodnje z nekom laţje sodelujemo ter komuniciramo. 

Poleg tega konflikti spodbujajo osebnostno rast ter povečujejo posameznikovo sposobnost 

reševanja konfliktov v bodoče. Razrešeni konflikti pa lahko prispevajo tudi k širšemu 

razumevanju ţivljenja. 

Nadvse pa je pomembno, da pedagoški delavci ohranjajo pozitiven odnos do konfliktov, 

saj se z njimi vedno znova srečujejo ter z njihovim konstruktivnim reševanjem ozaveščajo 

mladostnike. Vedno novi pristopi k reševanju konfliktov pomenijo tudi napredek vzgojno 

izobraţevalnega dela.  

 »Izpopolnjevanje vzgojiteljev bi sproţilo več inovativnega dela z mladimi, saj je 

nesporno, da so inovacije potrebne« (Kordeš, 2001). Zaključimo lahko, da izobraţevanje in 

strokovno izpopolnjevanje strokovnjakov prispevata h kakovosti vzgojnega dela. 

 

Hipoteza 2:  

Večina zaposlenih v vzgojnih zavodih meni, da je mediacija dobra metoda reševanja  

konfliktov.  

 

Splošen pojem mediacije je ljudem dobro poznan predvsem iz medijev, saj so le-ti veliko 

pisali o postopku mediacije predvsem v povezavi s sodiščem.  

V devetdesetih letih so se v Sloveniji z mediacijo začela ukvarjati še različna društva in 

zavodi, kar je prineslo nov pogled na problematiko ter nov način pristopa k reševanju 

konfliktov, kar je imelo svojo prednost, saj ni bilo v povezavi s sodiščem (Iršič, 2010).  

 

Rezultati te raziskave so pokazali, da je vsem vprašanim (N = 80) pojem mediacije poznan. 
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Tabela 7 prikazuje rezultate o tem, kaj menijo zaposleni o mediaciji kot načinu reševanja 

konfliktov. 

 

Rezultati kaţejo, da 32,5% zaposlenih (N = 72) meni, da »preteţno drţi«, da je mediacija 

dobra metoda reševanja konfliktov. Prav tako se s to trditvijo »popolnoma« strinja 27,5% 

zaposlenih. Petina pa jih je mnenja, da omenjena trditev »delno drţi in delno ne drţi«, da je 

mediacija dobra metoda reševanja konfliktov. Manjšina vprašanih (8,7% in 1,3%) se s to 

trditvijo ne strinja.  

 

Tako lahko hipotezo, da večina zaposlenih meni, da je mediacija dobra metoda 

reševanja konfliktov, obdrţim. 

Glede na zbrane odgovore sklepam, da večina vprašanih dobro pozna mediacijo ali pa so jo 

pri svojem delu ţe uporabljali.  

  

Tabela 7: Mediacija se mi zdi dobra metoda reševanja konfliktov 

Mediacija je dobra 

metoda reševanja 

konfliktov 

Frekvenca Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

 

Sploh ne drţi 1 1,3 1,3 1,4 

Ne drţi 7 8,7 9,7 11,1 

Delno drţi in 

delno ne drţi 
16 20,0 22,3 33,3 

Preteţno drţi 26 32,5 36,2 69,2 

Popolnoma 

drţi 
22 27,5 30,5 100,0 

Skupaj 72 90,0 100,0  

Manjkajoči -9 8 10,0   

Skupaj 80 100,0   



Pedagoški delavci v vzgojnih zavodih o konfliktih in mediaciji 

 

 

79 
 

Zanimalo me je tudi, ali se mediacija ţe uporablja v vzgojnem zavodu. Rezultati so 

prikazani v Tabeli 8. 

 

37,5% odgovorov (N = 79) nakazuje na dejstvo, da se je mediacija ţe izvajala v vzgojnem 

zavodu, 33,8% vprašanih je podalo odgovor, da se mediacija še ni izvajala, 27,5% pa tega 

dejstva ne ve. Tudi tukaj lahko vidimo, da mediacija v vzgojnih zavodih ni splošno 

uveljavljen način dela; uporabljajo jo le nekateri posamezniki, če se za to odločijo.  

Naj na tem mestu omenim še, da cilj mojega raziskovanja ni bil ugotoviti, ali imajo vzgojni 

zavodi nekoga, ki je usposobljen za izvajanje mediacije, temveč ali pedagoški delavci 

uporabljajo prvine mediacije pri svojem delu. Pri mediaciji gre za učenje konstruktivne 

komunikacije, izboljšanja sodelovanja, krepitev samoodgovornosti, ohranjanje 

dostojanstva, krepitev samospoštovanja, razvijanje pogajalskih sposobnosti, usposabljanje 

za samostojno reševanje konfliktov itd.  

Vsi zaposleni so pritrdili, da poznajo pojem mediacije, uporablja pa jo le 37,5% vprašanih. 

Domnevam, da je razlog za to v pomanjkanju časa, včasih pa jim takšen način dela tudi ne 

ustreza. Seveda so načini dela odvisni od vsakega posameznika, saj se vsak odloča glede 

na lastna prepričanja in izkušnje. Vsak pristop k razreševanju konfliktov pomeni 

individualen pristop, t.j. upoštevanje vsakega vpletenega posameznika.  

Tabela 8: Mediacija se ţe uporablja v vzgojnem zavodu 

Uporaba mediacije v 

vzgojnem zavodu 
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

Odstotek 

Kumulativni 

Odstotek 

 Da 30 37,5 38,0 38,0 

Ne 27 33,8 34,2 72,2 

Ne vem 22 27,5 27,8 100,0 

Skupaj 79 98,8 100,0  

Manjkajoči -9 1 1,2   

Skupaj 80 100,0   
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V nadaljevanju sledi Tabela 9, iz katere je razviden namen zaposlenih, da se izobraţujejo 

na področju mediacije.  

Lastni interes posameznika za izobraţevanje na tem področju je bistvenega pomena pri 

izvajanju delovnega procesa v vzgojnih zavodih.  Seveda pa gre le za mojo domnevo. 

 

Rezultati so pokazali, da se večina vprašanih (N = 80) nima namena izobraţevati na 

področju mediacije (85%), medtem ko je bilo le 15% anketirancev za to zainteresiranih.  

Na tem mestu lahko spet poudarim različnost interesov zaposlenih. Poleg tega so 

pomembna tudi finančna sredstva, čas in pripravljenost zavoda oz. neke institucije za 

izvajanje mediacije.  

Zanimiva so tudi stališča zaposlenih do mediacije v vzgojnih zavodih. Stališča do 

mediacije kaţejo trditve od 25 do 34 (Tabela 10), kjer sem najprej izvedla Chronbachov 

test zanesljivosti α, ki je pokazal, da je lestvica zanesljiva, saj koeficient znaša  .592.  

Minimalna vrednost vsakega odgovora znaša 1 (sploh ne drţi), maksimalna vrednost pa 

znaša 5 (popolnoma drţi). Najvišja srednja vrednost 4.01 nakazuje strinjanje z dejstvom, 

da se mediacija lahko uporablja na različnih področjih, najniţja vrednost 2.21 pa kaţe 

nestrinjanje z dejstvom, da mediacija ni primerna metoda dela v vzgojnem zavodu. Prav 

tako zaposleni ocenjujejo, da je mediacija dobra metoda dela (M = 3.85) ter z 3.69 

ocenjujejo njeno zahtevnost. 

  

Tabela 9: Namen izobraţevanja na področju mediacije 

Izobraţevanje na 

področju mediacije 
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Da 12 15,0 15,0 15,0 

Ne 68 85,0 85,0 100,0 

Skupaj 80 100,0 100,0  
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Večinoma odgovori dosegajo povprečje, kar pomeni »delno drţi in delno ne drţi«. Kljub 

temu da se kar nekaj vprašanih strinja z dejstvom, da je mediacija dobra metoda dela, jo v 

praksi ne uporabljajo pogosto. 

 

Tabela 10: Stališča do mediacije 

Stališča do mediacije N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Mediacija se uporablja na različnih področjih 

(šolskem, vzgojnem, gospodarskem itd). 

74 4,01 1,141 

Menim, da je mediacija uspešna na vzgojno-

izobraţevalnem področju (npr. v šolah, vzgojnih 

zavodih). 

73 3,84 ,958 

Mediacija se uporablja tudi v vzgojnem zavodu, 

kjer sem zaposlen. 

71 2,59 ,979 

Mediacija se mi zdi dobra metoda dela za 

reševanje konfliktov. 

72 3,85 1,016 

Za vzgojne zavode se mi mediacija ne zdi 

primerna. 

71 2,21 1,094 

Mediator oz. tisti, ki izvaja mediacijo v vzgojnem 

zavodu mora upoštevati vrsto (teţo) konflikta 

(npr. nasilje), zato da se lahko sploh odloči za 

izvajanje mediacije.   

72 3,72 1,064 

Izvajati mediacijo v vzgojnem zavodu se mi zdi 

zahtevno. 

70 3,69 1,057 

Mladostniki v zavodu, ki so ţe imeli izkušnje z 

mediacijo, imajo o njej pozitivno mnenje.  

63 2,84 ,827 

Mediacija je uspešna metoda dela z mladostniki v 

vzgojnem zavodu, kjer delam. 

70 2,76 ,955 

Menim, da bi se v vzgojnem zavodu, kjer delam, 

mediacija lahko pogosteje uporabljala. 

71 3,59 ,888 

Veljavni N 56     
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Hipoteza 3:  

Zaposlenim se mediacija zdi bolj primerna metoda za delo v vzgojnem zavodu kot v 

prevzgojnem domu. 

Odgovori na vprašanje, kaj zaposleni v vzgojnih zavodih menijo o primernosti mediacije 

za delo v njihovih ustanovah, so razvidni iz spodnje tabele.  

Tabela 11: Mediacija ni primerna metoda za delo v vzgojnem zavodu 

Mediacija ni primerna metoda 

za delo v vzgojnem zavodu 
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

 Sploh ne drţi 21 26,3 29,6 29,6 

Ne drţi 26 32,5 36,6 66,2 

Delno drţi in delno 

ne drţi 

15 18,8 21,1 87,3 

Preteţno drţi 6 7,5 8,5 95,8 

Popolnoma drţi 3 3,7 4,2 100,0 

Skupaj 71 88,8 100,0  

Manjkajoči -9 9 11,2   

Skupaj 80 100,0   

 

Večina vprašanih (32,5% in 26,3%) (N = 71) meni, da navedena trditev »sploh ne drţi« oz. 

»ne drţi«, 18,8%  pa jih meni, da »delno drţi in delno ne drţi«. Manjšina (7,5% in 3,7%) 

pa je izrazila mnenje, da »preteţno drţi« oz. »popolnoma drţi«, da mediacija za vzgojne 

zavode ni primerna. 

Prav tako je zanimiva primerjava rezultatov Tabele 8 in Tabele 11. Prva tabela prikazuje 

uporabo mediacije v vzgojnih zavodih, kjer 37,5% vprašanih pravi, da so mediacijo ţe 

uporabljali pri svojem delu. Tabela 11 pa prikazuje stališča zaposlenih o neprimernosti 

mediacije pri delu v vzgojnem zavodu, kjer se, če zdruţim odgovora »sploh ne drţi« in »ne 

drţi«, 58,8% zaposlenih strinja, da je mediacija primerna metoda dela v vzgojnih zavodih. 

Uporablja pa jo manj posameznikov, kar je lahko povezano tudi z posameznikovo 

iniciativo in ţeljo po novem znanju. Pridobiti novo znanje pa je odvisno od vsakega 
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posameznika, saj z uporabo mediacije niso mišljeni le tisti zaposleni, ki so si 

usposobljenost za izvajanje mediacije pridobili v okviru izobraţevanja, temveč tudi tisti, ki 

le poznajo in uporabljajo njena načela. To je bilo v vprašalniku tudi omenjeno. 

Rezultati Tabele 11 torej kaţejo, da velika večina meni, da bi mediacija lahko bila 

primerna za delo v vzgojnih zavodih. To dejstvo je spodbudno, saj odpira moţnosti za njen 

razvoj.  

Iršič (2010) kot tudi Šetinc Tekavc (2002) omenjata še, da niso vsi spori primerni za 

mediacijo. Primerni so le tisti, kjer sta udeleţenca v trajnem odnosu in ga nameravata 

ohraniti. Odnos, ki ga imajo pedagoški delavci s posamezniki v vzgojnih institucijah, je 

»poseben« odnos, kjer je potrebno poznati meje. »Kot socialnopedagoški odnos 

označujemo vsak poseben medosebni odnos, ki nastane med socialno pedagogom in 

njegovim obravnavanim otrokom oz. mladostnikom ali klientom« (Krajnčan in Bajţelj, 

2008, str. 56).   

Kaj je torej za nek zdrav odnos pomembno? Krajnčan in Bajţelj (2008) omenjata kot 

pomemben deleţ strokovnjakovo sposobnost, da se zna dvigniti nad zahteve vlog, da je 

fleksibilen v svojem delovanju, ter da se ne drţi rigidno svoje vloge.  

Iršič (2010) in Šetinc Tekavc (2002) navajata tudi, da so za mediacijo primerni spori, kjer 

se udeleţenca zavedata negativnih vidikov nereševanja spora na sporazumen način in kjer 

ţelita zaupen postopek. Prav tako je pomembno, da si udeleţenca ţelita biti slišana oz. 

upoštevana, kjer obstajajo problemi z dokazi ter kadar bi udeleţencema ustrezale netipične 

rešitve 

 

Izračun T-testa o razlikah med vzgojnim zavodom in prevzgojnim domom glede 

primernosti mediacije kaţe naslednje rezultate: »Zaposlenim se zdi mediacija bolj 

primerna metoda za delo v vzgojnem zavodu (M = 2.19, SE = .143)  kot v prevzgojnem 

domu (M = 2.28, SE = .300)«. Ta razlika ni statistično pomembna (t(69) = - .296, p> .05). 

Hipotezo torej lahko zavrnem. 

Hipoteza o večji primernosti mediacije v vzgojnih zavodih kot v prevzgojnem domu je 

nastala na podlagi prepričanja, da je mediacijo laţje uporabljati nekje, kjer ni tako 
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specifične strukture mladostnikov. Prav tako so v prevzgojni dom poslani mladostniki, ki 

so bili zaradi teţje kršitve kot mladostniki poslani v vzgojni zavod. Na podlagi tega sem 

tudi sklepala, da bodo konflikti v vzgojnih zavodih laţje rešljivi in bolj primerni za 

mediacijo kot konflikti v prevzgojnem domu. Rezultati so pokazali, da se mediacija 

uporablja zelo redko, kar prispeva k ugotovitvi, da razlike med vzgojnimi zavodi in 

prevzgojnim domom niso statistično pomembne, saj ne eni ne drugi mediacije ne 

uporabljajo pogosto. 

Metelko Lisec (2008) navaja dejstvo, da je pri uvajanju modela mediacije v vzgojo in 

izobraţevanje ter glede na pozitivne odzive učiteljev, učencev, staršev in vodstva šol, 

mogoče ugotoviti, da so različne oblike reševanja konfliktov z mediacijo na različnih 

ravneh zelo dobrodošle, potrebne in uporabne. V prej omenjeni model naj bi se vključilo ţe 

prek 50 osnovnih in srednjih šol, pa tudi nekaj vrtcev, dijaških domov in vzgojnih 

zavodov.  

Kljub mojim prepričanjem pa bi se sodišče v zameno za ukrep oddaje v vzgojni zavod ali 

prevzgojni dom lahko odločilo tudi za uporabo »Navodil in prepovedi« po KZ. Le-ti 

namreč predstavljajo moţnost poravnave, kamor spada tudi mediacija (Šelih, 2000). 

 

Hipoteza 4:  

Mediacija se v vzgojnih zavodih uporablja bolj pogosto kot v prevzgojnem domu. 

Vprašanje o pogostosti uporabe mediacije je pokazalo, da se mediacija v vzgojnih zavodih 

uporablja redko (1x na mesec); poleg tega pa je le-ta najverjetneje odvisna od vsakega 

strokovnjaka posebej.  

Rezultati T-testa so pokazali rezultate hipoteze: »Mediacija se v vzgojnih zavodih (M = 

1.67, SE = .127) uporablja bolj pogosto kot v prevzgojnem domu (M = 2.00, SE = .192)«. 

Ta razlika ni statistično pomembna (t(57) = -1.020, p> .05), zato hipotezo lahko 

zavrnem.  
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V Sloveniji je kazenska zakonodaja uvedla številne alternativne načine obravnavanja, t.j. 

poravnavanje, odloţeni pregon kot tudi alternativne sankcije na podlagi vzgojnega ukrepa 

Navodila in prepovedi. »Raziskava Instituta za kriminologijo iz leta 2005 kaţe, da so 

nekateri od njih v praksi dobro sprejeti, predvsem poravnavanje; nekatere v tujini najbolj 

razširjene alternative klasičnemu obravnavanju pa toţilci in sodniki sploh ne uporabljajo« 

(Filipčič, 2005, str. 58).  

Kljub temu, da slovenska zakonodaja ponuja moţnosti ARS, se le-to v praksi ne pojavlja 

pogosto. Ko je obravnava mladostnika na sodišču ali na CSD ţe opravljena, so na vrsti 

alternativne moţnosti, npr. iniciativa posameznika oz. strokovnega delavca, ki dela z 

mladostnikom, kako oz. na kakšen način bo reševal konflikte.  

Razlike med vzgojnimi zavodi in prevzgojnim domom niso statistično pomembne, iz česar 

sklepam, da bi bile potrebne dodatne spodbude s strani stroke z namenom, da bi bila 

mediacija bolj uveljavljena.  

Rezultati raziskave so potrdili mojo domnevo, da je izvensodna mediacija še relativno 

»nov« način reševanja konfliktov. Smiselno bi bilo podpreti njeno širšo uveljavitev.  
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Hipoteza 5:  

Zaposleni menijo, da bi mediacija v vzgojnih zavodih morala biti bolj razširjena. 

Tabela 12 prikazuje odgovore na trditev o pogostejši uporabi mediacije. Odgovori so bili 

podani na 5 - stopenjski lestvici stališč (sploh ne drţi – ne drţi – delno drţi in delno ne drţi 

– preteţno drţi – popolnoma drţi). 

Tabela 12: Mediacija bi se morala bolj pogosto uporabljati  

Bolj pogosta uporaba mediacije Frekvenca Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

 Ne drţi 8 10,0 11,3 11,3 

Delno drţi in delno 

ne drţi 
24 30,0 33,8 45,1 

Preteţno drţi 28 35,0 39,4 84,5 

Popolnoma drţi 11 13,8 15,5 100,0 

Skupaj 71 88,8 100,0  

Manjkajoči -9 9 11,2   

Skupaj 80 100,0   

35,0% odgovorov (N = 71) potrjuje, da »preteţno drţi«, da bi se mediacija morala v 

vzgojnih zavodih bolj pogosto uporabljati, 30% jih meni, da to »delno drţi in delno ne 

drţi«, 13,8% je mnenja, da to »popolnoma drţi«, 10% pa, da trditev »ne drţi«. 

Na podlagi rezultatov lahko potrdim hipotezo, da bi morala biti mediacija v vzgojnih 

institucijah bolj razširjena.  

Prgić (2010) omenja številne avtorje, ki navajajo, da šolska oz. vrstniška mediacija prinaša 

številne prednosti, vse od zmanjšanja nasilja v šoli, izboljšanja šolske klime, zmanjšanja 

vzgojnih ukrepov, povečanja dobre samopodobe ter večjega prevzemanja odgovornosti. 

Tudi Johnson in Johnson (2002) omenjata, da mediacija poveča šoli ugled oz. ponuja 

učencem bolj varno okolje za socializacijo. Pozitivnih učinkov mediacije je veliko, 

pomenijo spodbudo za njeno nadaljnjo širitev, kar je še posebej pomembno na vzgojno - 

izobraţevalnem področju. 
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Še večji razlog za širitev mediacije pa vidim tudi v podobnosti ciljev mediacije in socialne 

pedagogike. Znotraj tega procesa se krepi moč vsakega posameznika, spodbuja se 

prevzemanje odgovornosti, spodbuja se empatičnost ter učenje konstruktivnejših načinov 

reševanja konfliktov (Iršič, 2010). 

Načela mediacije lahko pozitivno vplivajo tako na samega mladostnika kot tudi na 

konflikt, saj zajemajo tiste glavne postavke, ki so mladostnikom lahko med bolj 

pomembnimi, t.j. nevtralnost mediatorja, prostovoljnost procesa, zaupnost, poštenost, 

moţnost izraţanja svojega mnenja (Isenhart in Spangle, 2000). Tu bi še posebej 

izpostavila, da je za mladostnika zelo pomembno spoznanje, da lahko izrazi svoje mnenje, 

saj lahko tako dobi večji občutek slišanosti in posledično večjo samopodobo. 

 

 

 

Hipoteza 6:  

Vzgojitelji so v večji meri poskušali konflikte reševati z mediacijo kot ostali zaposleni 

v vzgojnih zavodih. 

Rezultati T testa kaţejo naslednje: 

»Vzgojitelji (M = 3.18, SE = .197) so v večji meri kot ostali zaposleni (M = 2.82, SE = 

.206) konflikte poskušali reševati z mediacijo«. Ta razlika ni statistično pomembna t(69) = 

1.274, p> .05. Hipotezo torej zavrnem. 

Vsi zaposleni se s konflikti pogosto srečujejo, tako s konflikti, ki jih imajo z mladostniki, 

kot s sodelavci, domačimi ali pa s samimi seboj. Vzgojitelji se običajno ukvarjajo z 

usmerjanjem, vzgojo, spremljanjem otroka in mladostnika. Poleg tega pa z njimi preţivijo 

tudi največ časa. Na podlagi tega sem sklepala, da imajo z uporabo mediacije več moţnosti 

za uspešno reševanje konfliktov. 

Socialni pedagog naj bi bil posameznik, ki prisluhne potrebam posameznikov in skupinam, 

ki imajo socialnointegrativne teţave. Pri tem pomaga, da se opolnomoči(jo) za nadaljnjo 

delovanje. »Naloga socialnih pedagogov je, da delujejo integrativno, preventivno in 

kompenzacijsko« (Skalar, 2006, str. 20).   
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Rezultati raziskave te hipoteze niso potrdili. Iz navedenega lahko zaključim, da ima 

mediacija enakovredne moţnosti za uporabo pri vseh zaposlenih. To seveda ne pomeni, da 

jo mora izvajati vsak, temveč le tisti, ki presodi, da bodo rezultati njenega izvajanja 

pozitivni.   

 

5.  UGOTOVITVE IN SKLEPI RAZSIKAVE 

 

Glavni nameni moje raziskovalne naloge so bili:  

 ugotoviti, kakšen odnos imajo zaposleni oz. pedagoški delavci v vzgojnih zavodih 

do konfliktov in njihovega reševanja; 

 ugotoviti, v kolikšni meri zaposleni mediacijo uporabljajo pri svojem delu; 

 raziskati, ali obstajajo razlike o primernosti mediacije znotraj vzgojnega zavoda in 

prevzgojnega doma; 

 ugotoviti, ali bi mediacija v vzgojnih zavodih morala biti bolj razširjena. 

 

Preverjanje hipotez 

Pri preverjanju prve hipoteze sem dokazala, da se reševanje konfliktov zaposlenim v 

vzgojnih institucijah zdi pomembno. 

Preverjanje druge hipoteze je pokazalo, da večina zaposlenih v vzgojnih zavodih meni, da 

je mediacija dobra metoda reševanja konfliktov. 

Hipoteza o razliki med vzgojnim zavodom in prevzgojnim domom glede primernosti 

uporabe mediacije - tu nisem uspela dokazati statistično pomembnih razlik. 

Prav tako preverjanje četrte hipoteze o bolj pogosti uporabi mediacije v vzgojnem zavodu 

kot v prevzgojnem domu ni pokazalo statistično pomembnih razlik. 
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Peta hipoteza je potrdila, da zaposleni ocenjujejo, da bi mediacija v vzgojnih institucijah 

morala biti bolj razširjena. 

Pri preverjanje šeste hipoteze, da so vzgojitelji v večji meri poskušali konflikte reševati z 

mediacijo kot ostali zaposleni v vzgojnih institucijah, nisem uspela dokazati statistično 

pomembnih razlik. 

 

Omejitve pri ustvarjanju diplomskega dela 

V kolikor bi se ponovno lotila raziskave, bi vprašalnik sestavila bolj podrobno, ga malce 

spremenila in ga tako pribliţala tudi tistim zaposlenim, ki se neposredno ne ukvarjajo s 

konflikti in z reševanjem le-teh z mladostniki. Moj namen je bil, da so vključeni vsi 

zaposleni, saj kot celota predstavljajo utrip in delovanje zavoda oz. prevzgojnega doma.  

Prav tako bi bilo potrebno preveriti, kakšni so bili razlogi, da se nekdo ni odločil za 

uporabo mediacije pri svojem delu.  

V prihodnje bi v raziskavo vključila tudi stanovanjske skupine, ki so sestavni del zavodov 

in tako pridobila bolj reprezentativen vzorec.  

 

6. ZAKLJUČEK 

 

Proces mediacije in prav tako nastajajoči konflikti so prisotni na mnogih področjih 

druţbenega ţivljenja. Konflikti se lahko pojavljajo vsakodnevno, pogosteje pa se z njimi 

srečujejo pedagoški delavci v vzgojnih zavodih. V konflikt lahko pridejo strokovnjaki sami 

s seboj, s sodelavci, z mladostniki, prav tako pa lahko prisostvujejo konfliktom, ki se 

pojavijo med samimi mladostniki. Vsaka sprememba je praviloma povezana s konfliktom, 

kar navaja tudi Brajša (1993): »da se vedemo utopično, če se bojujemo proti konfliktom. 

Bojevati se moramo za čim bolj kvalitetno delo s konflikti«. 
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Pri nastajanju tega diplomskega dela se je vedno znova potrdilo dejstvo, da ima vsak 

konflikt poseben status. Konflikti niso le pozitivni ali negativni. Njihova karakteristika je 

odvisna od naše interpretacije. Če gledamo na konflikt pozitivno, imamo moţnosti, da s 

tem veliko pridobimo, v kolikor pa konflikt vidimo v temni luči, pomeni to negativno 

izkušnjo. 

V strokovni literaturi je področje konfliktov sorazmerno obširno obravnavano, v njej so 

podane smernice za njihovo reševanje. Pomembno mesto zavzema tudi proces mediacije, 

odločitev o njeni uporabi pa je prepuščena posamezniku.  

Proces mediacije sem postopoma spoznavala skozi vsa leta študija. V strokovni literaturi 

sem zasledila veliko vsebin oz. razlag, povezanih s tem. Moje teoretično znanje sem 

dopolnila z izobraţevanjem za mediatorje, kar je pripomoglo k širšemu znanju na tem 

področju. Pri delu z mladostniki sem z uporabo mediacije pridobila pozitivne izkušnje, 

zato sem ţelela pridobiti tudi mnenje zaposlenih v izbranih ustanovah.  

Kljub dejstvu, da je reševanje konfliktov v vzgojnih zavodih zelo pomembno, so rezultati 

raziskave pokazali, da za sodelujoče v raziskavi konflikti niso povsem pozitivna izkušnja, 

temveč imajo preteţno negativen predznak. Tak način sprejemanja konfliktov ni ravno 

spodbuden, saj se predvsem od strokovnih delavcev, ki delajo z mladostniki z vedenjskimi 

in čustvenimi teţavami, pričakuje, da so jim konflikti izziv oz. spodbuda za nadaljnje delo.  

Pri reševanju konfliktov si posameznik običajno pomaga na več načinov, poišče več 

moţnih poti, se posvetuje ipd. Z vprašalnikom sem pri pedagoških delavcih v vzgojnih 

zavodih ţelela izvedeti, kaj menijo o mediaciji kot načinu reševanja konfliktov, ali jo 

poznajo, oz. ali so jo sploh ţe uporabljali pri svojem delu (pri tem pa ni bilo pomembno, ali 

imajo opravljeno izobraţevanje za mediatorje). Rezultati so pokazali, da mediacijo poznajo 

vsi, vendar je vsi ne uporabljajo. Nekaj vprašanih je ţe poskušalo vnesti prvine mediacije v 

svoje delo. To dejstvo je lahko spodbudno, še posebej pa se je to pokazalo pri hipotezi, ki 

je preverjala ali zaposleni menijo, da bi mediacija v vzgojnih institucijah morala biti bolj 

razširjena. Večina se je strinjala, da bi to metodo lahko pogosteje uporabljali.  

Nadalje sem z odgovori zaposlenih ugotovila, da se mediacija v vzgojnih zavodih, kot tudi 

v prevzgojnem domu ne uporablja pogosto. Marsikdo od zaposlenih niti ne ve, ali jo morda 

uporablja njegov sodelavec. Prav tako njena uporaba ni tako razširjena kot v osnovnih in 



Pedagoški delavci v vzgojnih zavodih o konfliktih in mediaciji 

 

 

91 
 

srednjih šolah. Slednje naj bi se kar v velikem številu ţe vključile v programe mediacije in 

jo na šolah tudi intenzivno izvajajo (Metelko Lisec, 2008). Bolj malo pa je govora o 

izvajanju mediacije v vzgojnih zavodih. 

Med hipotezami je najti tudi vprašanje razlike o primernosti mediacije v vzgojnih zavodih 

in prevzgojnem domu. To me je zanimalo predvsem iz prepričanja, da so v vzgojni zavod 

poslani mladostniki z blaţjimi kršitvami, kot jih imajo mladostniki v prevzgojnem domu. 

Prepričana sem, da bi bili rezultati mediacije zaradi navedenega razloga v vzgojnih 

zavodih boljši, saj bi bili spori za mediacijo »bolj primerni«. Analiza ni pokazala razlik 

med ustanovami.  

Znotraj te hipoteze sem primerjala tudi stališča zaposlenih glede primernosti mediacije z 

dejansko uporabo mediacije v praksi. Razlike so velike, saj se večini zdi mediacija 

primerna metoda dela, po drugi strani pa je ne uporabljajo pri svojem delu. Menim, da je 

strokovnjake potrebno spodbujati pri njenemu uveljavljanju, saj nova znanja pripomorejo k 

večji profesionalnosti in doprinesejo k bogatim osebnim izkušnjam.  

Poseben poudarek mora uveljavljanju in izvajanju mediacije nameniti sama institucija. V 

kolikor bi ţeleli spodbuditi njeno uporabo, bi jo morali podpreti zaposleni, torej gre za 

lastno iniciativo, potrebno pa je zagotoviti tudi finančna sredstva.  

Moje mnenje je, da bi se morala mediacija v praksi uporabljati kot alternativno 

kaznovanje, kjer bi ji bil zagotovljen enakovreden poloţaj in ne kot alternativa kaznovanju, 

ki ji daje podrejen poloţaj. Seveda jo kot »kaznovanje« obravnavajo z razlogom, saj 

prinaša drugačen pogled na reševanje konfliktov oz. predstavlja drugačen način reševanja 

sporov. Nanjo lahko gledamo kot na moţnost drugačnega »kaznovanja«. 

Kako pa se bo mediacija uveljavljala v prihodnosti, je odvisno od posameznikov, ki jih to 

področje zanima.  Kot je bilo ţe omenjeno, Leathes (2010) v svojem članku govori o dveh 

pomembnih smernicah. Z mediacijo je enostavno potrebno le začeti. Za izboljšanje statusa 

mediacije v prihodnosti pa je pomembno tudi, da smo nanjo vedno znova osredotočeni.  

Pozornost je torej potrebno usmeriti na njeno splošno prepoznavnost in razširjenost na 

različnih področjih. Tu bi vzpostavila področje socialne pedagogike, kjer se pojavljajo 
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številne moţnosti in priloţnosti za uveljavljanje novih metod dela, seveda ob širši druţbeni 

podpori. 
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PRILOGA 1: VPRAŠALNIK 

 

Vprašalnik 

 

Moje ime je Anja Mihevc. Sem absolventka socialne pedagogike in 

pripravljam diplomsko delo na temo mediacije v vzgojnih zavodih in 

prevzgojnem domu.  

Prosila bi vas, da odgovorite na spodnja vprašanja. Odgovori naj bodo iskreni, 

saj vaše mnenje predstavlja pomemben deleţ pri ugotavljanju prisotnosti 

konfliktov ter uporabe mediacije znotraj vaše ustanove.  

Vprašalnik je anonimen. Rezultati bodo uporabljeni izključno za namen moje 

raziskave.  

Za pomoč in sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. 
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1Spol:     M     Ţ 

2Sem zaposlen v (obkroţite):  

 v vzgojnem zavodu s srednješolsko mladino 

 v prevzgojnem domu 

3V zavodu oz. prevzgojnem domu sem zaposlen kot: 

 vzgojitelj 

 učitelj 

 ravnatelj 

 drugo strokovno osebje 

4Moja izobrazba: 

 Socialni pedagog 

 Socialni delavec 

 Učitelj: (področje)  __________ 

 Drugi profili:  ______________ 

5Koliko časa ste ţe zaposleni? (obkroţite) 

 Do 5 let 

 5 – 10 let 

 10 -15 let 

 15 let in več 

6Kakšen je vaš odnos do konfliktov? 

 Konflikti se mi zdijo nekaj slabega. 

 Konflikti so, a me ne motijo. 

 Konflikti me motijo, a so del dela. 

 Konflikti se mi zdijo pozitivni in potrebni. 
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7Kako najpogosteje ravnate, ko pride do konflikta z mladostnikom? 

 Glasno besedno reagiram. 

 Poskušam se pogovoriti z mladostnikom. 

 Poiščem drugo strokovno pomoč. 

 Ne pokaţem svojih čustev. 

 Konflikt ignoriram. 

 Uporabljam strategije, ki mi pomagajo pri hitrejšemu reševanju konfliktov npr.: 

_____________ (dopišite). 

 Drugo:_____________.

8Kako pogosto prihajate v konflikte z mladostniki? 

 Vsakodnevno 

 Večkrat na teden 

 Nekajkrat na mesec 

 Skoraj nikoli 

9Na kakšen način najpogosteje odreagirate?  

 Umik (V problemski situaciji se raje umakne pod svoj oklep, raje se problemom 

izogne, kot pa, da bi jih reševal.) 

 Prevlada (Ko so osebni interesi zelo pomembni, odnosi pa ne. Tak posameznik 

uveljavlja svoje interese in se ne ozira na druge. Pri doseganju svojih interesov 

deluje tudi na bolj grobe načine.) 

 Kompromis (Pripravljen se je delno odpovedati ciljem, a hkrati tudi malo ţrtvovati 

odnos.) 

 Izglajevanje (Kadar osebni interesi niso tako pomembni, dobri odnosi pa so mu 

zelo pomembni, posameznik poskuša pomiriti vzdušje in izgladiti konflikt. Takšni 

posamezniki poskrbijo za boljše vzdušje.) 

 Razreševanje (Kadar so lastni interesi kot tudi odnosi z drugimi zelo pomembni, 

se išče optimalne rešitve. Tak posameznik poišče rešitev, kjer so upoštevani 

njegovi lastni interesi, vendar vseeno uspe obdrţati tudi dobre odnose. Vloţi veliko 

energije in časa.) 
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10Ali vam je pojem mediacije poznan?   

DA             NE 

11Mediacija mi je ţe bila predstavljena kot način reševanja konfliktov. 

DA             NE 

12Ali ste se ţe izobraţevali na področju mediacije? 

DA             NE 

13Ali načrtujete izobraţevanje na tem področju? 

DA            NE 

14Ali se v vašem zavodu kdaj izvaja mediacija (ne glede na to, ali jo izvajajo zunanji 

ali notranji sodelavci in ne glede na opravljeno izobraţevanje)? 

DA                NE

15Kako pogosto se v zavodu uporablja mediacija? (obkroţite) 

Nikoli Redko              

(1-2x na mesec) 

Srednje         

(nekajkrat na mesec) 

Pogosto          

(2-4x na teden) 

Zelo pogosto    

(4-5x na teden) 

 

16Kako bi ocenili uspešnost mediacije znotraj vzgojnega zavoda – tudi, če je ne 

izvajate vi osebno - (1 najmanj uspešna, 5 zelo uspešna)? 

1 2 3 4 5 
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Označite, kaj drţi za vas. 

1                

Sploh ne drţi 

2                    

Ne drţi 

3                

Delno drţi in 

delno ne 

4           

Preteţno drţi 

5       

Popolnoma 

drţi 

 

 

17Kot vzgojitelj vedno poskušam rešiti konflikt, ki se nanaša name oz. na 

mojo skupino. 

1 2 3 4 5 

18Kot vzgojitelj ocenjujem, da so mladostniki v zavodu pripravljeni svoje 

konflikte reševati z mediacijo. 

1 2 3 4 5 

19Pobudo za reševanje konfliktov med mladostniki dajejo vzgojitelji. 1 2 3 4 5 

20Mediacija je eden izmed mojih načinov reševanja konfliktov. 1 2 3 4 5 

21Za vzgojitelje je spoznavanje novih metod dela reševanja konfliktov 

koristno. 

1 2 3 4 5 

22Konflikte sem ţe poskušal reševati z mediacijo. 1 2 3 4 5 

23Imam dovolj znanja za konstruktivno reševanje konfliktov z 

mladostniki. 

1 2 3 4 5 

24Imam dovolj znanja za konstruktivno reševanje konfliktov s sodelavci. 1 2 3 4 5 
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Označite, kaj drţi za vas. 

1                

Sploh ne drţi 

2                    

Ne drţi 

3                

Delno drţi in 

delno ne 

4           

Preteţno drţi 

5       

Popolnoma 

drţi 

 

Označite, koliko je po vašem mnenju mediacija primerna metoda za reševanje 

konfliktov (1 najmanj, 5 najbolj primerna) 

35konfliktov med mladostniki v zavodu?                1 2 3 4 5 

36konfliktov med mladostniki in vzgojitelji? 1 2 3 4 5 

37konfliktov med mladostniki in starši? 1 2 3 4 5 

38konfliktov med mladostniki in drugimi zaposlenimi 1 2 3 4 5 

 

25Mediacija se uporablja na različnih področjih (šolskem, vzgojnem, 

gospodarskem itd.). 
1 2 3 4 5 

26Menim, da je mediacija uspešna na vzgojno-izobraţevalnem področju 

(npr. v šolah, vzgojnih zavodih). 
1 2 3 4 5 

27Mediacija se uporablja tudi v vzgojnem zavodu, kjer sem zaposlen. 1 2 3 4 5 

28Mediacija se mi zdi dobra metoda dela za reševanje konfliktov. 1 2 3 4 5 

29Za vzgojne zavode se mi mediacija ne zdi primerna. 1 2 3 4 5 

30Mediator oz. tisti, ki izvaja mediacijo v vzgojnem zavodu mora 

upoštevati vrsto (teţo) konflikta (npr. nasilje), zato da se lahko sploh 

odloči za izvajanje mediacije.   

1 2 3 4 5 

31Izvajati mediacijo v vzgojnem zavodu se mi zdi zahtevno. 1 2 3 4 5 

32Mladostniki v zavodu, ki so ţe imeli izkušnje z mediacijo, imajo o njej 

pozitivno mnenje.  
1 2 3 4 5 

33Mediacija je uspešna metoda dela z mladostniki v vzgojnem zavodu, 

kjer delam. 
1 2 3 4 5 

34Menim, da bi se v vzgojnem zavodu, kjer delam, mediacija lahko 

pogosteje uporabljala. 
1 2 3 4 5 


