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    MNENJA UDELEŽENCEV O 

USPOSABLJANJU ZA  MEDIATORJE 

»Seminar o navidez povsem enostavnih veščinah, ki 
pa le ob odlični pripravljenosti in profesionalnosti 
izvajalca, postanejo izjemno uporabne in koristne 
tako v poslovnem kot v osebnem življenju.« 

                                 *** 

»Seminar mi je omogočil pridobiti nova in uporab-
na znanja pri reševanju konfliktnih situacij tako v 
osebnem življenju kot pri strokovnem, poklicnem 
delu. Priporočila bi ga vsem, ki delujejo na področ-
ju medosebnih odnosov.« 

                                  ***  

»Dobro, kvalitetno, 
poučno, duhovito.«                                   

 

 

OSTALI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI 

ZAVODA  RAKMO 

Zavod RAKMO izvaja tudi seminarje in  
delavnice : 
 Umetnost obvladovanja konfliktov; 
 Obvladovanje notranjih konfliktov; 
 Obvladovanje jeze;  
 Obvladovanje stresa; 
 Osveščanje o pomembnosti obvladovanja 

konfliktov; 
 Obvladovanje nasilja in nenasilna  
   komunikacija ... 

IZDANE PUBLIKACIJE: 

 Umetnost obvladovanja konfliktov, Iršič M. 

 Mediacija, Iršič M. 

 Družinska mediacija in njena uporabnost v vsak-
danjem življenju, Iršič M., Lenarčič S. 

 Šolska in vrstniška mediacija, Iršič M., Borštnar 
I., Marič I., Lorber K. 

 Mediacija v podjetjih, Iršič M. 

 Uvod v razreševanje konfliktov v medosebnih 
odnosih, Iršič M. 
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Ustanovni član Slovenskega foruma za  

transformativno mediacijo. 
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  Področja delovanja Centra za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO 

USPOSABLJANJA  
ZA MEDIATORJE                       

Zavod RAKMO se 
zaveda pomena medi-
acije v družbi, zato 
organizira in izvaja 
usposabljanja za mediatorje. Usposabljanja 
organiziramo v Ljubljani, Novem mestu, 
Kranju, Kočevju, Mariboru, Slovenj Grad-
cu, Celju, Murski Soboti, Portorožu, Novi 
Gorici ... Vse informacije o terminih, progra-
mu ter poteku usposabljanja najdete na naši 
spletni strani: www.mediacija.com. 

Pri Zavodu RAKMO izvajamo: 

 osnovno usposabljanje za mediatorje:   
     - osnovni program za razvijanje veščin, 
     - dodatni program za pridobitev  naziva      
       mediator. 
 nadaljevalna usposabljanja za  
   mediatorje:  
    - usposabljanje za družinske mediatorje, 
    - usposabljanje za šolske mediatorje, 
    - usposabljanje za mediatorje v podjetjih, 
    - usposabljanje za mediatorje v  
       gospodarskih in delovnih sporih, 
    - usposabljanje za mediacijo med žrtvijo    
       in storilcem, 
    - usposabljanje za mediatorje v lokalnih   

       skupnostih ...         

Pogoj za vključitev v nadaljevalno usposab-
ljanje je udeležba na osnovnem usposabljan-
ju. 

 

MEDIACIJA    

Mediacija ali posredovanje v sporu je proces, 

ki ga usmerja mediator in v katerega se sprti 

strani ali strani, ki imata določeno sporno 

področje ali vprašanje, vključita prostovoljno z namenom 

iskanja rešitve, ki bi bila sprejemljiva za obe strani.  
 
Pri Zavodu RAKMO izvajamo mediacijo na naslednjih področ-
jih:  

 Družinska mediacija: med partnerji ali zakonci, med drugi-

mi družinskimi člani. 

 Šolska mediacija: med zaposlenimi v šoli oz. v ustanovi, 

med učitelji in učenci, med učitelji in starši, med šolo in oko-

ljem. 

 Mediacija v podjetjih: med zaposlenimi, med vodstvom in 

zaposlenimi, med oddelki, znotraj oddelka, v zvezi s prekini-

tvijo delovnega razmerja. 

 Gospodarska mediacija: med gospodarskimi subjekti kot 

so podjetja, samostojni podjetniki, gospodarska združenja in 

podobno ter v določenih okvirih tudi znotraj teh subjektov 

kot npr. mediacija med lastniki in vodstvom podjetja. 

 Mediacija med žrtvijo in storilcem: to je proces, ki daje 

žrtvam kriminalnih dejanj možnost srečanja s storilcem v 

varnem in strukturiranem okolju.                                    

 Mediacija v lokalni skupnosti: medsosedski spori, spori 

med sostanovalci, pritožbe glede hrupa, spori med najemni-

kom in najemodajalcem.  

 Druge vrste mediacije: mediacija med pravnimi osebami, 

mediacija med fizičnimi osebami, mediacija med prav-

nimi in fizičnimi osebami. 
 
Zavod RAKMO kot pristop v prvi vrsti uporablja transforma-

tivno (preoblikovalno) mediacijo, ki celostno rešuje sporna 

vprašanja med dvemi ali več osebami. Upošteva osebo kot 

celoto, pri čemer  so čustva integralni del procesa.  

NAUČIMO SE 

SLIŠATI DRUGE! 

www.mediacija.com 

Prijavnica 

Ime in priimek:___________________________________  

E-naslov:___________________________________________ 

Naslov:_____________________________________________ 

Kraj:__________________________ Pošta :_____________ 

Telefon/GSM:_____________________________________  

Opombe:___________________________________________ 

Podatki o plačniku, če plačnik ni zgoraj  

navedena oseba: 

Podjetje/Ustanova:______________________________  

Davčna številka: _________________________________  

Naslov:_____________________________________________  

Kraj:__________________________Pošta :______________ 

Prijavljam se na (ustrezno obkrožite): 

1) osnovno usposabljanje za mediatorje: 

  a) 140 ur    b) 80 ur   c) 60 urni dodatni program 

2) nadaljevalno usposabljanje za 

______________________________________________________,  

ki bo od ________________ do ________________ 

v kraju _____________________________________. 

Kraj in datum: ___________________________ 

Podpis: ____________________________________ 

01/436 41 17 ,   040/731 431 ,    064/112 577  

E-naslov: info@rakmo.si ali info@mediacija.com www.mediacija.com/usposabl.htm 
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