
MEDIACIJA

KOT POSTOPEK MIRNEGA REŠEVANJA 

SPOROV



KAJ JE MEDIACIJA?

Izvor besede: »medius« ali »mediaus« (lat.) = »v sredini« 

A

M

B mediantmediant

mediator



Mediacija je postopek (proces), v katerem tretja 

nevtralna stran - mediator – podpira dva ali več

udeležencev s spornim vprašanjem ali področjem pri

razjasnjevanju nesporazuma in iskanju skupne rešitve.
(Iršič, M., 2006)



MEDIATOR = oseba, ki vodi mediacijo 

* nevtralna in nepristranska;

* strokovno usposobljena;

* usmerja pri razjasnjevanju nesporazuma;

* usmerja pri iskanju skupne rešitve. 



MEDIATOR

* vzpodbuja diskusijo;

* raziskuje interese udeležencev;

* zbližuje stališča udeležencev;

* izključuje čustveni naboj;

* spor objektivizira, itd.  



PODROČJE UPORABE MEDIACIJE

MEDIACIJA JE PRIMERNA ZA
REŠEVANJE SPOROV NA 
RAZLIČNIH PODROČJIH

PODJETNIŠKI,
GOSPODARSKO-
PRAVNI SPORI

DRUŽINSKI
SPORI

MEDVRSTNIŠKI, 
ŠOLSKI SPORI

DELOVNO–PRAVNI
SPORI

MEDSOSEDSKI
SPORI

INDIVIDUALNI MEDIACIJSKI POGOVORI



OSNOVNA NAČELA MEDIACIJE

* načelo nevtralnosti in nepristranskosti;

* načelo neformalnosti postopka;

* načelo prostovoljnosti;

* načelo enakopravnosti udeležencev;

* načelo zaupnosti.



POTEK MEDIACIJE
IZBIRA MEDIATORJA

INDIVID. MEDIACIJSKI POGOVOR
(na željo strank ali na predlog mediatorja) 

DOGOVOR STRANK O MEDIACIJI

SKUPNA MEDIACIJSKA SREČANJA

SKLENITEV MEDIACIJSKEGA SPORAZUMA



MEDIACIJA KOT OBLIKA 
ALTERNATIVNEGA REŠEVANJA SPOROV

UZAKONJENA LETA 2008 – Zakon o mediaciji v civilnih in
gospodarskih zadevah (Ur. l. RS, št. 56/2008 – ZMCGZ).

Cilj je bil vzpodbuditi mirno reševanje sporov (1. člen).  

Mediacija pomeni postopek, v katerem stranke prostovoljno s pomočjo 
nevtralne tretje osebe (mediatorja) skušajo doseči mirno rešitev spora, 
ki izvira iz ali je v zvezi s pogodbenim ali drugim pravnim razmerjem, 
ne glede na to, ali se za ta postopek uporablja izraz mediacija, 
konciliacija, pomirjanje, posredovanje v sporih ali drug podoben izraz.
(3. člen ZMCGZ)



ALTERNATIVNI NAČINI 
REŠEVANJA SPOROV

»korekcija« sodnih sporov 

razbremenitev sodišč

dopolnitev sodišč

Mediacija NI konkurenca sodnim postopkom!



PREDNOSTI MEDIACIJE

* hitra rešitev spora (navadno zadostuje zgolj nekaj srečanj);

* cenovno ugodna; 

* neformalna, bolj osebna;

* udeleženci skupno vplivajo na vsebino rešitve;

* celostno reševanje sporov;

* večje zadovoljstvo strank z rešitvami;

* večja učinkovitost sporazuma;

* princip »reševanja problema« in ne tekmovalnost.



MEDIACIJA V SLOVENIJI

SODIŠČU PRIDRUŽENA (dejavnost, organizirana neposredno
v okviru sodišč)

S SODIŠČEM POVEZAN PROGRAM (ki ga sodišče izvaja z 
zunanjim pogodbenim izvajalcem)

SAMOSTOJNA, NEODVISNA OD SODIŠČ (izvajajo jo za to 
usposobljeni posamezniki ali organizacije)

»Sodišče strankam ponudi možnost alternativnega reševanja sporov v vsaki zadevi,
razen kadar sodnik oceni, da v posamezni zadevi to ne bi bilo primerno.«
(1. odst. 15. člena Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS))



MEDIACIJA = CIVILIZACIJSKI DOSEŽEK ...

… SAJ UREJA MEDČLOVEŠKE ODNOSE!



Mediacija pri AGENCIJI SPIN

070 777 704

agencijaspin.pravnik@gmail.com


