
 



VSEBINSKI PROGRAM 

 

9:00 – 11:15 

DR. SIMON TURK 

KAKO PRILAGODITI NAČIN ARGUMENTACIJE V MEDIACIJI GLEDE NA 

SOGOVORNIKOV REFERENČNI OKVIR? 

Z vsebinami referenčnega okvirja bo prikazan učinkovit pristop mediatorja do 

različnih strank s ciljem vzpostavljanja korektnega odnosa in zagotavljanja fer 

avtoritete med vodenjem mediacijskega procesa. Pomembno je, da mediator s 

pravilnim komunikacijskim pristopom zagotavlja vtis preudarnosti in posledično 

profesionalnosti v medosebnih odnosih. Vsebine bodo predstavljene diskusijsko in 

izkustveno (individualno in z delom v manjših skupinah) z vajami prepoznavanja 

referenčnega okvirja strank in konkretnimi primeri obvladovanja konfliktnih 

situacij, ki se lahko pojavijo med mediacijo. 

 

11:30 – 13:00  

PROF. DR. GREGOR ŽVELC  

POMEN ODNOSA ZA PROCES MEDIACIJE Z VIDIKA RAZISKAV PSIHOTERAPIJE  

 
V predavanju in delavnici bomo na podlagi raziskav psihoterapevtskega odnosa 

podali smernice za učinkovito vzpostavljanje odnosa med mediatorjem in 

strankami v procesu mediacije. Številne raziskave psihoterapije ugotavljajo, da se 

učinkoviti dejavniki terapevtskega odnosa nanašajo na delovno alianso, empatijo, 

sprejemajoč odnos in dajanje povratne informacije klientu. Usmerili se bomo tudi 

na negativne vidike psihoterapevtskega odnosa in delo z motnjami v odnosu. 

Nerazrešene motnje v odnosu se namreč lahko manifestirajo v prekinitvi odnosa in 

neučinkoviti mediaciji zaradi česar je ustrezno naslavljanje motenj v odnosu ključnega 

pomena. 



 

14:00–15:30  

SIMONA FRUMEN  

ONLINE MEDIACIJA - ODGOVORI NA POGOSTE DILEME MEDIATORJEV 

 

Ali je tudi v online izvedbi mediacije mogoče vzpostaviti dober stik s strankami, 

prepoznati njihova čustva, zagotoviti zaupnost, izvesti ločena srečanja? Odgovore 

na ta in mnoga druga vprašanja boste dobili na interaktivni delavnici, kjer bomo 

raziskali prednosti in tveganja mediacije, ki se izvaja s pomočjo Zoom ali drugega 

video konferenčnega orodja. Delavnica bo priložnost, da delite vaše poglede in 

morebitne zadržke in da si izmenjamo izkušnje, ko smo bili mediatorji, stranke ali 

odvetniki v online mediaciji. 

 

 

 

15:45–18:15 

DOC. DR. TANJA PIA METELKO  

IZZIVI MEDIATORJA - KAKO SE IZOGNITI NAPAKAM IN KAJ NAREDITI, KO PRIDE 

DO ZASTOJA 

Delo v skupinah / konkretni primeri / izmenjava dobre prakse 

  

Na delavničnem modulu bomo preko konkretnih primerov dobre prakse ter 

izzivov, s katerimi se srečujemo mediatorji, na mediacijskih primerih vadili, kaj 

narediti, ko naletimo na izziv. Pogledali si bomo izzive v uvodni fazi, fazi 

raziskovanja, razreševanja ter pisanju dogovora in zaključevanju. Vadili bomo, kaj 

narediti, ko so v mediaciji prisotna močna čustva, izražanje jeze, izsiljevanje, kričanje, 

jok in kaj narediti, ko se mediant zapre in ne spregovori. Prav tako bo čas za 

strokovne dileme in vprašanja. Na vrsto pa lahko pride tudi kakšna etična dilema. 

 

 


