
MEDIACIJA – NAČIN REŠEVANJA SPOROV 

1. KAJ JE MEDIACIJA? 

 

Mediacija je postopek, v katerem se osebe, ki imajo problem, ob pomoči tretje osebe – mediatorja, 

pogovorijo ter ugotovijo, kje so točke njihovega spora, izrazijo svoja mnenja, ideje, težave in 

pričakovanja, si izmenjajo stališča ter na podlagi izraženih interesov poskušajo najti rešitev, s katero 

bosta zadovoljna oba udeleženca. V mediaciji prevzameta udeleženca sama odgovornost za rešitev 

nastalega konflikta. Mediator vodi postopek, nima pa pristojnosti sprejemati odločitev. 

2. KAJ JE ŠOLSKA MEDIACIJA? 

 

V državah, ki poznajo mediacijo, je zelo uveljavljena tudi šolska mediacija oz. mediacija v šoli, ki 

omogoča različnim udeležencem reševati svoja nesoglasja in konflikte na miren in konstruktiven 

način. Na naši šoli jo kot alternativen način reševanja sporov uporabljamo že nekaj let. 

3. KDO SO NAŠI MEDIATORJI? 

Blanka Skodlar  

Klavdija Rudolf  

mag. Barbara Jordan Fleten  

Sonja Istenič Dizdarević  

Sabina Mattersdorfer  

Julijana Kranjčec  

mag. Martina Lešnjak Opaka  

Viktor Benčan  

Vesna Ristova Petrova 



 Tadeja Helena Andoljšek 

Sabina Klarič 

Pod mentorstvom Viktorja Benčana pa nastaja ekipa vrstniških mediatorjev – naših učencev, ki bodo 

kmalu znali pomagati reševati spore med svojim vrstniki s pomočjo mediacije tudi sami. 

4. KAKO MEDIACIJA POTEKA? 

  

 

 

 

 

 

 GOVORIM RESNICO, NE OBTOŽUJEM 

 NE ZASMEHUJEM 

 NE UPORABLJAM FIZIČNEGA NASILJA IN GROŽENJ 



 POZORNO POSLUŠAM SOGOVORNIKA 

 IŠČEM REŠITVE 

 POGOVOR JE ZAUPEN, O NJEM NE GOVORIM OSTALIM 

 MEDIATOR POSLUŠA IN USMERJA POGOVOR, NE SODI  

 

 

  

 

 

 

 



5. SEM V KONFLIKTU. KAKO NAJ PRIDEM DO MEDIACIJE? 

 

Najbolje storiš, če stopiš do enega od šolskih mediatorjev in poveš svojo željo po mediaciji. Tudi če 

svojo željo zaupaš kateremukoli od učiteljev, bo ta poskrbel, da bodo mediatorji zate in za osebo, s 

katero si v konfliktu, čim hitreje našli ustrezen čas. 

Pazi! Udeležba na mediaciji je prostovoljna. Le če se obe strani, ki sta v konfliktu, z njo strinjata, jo 

lahko izvedemo. 

V ŽELJI PO ČIM BOLJŠIH ODNOSIH NA ŠOLI IN ČIM MANJŠEM ŠTEVILU NEREŠENIH KONFLIKTOV VAS 

POZDRAVLJAMO VAŠI MEDIATORJI!   

 


