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MEDIACIJA 

 

 
DRUŽBA IZVAJA MEDIACIJE 

Družba redno izvaja mediacije na različnih 

področjih.  

Mrežo sodelavcev in sodelavk stalno širimo 

z namenom, da bi vam izvedbo mediacije 

vam lahko ponudili kjerkoli v Sloveniji. 

 
BREZPLAČNE MEDIACIJE V SPORIH 

GLEDE VARSTVA OKOLJA IN 

OHRANJANJA NARAVE 

Strankam, civilnim iniciativam ter drugim 

zainteresiranim, ki so v sporu glede 

varstva okolja, ohranjanja narave, 

trajnostnega razvoja in podobnih vsebin 

ponujamo brezplačno izvedbo mediacije.  

Še vedno izvajamo mediacijo v 

precedenčnem sporu glede elektro smoga.  

 

USPOSABLJANJA 

 

 
BREZPLAČNA USPOSABLJANJA – 

MEDIACIJA ZA MLADE 

V okviru projekta, ki ga financira 

Ministrstvo za šolstvo in vodi Zavod PIP 

izvajamo brezplačne programe 

mediacijskih usposabljanj za mlade (do 28 

leta). Programe lahko prilagodimo željam 

naročnikov (organizacije, itd.) tako glede 

vsebin kot trajanja. Več informacij na 

primoz.sporar@mediacija.si.  

 
OSNOVNA MEDIACIJSKA 

USPOSABLJANJA DRUŽBE V LETU 2011 

Programi in napovedi programov za leto 

2011 so na voljo na spletnih straneh 

www.mediacija.si.  

Osnovno usposabljanje (mediacijske 

veščine in mediator) v Ljubljani bomo 

predvidoma izvedli v jeseni 2011.  

Če bo udeleženk in udeležencev dovolj 

bomo osnovno usposabljanje spomladi 

2011 izvedli v Mariboru.  

 
KONČANO USPOSABLJANJE V OKVIRU 

ZDRUŽENJA ZDRAVSTVENIH ZAVODOV 

SLOVENIJE 

Trenerja Anka Stojan in Primož Šporar sta 
uspešno sodelovala v prvem mediacijskem 
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usposabljanju na področju zdravstva, ki ga 
je organiziralo Združenje zdravstvenih 
zavodov Slovenije. 

Program je udeleženkam in udeležencem v 
obsegu 100 pedagoških ur ponudil osnovna 
znanja s področja mediacije s posebnim 
fokusom na področju zdravstva, predstavili 
pa smo tudi nekatere praktične 
metodologije, ki so lahko koristne na 
področju mediacije (ocena stanja in analiza 
tveganj - OSAT, ocena stroškov spora - 
OSS, modeli upravljanja s spori - MUS). 

Več informacij na 

http://www.zdrzz.si/node/965.  

 

Novo usposabljanje naj bi predvidoma 

izvedli v mesecu maju in juniju 2011.  

 

PROGRAM USPOSABLJANJA “ZELENA 

MEDIACIJA”  V LETU 2011 

Na naši spletni podstrani še vedno 

napovedujemo izvedbo prvega 

usposabljanja na področju zelene 

mediacije, ki je predviden za pomlad 2011. 

Program bo predvidoma dolg 50 

pedagoških ur, udeleženci pa bodo po 

uspešno končanem program pridobili naziv. 

Program podpira Ministrstvo za okolje in 

prostor, zato bo strošek za udeležnce 

minimalen.  

 

MOŽNOST PREHODA PIC DRUŽINSKIH 

MEDIATORJEV V SHEMO SKUPNOSTI 

CENTROV ZA SOCIALNO DELO (SCSD) 

– DODATNA INFORMACIJA 

Obvestili smo vas že, da se bo skušalo 
udeleženkam in udeležencem, ki so 
uspešno opravili PIC usposabljanja v 
preteklih letih omogočiti prehod v novo 
shemo pri Skupnosti centrov za socialno 
delo - SCSD.  

Prehod bo mogoč ob zadostitvi pogojev, ki 
jih bo skupnost pripravila (izpit za tiste, ki 
ga niso imeli, morebitne manjkajoče 
vsebine itd.).  Za vse dodatne informacije 
so prosimo obrnite na SCSD, kontakte 
najdete na njihovih spletnih straneh. 

Obenem sporočamo, da družba izdaja 
potrdila o končanem usposabljanju vsem 
udeležencem, ki so končali usposabljanje 
na PICu, če tega potrdila še nimajo in ga 
potrebujejo. 

 
USPOSABLJANJE NA PODROČJU 

DRUŽINSKIH MEDIACIJ Z 

MEDNARODNIM ELEMENTOM – 

BELGIJA 2011 

Katoliška univerza iz belgijskega Leuvna bo 

izvedla usposabljanje na temo “Družinske 

mediacije z mednarodnim elementom”. 

Družba je na usposabljanje jeseni 2011 

prijavila enega udeleženca, odločitev o 

izbiri še čakamo.  

 

http://www.zdrzz.si/node/965
http://www.mediacija.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=63&Itemid=71
http://www.gov.si/csd/
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SODELOVANJE V MEDNARODNEM 

USPOSABLJANJU DRUŽINSKIH 

MEDIATORJEV – NEMČIJA 2011 

Kot trenerji bomo sodelovali v 

usposabljanju družinskih mediatorjev, ki 

ga bo jeseni 2011 izvedla družba Mediation 

-Training-Consulting iz Berlina.  

Glede na naše izkušnje z on-line mediacijo 

iz projekta www.cb-mediation.eu, ki ga je 

podprla Evropska komisija in smo ga 

izvajali v letih 2006-2008 bomo zadolženi 

za pripravo usposabljanj o e oz. on-line 

družinski mediaciji.  

 

MEDIACIJA V PRAKSI – 

USPOSABLJANJE MEDIATORJEV Z 

OGLEDOM VIDEO VSEBIN 

Na spletni strani je v e-učilnici mogoče 

najti video posnetke o mediaciji. 

 

DOGODKI 

 

 
4. DNEVI MEDIACIJ V LETU 2011 

Družba za mediacijo je k so-organizaciji  4. 

Dnevov medicije, predvidenih za jesen 

2011, povabilo Združenje mediacijskih 

organizacij Slovenije – MEDIOS, Združenje 

zdravstvenih zavodov Slovenije ter 

Mediacijsko središče Kranj.  

O programu in podrobnostih vas bomo 

obveščali, vsi ki bi želeli pomagati pri 

organizaciji lepo povabljeni. 

 
 
SEJA SVETA ZA ALTERNATIVNO 

REŠEVANJE SPOROV 

Za 7. marec 2011 je napovedana nova seja 

sveta za ARS. Več o svetu lahko najdete na 

njegovi spletni strani. 

 
 

MESEČNIK O ALTERNATIVNEM 

REŠEVANJU SPOROV  

 
Nova številka mesečnika »In Touch«, ki ga 

izdaja Association for International 

Arbitration je na voljo tukaj. 

 
 

RAZVOJ 

 

 

PREGLED STANJA NA PODROČJU 

MEDIACIJE V ZDRAVSTVU V DRŽAVAH 

EVROPSKE UNIJE  

Na povabilo Združenja zdravstvenih 

zavodov Slovenije sodelujemo pri pripravi 

vprašalnika, s katerim bomo, s 

sodelovanjem evropske mreže, skušali 

pridobiti podatke o mediacijskih modelih v 

državah Evropske unije. Več informacij na 

info@mediacija.si.  

 

http://www.cb-mediation.eu/
http://www.mp.gov.si/si/alternativno_resevanje_sporov/svet_za_alternativno_resevanje_sporov_svet_za_ars/
http://www.arbitration-adr.org/
mailto:info@mediacija.si
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ZAVAROVANJE MEDIATORJEV ZA 

ODGOVORNOST – POBUDA DRUŠTVA 

MEDIATORJEV SLOVENIJE 

Tema je bila prvič odprta na 1. Dnevih 

mediacije leta 2007, vendar brez 

konkretnih kasnejših dejavnosti.  

V mesecu februarju 2011 pa je Društvo 

mediatorjev Slovenije obveščalo članice in 

člane, da opažajo povečano zanimanje 

strank za mediacijo. Zato so se odločili, da 

bi bilo potrebno pridobiti nekaj ponudb 

zavarovalnic za zavarovanje poklicne 

odgovornosti mediatorja.  

Stopili so  v stik z zavarovalnim 

posrednikom, ki zbira ponudbe 

zavarovalnic in se pogaja za višino 

premije. Za zbiranje ponudb potrebujejo 

podatek, kdo se zanima za tako 

zavarovanje, saj lahko zbirajo ponudbe le 

za znane stranke. V kolikor vas 

tovrstno zavarovanje zanima to lahko 

sporočite na e-naslov: 

gordana.ristin@siol.net. 

 
 
STANDARDI ZA IZVAJANJE MEDIACIJE 

Družba za Združenje mediacijskih 

organizacij Slovenije – MEDIOS pripravlja 

predlog standardov za izvajanje mediacije. 

Osnutek standardov predvidoma 

pripravljen v mesecu marcu 2011 ter dan v 

razpravo. 

 
 
»ODPRTI RAZPISI« 

Na razpis Veleposlaništva ZDA prijavljamo 

projekt s področja razvoja novih metod 

mirnega reševanja sporov. Razpis je odprt 

do konca februarja 2011. Vse 

zainteresirane vabimo k sodelovanju, več 

informacij na primoz.sporar@mediacija.si.  

 

Obenem s partnerji pripravljamo tudi 

predlog prijave na (za pomlad 2011) 

predvideni razpis Švicarske vlade – 

www.svicarski-prispevek.si. Projekt bo 

namenjen razvoju samostojne mediacije v 

okviru mediacijskih organizacij. 

 

KREPITEV SODELOVANJA MED 

MEDIACIJSKIMI ORGANIZACIJAMI 

Na predlog Inštituta za mediacijo – 

Concordia smo začeli s pogovori o 

možnostih sodelovanja na področju 

mediacije. Več informacij na 

info@mediacija.si.  

 
 

SODELOVANJE PRI DELU 

MEDIACIJSKEGA SREDIŠČA KRANJ  

Na predlog Mestne občine Kranj smo začeli 

s pogovori o možnostih sodelovanja naše 

družbe pri okrepitvi delovanja 

Mediacijskega središča Kranj.  

mailto:gordana.ristin@siol.net
mailto:primoz.sporar@mediacija.si
http://www.svicarski-prispevek.si/
mailto:info@mediacija.si
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Podpis pogodbe o sodelovanju 

predvidevamo v mesecu marcu 2011. Več 

informacij na info@mediacija.si.  

 
 

MEDIOS – ZBOR ČLANOV 

Za zbor članov (predvidoma april 2011) 

Združenja mediacijskih organizacij 

Slovenije – MEDIOS bo družba na podlagi 

interesa sodelavcev in sodelavk le te 

prijavila k prostim mestom v okviru 

združenja. Dosedanjemu predsedniku 

MEDIOSa Primožu Šporarju ter predsednici 

strokovnega sveta Anki Stojan se namreč 

izteka mandat. Več o postopku na 

www.medios.si.  

 
 

PROGRAMI DRUŽBE 

 

 
PROGRAM ZELENA MEDIACIJA 

V okviru programa “Zelena mediacija” smo 

pripravili spletno podstran   . Na njej lahko 

najdete vse informacije 

o izvajanju programa 

ter o zeleni mediaciji.   

Vsi, ki vas zanima sodelovanje na tem 

področju lepo povabljeni.  

 

STORITVE ZA NAROČNIKE  

V sodelovanju s partnerji za naročnike 

pripravimo: 

 

• Oceno stanja in analizo tveganj 

(OSAT) s katero lahko ocenite 

tveganje za nastanek spora 

• modele upravljanja s spori, s 

katerimi lahko v vaši organizaciji 

vzpostavite modela upravljanja z 

vsemi spori s katerimi se srečujete 

(delovnopravni, s strankami, s 

poslovnimi partnerji itd.) 

• oceno stroškov spora, s katero 

ocenite koliko vas spori pri vašem 

delovanju stanejo 

 

Za izdelavo ponudbe pišite na 

info@mediacija.si.  

 

PROGRAM MED-ARB 

Z zunanjimi sodelavci razvijamo storitev 

med-arb, kjer bi uporabnikom lahko 

ponudili kombiniran postopek. Osnovne 

informacije o arbitraži in njenih 

značilnostih so na voljo na naših spletnih 

straneh www.mediacija.si (izberite zavihek 

ARB).  

 

IZGRADNJA MIRU 

Koordiniramo delovno skupino v okviru 

Slovenske razvojne platforme – SLOGA 

katere cilj je razvoj dejavnosti na področju 

izgradnje miru. Več informacij na spletni 

mailto:info@mediacija.si
http://www.medios.si/
mailto:info@mediacija.si
http://www.mediacija.si/
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strani in na primoz.sporar@mediacija.si. 

Lepo povabljeni k sodelovanju. 

 

POLITIKE 

 

 

PRIPRAVA NOVE STRATEGIJE 

EVROPSKE UNIJE NA PODROČJU 

PEACEBUILDINGA 

Primož Šporar je bil v okviru Evropskega 
ekonomsko socialnega odbora - EESO v 
mesecu novembru 2010 izbran za člana 
delovne skupine za pripravo nove 
strategije Evropske unije na področju 
peacebuildinga (izgradnja miru). 

 

MED 

 

 

PRIJATELJI 

Prijatelj MEDa postanete preprosto tako, 

da se vpišete na naši spletni strani med 

prejemnike E-MED novic. 

 

PROSTOVOLJKE IN PROSTOVOLJCI 

V družbi smo člani mreže prostovoljskih 

organizacij www.prostovoljstvo.org.  zato 

smo veseli, da nas kontaktirajo 

prostovoljek in prostovoljci s katerimi 

potem skušamo najti skupen interes in jih 

vključiti v naša prizadevanja za razvoj 

mirnega reševanja sporov. 

K sodelovanju vabljeni vsi, ki imate interes 

za delo na tem področju. 

 

FACEBOOK IN TWITTER 

Našim prijateljem bi želeli biti še bliže. 

Zato smo prisotni tudi na modernih 

informacijskih orodjih.  

Opravičilo, ker je prisotnost bolj 

priložnostna, kar je delno tudi rezultat 

pomanjkanja kapacitet. 

mailto:primoz.sporar@mediacija.si
http://www.prostovoljstvo.org/
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PREDSTAVITEV 

 

Ustanovitelja »Skupaj rešimo spor – Družba 

za mediacijo in reševanje sporov« sta 

družbenika zavod Inštitut Primus in Ahil 

Svetovanje d.o.o. na podlagi sklenjene 

družbene pogodbe.  

 

 

 

 

 

www.institut-primus.si        www.svet-ahil.si 

 

Pridruženi partnerji so Pravno-informacijski 

center nevladnih organizacij – PIC 

(www.pic.si) ter Skupnost privatnih zavodov 

– SKUP (www.skup.si).   

 

 

DODATNE INFORMACIJE O MEDIACIJI 

 

  

 

www.mediacija.si 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

E-MED 

 

E-MED je (praviloma) mesečnik ki ga Družba 

za mediacijo in reševanje sporov v prvem 

tednu meseca pošilja vsem zainteresiranim 

posameznikom ali pravnim osebam z 

namenom obveščanja o dejavnosti družbe 

ter o mediacijskem dogajanju. 

 

E-MED v Word (.doc) forumatu pošiljamo 

brezplačno po e-pošti vsem priijateljem 

MEDu ter ga objavljamo na naši spletni 

strani. 

 

 

UREDNIŠTVO E-MED  

 

Primož Šporar, odgovorni urednik 

Anka Stojan  

Tatjana Strojan 

 

Prijetno branje, 

 

Primož Šporar 

    

 

 
 

    

   Kranj, februar 2011 

http://www.institut-primus.si/
http://www.svet-ahil.si/
http://www.pic.si/
http://www.skup.si/
http://www.mediacija.si/
http://www.institut-primus.nvo.si/�

