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VABILO 
 
V Sloveniji je mediacija v zadnjih letih v nezadržnem vzponu. Večanje števila usposobljenih mediatork in 
mediatorjev, mediacijskih primerov in prepoznavanje Mediacije v splošnih javnostih je trend zadnjih let.  
 
Za tovrstni razvoj je koristna izmenjava mnenj, informacij ter strokovnih znanj med mediatorji, mediatorkami 
ter zainteresiranimi javnostmi. Temu so namenjeni Dnevi mediacij.  
 
Obenem dnevi ponujajo udeleženkam in udeležencem možnost sproščene izmenjave pogledov, 
informacij in dobrih praks.  
 
Naša želja je, da bodo dnevi mediacij ponovno prostor za krepitev medsebojnega sodelovanja in dobrih 
odnosov med deležniki na mediacijskem področju. To dokazuje tudi široko partnerstvo pri organizaciji 
dnevov, saj gre zahvala za so-organizacijo številnim organizacijam - WorldWideNegotiation Network, 
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Skupnost centrov za socialno 
delo, Društvo mediatorjev Slovenije, Združenje mediacijskih organizacij Slovenije, Inmedio, Evropski center 
za reševanje sporov, Mediacijsko središče Kranj, Zavod Rakmo ter Inštitut za mediacijo Concordia. 
 
Častni pokrovitelj konference 5. Dnevi mediacij 2013 je predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor. 
 
Dober odziv mediatork in mediatorjev na organizacijo 4. dnevov mediacij (oktober 2011, Bohinjska 
Bistrica), kjer je bilo približno 150 udeleženk in udeležencev je dobra popotnica za nadaljevanje. Obenem 
nas veseli, da se vračamo v okolje, kjer smo z dnevi, kot enim prvih projektov, ki jih je podprla Evropska 
komisija, tudi pričeli – v Portorož, kjer smo organizirali prve dneve v letu 2007 kot mednarodni dogodek 
posvečen zlasti problematiki mediacije v čezmejnih sporih. 
 
Glede na zahtevne gospodarske in finančne razmere delno spreminjamo prakso organizacije, pri čemer 
smo prešli na dinamiko organizacije dogodka na leto in pol (jesen 2011, pomlad 2013, jesen 2014 itd.). 
Obenem uvajamo minimalni prispevek, namenjen zlasti temu, da zagotovimo organizacijo s pomočjo 
partnerjev, ki lahko zagotovijo primerno organizacijsko izvedbo. Trend pa ostaja enak – namen organizacije 
dnevov ni ustvariti finančni presežek, temveč prispevati k razvoju mediacije v slovenskem prostoru ob 
trudu, da zagotovimo mediatorjem in mediatorkam dostop do dogodka pod kolikor mogoče dostopnimi 
pogoji. 
 
Želimo vam prijeten dogodek na prelepi slovenski obali prijaznih ljudi. 
 
Prijazno vabljeni na 5. Dneve mediacij 2013.  

 
 

Anka Stojan      Primož Šporar 
 strokovna direktorica 5. DM    programski direktor 5. DM 
 
 
 
             
 
         
Kranj, 9. maj 2013 
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PROGRAM 5. DNEVI MEDIACIJ 2013 
 

 

ČETRTEK, 30.5.2013 
 
 
  Častni pokrovitelj konference 5. Dnevi mediacij 2013 je predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor 
 
14.30-15.00  Prihod in sprejem udeleženk in udeležencev 
 
  Pogostitev z Zdravo juhico 
 
15.00-15.30  Pozdravni nagovori organizatorjev  
   

•••• Anka Stojan, Družba za mediacijo in reševanje sporov 

•••• Mirjana Kranjčevič, Društvo mediatorjev Slovenije 

•••• Primož Šporar, Družba za mediacijo in reševanje sporov 
  
15.30-17.00 Oris stanja in trendov mediacije v slovenskem in evropskem prostoru 
 

• Mediacija med idealom in realnostjo, Gordana Ristin, Društvo mediatorjev Slovenije 
• Mediacija in hibridni postopki, Aleš Zalar, Evropski center za reševanje sporov – ECDR 

• Vloga in pomena sveta za alternativno reševanje sporov pri Ministrstvu za pravosodje na razvoj 
mediacije v Sloveniji, Mojca Lobnik, predsednica Sveta za alternativno reševanje sporov pri Ministrstvu 
za pravosodje 

• Razvoj mediacije v zdravstvu, Prim. mag. Jernej Završnik, Zdravniška zbornica Slovenije 

• Trendi razvoja transformativne mediacije, Marko Iršič, Zavod Rakmo 
• View on the situation and development trends in mediation from Germany*, Dr. Wilfried Kerntke, 

WorldWideNegotiationNetwork, Francija 
 
Moderator: Primož Šporar, Družba za mediacijo in reševanje sporov, MEDIOS  

 
17.00-17.15  Odmor za kavo 
 
17.15-18.15  Mediacijska središča znotraj večjih sistemov in organizacij 

 
• Posebnosti mediacije pri ECDR, Katarina Kresal, Evropski center za reševanje sporov – ECDR 
• Vloga mediacijskih centrov – izkušnje Društva mediatorjev Slovenije, Mirjana Kranjčevič, Društvo 

mediatorjev Slovenije  
• Razvoj mediacijske dejavnosti v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, Metka Penko, Gospodarska 

zbornica Slovenije 
• Mediacija v lokalnem okolju, Bojan Homan in Tatjana Hudobivnik,  Mediacijsko središče Kranj 

                     
Moderatorka: Anka Stojan, Ahil svetovanje d.o.o., Družba za mediacijo in reševanje sporov 

 
18.20-19.30  Priložnosti in ovire za razvoj samostojne mediacije (zunaj sodišč) v Sloveniji - okrogla miza  

 
• Rudi Tavčar, Društvo mediatorjev Slovenije  
• Janez Lencl, Univerzitetni klinični center Maribor 
• Marko Srebot, ELSA Ljubljana 
• Primož Šporar, Družba za mediacijo in reševanje sporov, MEDIOS 
 
Moderatorka: Tadeja Vengar 

                  
20.15-   Mediacijski večer  
 
20.15   Vožnja z ladjico in nagradnim kvizom z Zdravo juhico 
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21.30  »Mediacijsko« druženje 
  

PROGRAM 5. DNEVI MEDIACIJ 2013 
 

 

PETEK, 31.5.2013 
 
9.00-10.45  Delo v sekcijah 

 
Sekcije potekajo vzporedno v različnih dvoranah. 

 
Sekcija 1   Koristne mediacijske veščine in znanja – izkušnje iz tujine 
 

 A workshop on the inclusion of stakeholders*, dr. Wilfried Kerntke, Inmedio, Nemčija 
Wise ways of stakeholder-inclusion are fairly easy to realize, and they accelerate the mediation in spite of all the good 
slowliness within the talks.  

 
A lecture on Systemdesign for building inhouse conflict management systems*, dr. Wilfried 
Kerntke, Inmedio, Nemčija  
This goes beyond enabling somebody to do mediations for her colleagues. It starts by coordinating and streamlining the 
existing inhouse support services, and only later goes into building strategic instruments for increasing the companies 
sustainability 

 
Sekcija 2   Mediacija v delovnopravnih sporih 
 

Izziv in dilema: mediacija v delovnopravnih sporih ali mediacija v delovnem okolju? 
 

• Metko Penko, samostojna pravna svetovalka pri Gospodarski zbornici Slovenije, vodja Mediacijske 
delovnopravne skupine GZS 

• Vedrana Kosec, svetovalka za kadre in mediatorka  
• Vida Mali Lamut, odvetnica in mediatorka  
• Srečko Lavrenčič, sodni izvedenec in mediator 

 
Sodelujoči so člani Mediacijske delovnopravne skupine Gospodarske zbornice Slovenije. 

  
Moderatorka: Metka Penko, Gospodarska zbornica Slovenije 

 
10.45-11.15  Odmor za kavo 
 
11.15-13.00 Delo v sekcijah 
 
Sekcija 3  Družinska mediacija 
                            

• Zdrava juhica - zdrava prehrana in zdravi odnosi (približanje tehnik mediacije otrokom na igriv 
način), Irena Tomažin, Zavod Kalejdoskop, Ideje za zdravo in barvito življenje 

• Skupno starševstvo – praksa, izzivi in dileme, Tanja Pia Metelko, Inštitut za mediacijo Concordia  
• Delo in komunikacija s strankami z agresivnim vedenjem,  Marko Iršič, Zavod Rakmo 
• Priprava sporazuma kot zaključka družinske mediacije, Irena Kosovel, Institut Belin 

 
Moderatorka: Sendi Murgel, Skupnost centrov za socialno delo 

 
Sekcija 4   Mediacija v zdravstvu 
 

• Razvoj mediacije v zdravstvu, Maja Zdolšek in Anka Stojan, Združenje zdravstvenih zavodov 
Slovenije 

• Razvoj mediacije v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, Erna Kos Grabnar, Univerzitetni 
klinični center Ljubljana 

• Pogled zdravnika na mediacijo v zdravstvu, Roman Košir, Univerzitetni klinični center Maribor 

• Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca - dom zdravja v katerem so dobri medsebojni odnosi vrlina, 
Vesna Rečnik Šiško, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor 
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Moderatorka: Maja Zdolšek, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije 
 

13.00-13.15  Odmor 
 
13.15-14.45 Primeri dobre prakse  

 
• Anka Stojan in Maja Zdolšek, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije 
• Andrej Razdrih, Društvo mediatorjev Slovenije 
• Tanja Pia Metelko, Inštitut za mediacijo Concordia 
• Predstavitev mednarodnega tekmovanja ICC iz mediacije v gospodarskih sporih, Žiga Perovič,  

ELSA Ljubljana  
• naknadna potrditev morebitnih drugih predavateljev 

   
Moderatorka: Anka Stojan, Ahil svetovanje d.o.o., Družba za mediacijo in reševanje sporov 
 

14.50-15.30 Predstavitve sekcij ter zaključek 5. DM 
 
  Kratka predstavitev vsebin sekcij  
 
  Poročevalci: 
 

• Mediacijske veščine, Matevž Smole in Žiga Perović, ELSA Ljubljana 
• Mediacija v delovnopravnih sporih, Maša Mihelj, ELSA Ljubljana 
• Družinska mediacija, Živa Šušmelj, ELSA Nova Gorica 
• Mediacija v zdravstvu, Maja Orlić, ELSA Ljubljana 

 
  Zaključek konference  
 

• Anka Stojan, Družba za mediacijo in reševanje sporov 

• Primož Šporar, Družba za mediacijo in reševanje sporov, MEDIOS 
 
 
Program verzija 1.8. Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa. 
 
Oznake pri vsebinah programa: 
 

* v angleškem jeziku  
** družabni program bo organiziran glede na interes udeležencev in udeleženk; program je delno plačljiv s 
strani udeleženk in udeležencev 
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INFORMACIJE O 5. DNEVIH MEDIACIJ 2013 
 
 

PRIJAVE 
 
Prijave so mogoče preko elektronske prijavnice na spletni strani www.mediacija.si.  
 
Naslov elektronske prijavnice:  http://mediacija.si/index.php?option=com_content&view=article&id=202&Itemid=27 
 
Udeležba na želeni sekciji je mogoča do zapolnitve prostih mest, opredelitev za sekcijo v prijavi ni potrebna. 
 
 

KOTIZACIJE 
   

Zgodnje prijave so na prošnjo udeleženk in udeležencev 
podaljšane do petka 24.5.2013. 

   
Plačilo do 24.5.2013 1 dan 2 dneva 

     Člani partnerjev 70 € 90 € 
   Ostali 120 € 150 € 
 

   
 
Plačilo od 24.5.2013  

      Člani partnerjev 100 € 120 € 
    Ostali 150 € 180 € 
     

Cene kotizacij ne vključujejo morebitnega (20%) DDV.  
 

Kotizacijo poravnate na podlagi računa, ki vam ga bomo poslali po opravljeni elektronski prijavi. 

Partnerske organizacije, katerih člani in članice oz. mediatorji na njihovih listah lahko uveljavljajo nižjo kotizacijo:  

WorldWideNegotiation Network, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Skupnost centrov 
za socialno delo, Društvo mediatorjev Slovenije, Združenje mediacijskih organizacij Slovenije, Inmedio, Evropski center za 
reševanje sporov, Mediacijsko središče Kranj, Zavod Rakmo ter Inštitut za mediacijo Concordia. 

 
Nižja kotizacija velja tudi za vse mediatorje in mediatorke na listah sodišč v okviru izvajanj sodišču pridruženih mediacij. 
 
 

POTRDILA O UDELEŽBI                                       

 
Udeleženci/ke pridobijo potrdilo o udeležbi v obsegu 600 minut (13.3 pedagoških ur neto).  
 
Potrdilo zadošča tudi za izpolnitev pogojev za stalno usposabljanje za mediatorje/ke v shemah sodišču pridruženih mediacij. 
 

 

GRADIVA                                       

 
Udeleženci in udeleženke dobijo: 
 

• predstavitveno mapo 5. Dnevov mediacij 2013 
• Gradiva bodo objavljena na spletnem portalu www.mediacija.si. Ob zadostni udeležbi na konferenci bodo 

vsa gradiva pripravljena za konferenco zbrana na ključku, ki ga bo dobil vsak udeleženec in udeleženka.    
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NAMESTITEV                                      Izkoristite ugodnejše cene namestitev! 

 
Organizatorji smo zagotovili ugodnejše cene namestitev za vse udeležence 5. Dnevov mediacij 2013. 
 

 

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

enoposteljna soba 108 € 103 € 95 € 

dvoposteljna soba 140 € 140 € 132 € 

 
Cena vključuje nočitev z zajtrkom in DDV. Turistična taksa v ceno ni vključena.  
 
Rezervacije po telefonu 00386 5 692 9001 ali elektronski pošti: booking@lifeclass.net 
 

 

DRUŽBENO ODGOVORNI PREVOZI                                       

 
Družba za mediacijo in reševanje skupaj s partnerji dogodek organizira kot družbeno odgovoren dogodek v skrbi za trajnostni 
razvoj in čim manjši negativni učinek na okolje in naravo. 
 
Spodbujamo skupen prevoz več udeleženk in udeležencev na konferenco in iz nje. 
 
Če potrebujete prevoz ali ponujate prevoz nam to sporočite na info@mediacija.si (dan prevoza, iz katerega kraja) in 
pomagali vam bomo najti prevoz. Skupaj je odgovorno in zabavno.  
 

 

PREHRANA, DRUŽABNI DOGODEK                                       

 
V kotizacijo je vključena: 
 

• postrežba zdrave juhice pri sprejemu udeležencev in udeleženk,  
• pogostitev v odmoru s kavo,  
• zagotovitev znižane cene kosila za udeleženke in udeležence v Hotelu Slovenija za petek 31. maja 2013 ter 
• kritje dela stroškov družabnega dogodka v četrtek 30. maja 2013 zvečer 

 

 

PODPORA KONFERENCI IN ZAGOTOVITEV BREZPLAČNE 
SUPERVIZIJE  
Udeleženke in udeleženci konference lahko postanete podporniki s tem, da Družbi za mediacijo in reševanje sporov namenite 
0,5% vaše dohodnine, kar vas nič ne stane. Sredstva bodo namenjena organizaciji brezplačnih supervizij za mediatorje in 
mediatorke.  

Vsak, ki bo namenil del dohodnine je upravičen do udeležbe na vsaj eni superviziji, ki jih bomo organizirali v letih 2013 in 
2014. 

Več lahko preberete v vabilu za namenitev, za namenitev je potrebno da izpolnite obrazec in nam ga pošljete po pošti na Sklad 
05, Britof 469, 4000 Kranj ali prinesete v Portorož na 5. DM. 

Poleg ali namesto dohodnine lahko za razvoj mediacije namenite tudi donacijo. Za namenitev donacije nam pišite na 
info@mediacija.si in vam pošljemo podatke oz. lahko donacijo namenite na sami konferenci. 

Zahvala vsem za namenitev ali donacijo. 
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PODATKI O ORGANIZATORJU  
 
Družba za mediacijo in reševanje sporov je ustanovljena na podlagi družbene pogodbe. 
 
Naziv pravne osebe, ki posluje za družbo: Inštitut Primus 
 
naslov: Britof 469, 4000 Kranj, Slovenija 
 
GSM 1: 041 684 182 
GSM 2: 031 646 896 
fax: + 386 4 23 448 05 
 
e-naslov: info@mediacija.si 
spletna stran: www.mediacija.si 
 
direktorica Inštitut Primus: Tatjana Strojan 
 
davčna številka: 10693386 
matična številka: 2088177 
številka bančnega računa: 02068-0257457822 
 

 


