
                     
                     

 

 

VABILO na 5. Dneve mediacij 2013 

V Sloveniji je mediacija v zadnjih letih v 
mediacijskih primerov in prepoznavanje m
Na  že 5. Dnevih mediacij bomo ponudili možnost 
Naj naši dnevi postanejo prostor za krepitev medsebojnega sodelovanja
področju.  
 
Vsebine o katerih bomo govorili:  

• Pregled stanja mediacije v evropskem prostoru
• Mediacijska središča znotraj večjih sistemov

organizacij 
• Mediacija kam? - okrogla miza
• Mediacija v zdravstvu  

 

Kotizacije 
  

Plačilo do 10.5.2013 1 dan 
2 

dneva

 Člani partnerjev 70 € 90

 Ostali 120 € 150 

Plačilo od 11.5. naprej  
  Člani partnerjev 100 € 120

Ostali 150 € 180
Cene kotizacij ne vključujejo morebitnega (20%) 
 
Namestitev                                             
Organizatorji smo zagotovili ugodnejše cene namestitev za vse udeležence 
 

 

Hotel Slovenija

enoposteljna soba 108 € 

dvoposteljna soba 140 € 

Cena vključuje nočitev z zajtrkom in DDV
elektronski pošti: booking@lifeclass.net
 

 
Konferenca bo potekala od četrtka 30. maja 2013 od 14.30h do petka 31. maja 2013 do 15.30h. 
dodatne informacije bodo dostopne na
potrdilo za potrebe stalnega usposabljanja.
 
Pridružite se nam na 5. Dnevih mediacij 
Veseli bomo vaše družbe!  
 
Organizatorji: Družba za mediacijo in reševanje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ob podpori:  

  Portorož, hotel Slovenija       
  30.-31. maj 2013                             

V Sloveniji je mediacija v zadnjih letih v nezadržnem vzponu. Večanje števila usposobljenih mediatork in mediatorjev, 
avanje mediacije v splošnih javnostih je trend zadnjih let.  

Dnevih mediacij bomo ponudili možnost sproščene izmenjave pogledov, informacij in dobrih praks. 
prostor za krepitev medsebojnega sodelovanja in dobrih odnosov med deležniki na mediacijskem 

evropskem prostoru 
Mediacijska središča znotraj večjih sistemov in 

okrogla miza 

• Mediacija v gospodarskih in 
sporih 

• Družinska mediacija 
• Izbrane mediacijske veščine
• Primeri dobre prakse 
• Večerni družabni dogodek

 

 Izkoristite zgodnjo prijavo do 10.5.2013
2 

dneva 
  90 € 
 

* na spletni strani www.mediacija.si  

150 € 
 

* po elektronski pošti: info@mediacija.si  

  120 € 
  180 € 
  morebitnega (20%) DDV.  

                                             Izkoristite kongresne cene namestitev! 
Organizatorji smo zagotovili ugodnejše cene namestitev za vse udeležence 5. Dnevov mediacij

Hotel Slovenija **** Hotel Riviera **** Hoteli Apollo, Mirna, Neptun

103 € 95 € 

140 € 132 € 

DDV. Turistična taksa v ceno ni vključena. Rezervacije po telefonu
booking@lifeclass.net 

Konferenca bo potekala od četrtka 30. maja 2013 od 14.30h do petka 31. maja 2013 do 15.30h. 
na www.mediacija.si in elektronski pošti: info@mediacija.si

stalnega usposabljanja. 

na 5. Dnevih mediacij 2013 in skupaj z nami ustvarite prijetno okolje za izmenjavo mnenj in pogledov.

Družba za mediacijo in reševanje                  

Večanje števila usposobljenih mediatork in mediatorjev, 

pogledov, informacij in dobrih praks.  
in dobrih odnosov med deležniki na mediacijskem 

gospodarskih in delovnopravnih 

 
Izbrane mediacijske veščine 
Primeri dobre prakse  
Večerni družabni dogodek 

.5.2013 
   

   

  

   

   

   

Dnevov mediacij. 

Hoteli Apollo, Mirna, Neptun **** 

Rezervacije po telefonu 00386 5 692 9001 ali  

Konferenca bo potekala od četrtka 30. maja 2013 od 14.30h do petka 31. maja 2013 do 15.30h. Podroben program in 
info@mediacija.si. Udeleženci pridobijo 

izmenjavo mnenj in pogledov.  

           ter partnerji:  


