
 
 
Spoštovani, 

 

letos praznujemo 15 let organizirane mediacije v Sloveniji in 10. obletnico ustanovitve Društva mediatorjev Slovenije.  

 

Ob tej priložnosti Društvo mediatorjev Slovenije (DMS) v sodelovanju s Pravno fakulteto v Ljubljani in pod častnim pokrovitel jstvom Predsednika Republike Slovenije 

gospoda Boruta Pahorja, organizira edinstven izobraževalni dogodek v Sloveniji z uglednimi mednarodnimi in domačimi strokovnjaki: 

 

KONFERENCO O POSTOPKU SPRAVE, 

 

ki bo 26. in 27. septembra 2016 v Ljubljani, zlata predavalnica Pravne fakultete. 

 

Postopek sprave (rekonciliacija) je ena izmed vrst mediacije oziroma mirnega načina reševanja sporov. Države in civilna družba ga lahko uporabijo, kadar je v družbi 

določeno nasprotje, ki polarizira družbo, izhaja iz minulih vojn ali drugih dogodkov, ki so pustili v ljudeh travme in se te prenašajo na nove generacije. 

Rekonciliacija je  strukturiran postopek s točno določenimi fazami ki ga vodijo mediatorji in omogoča prizadetim, da zaupajo svoje izkušnje, so slišani, ter da se 

sčasoma vzpostavi dialog in razumevanje. Končni cilj je razumevanje in nato sprava vsakega prizadetega in med prizadetimi. 

Na konferenci bo prvič v Sloveniji javno predstavljen strokovni postopek sprave (rekonciliacije), psihološki vidik pomena sprave in predstavitev možnega postopka v 

Sloveniji. 

Gostujoča predavatelja dr. Dag Hareide in prof. dr. Tim Chapman bosta predstavila svoje zanimive izkušnje z rekonciliacijo. Prisluhnili boste lahko različnim pogledom 

priznanih strokovnjakov na dveh strokovnih omizjih:  »O spravi do sedaj« in »Sprava v psihološkem pomenu«. 

O delu mediatorja v rekonciliaciji bo spregovoril mag. Zoran Hajtnik, o samem postopku rekonciliacije pa mag. Gordana Ristin. 

 

Več o konferenci: http://www.slo-med.si/konferenca-o-postopku-sprave 

 

Lepo pozdrav  !  

 

Aleš Butala       mag. Gordana Ristin  

predsednik Društva mediatorjev Slovenije   predsednica organizacijskega odbora 

                                                                                   
PROGRAM KONFERENCE (1,5 dneva) : 

 

1. dan:    26.09.2016 

 

08.30 - 9.00:  Registracija 

09.00 - 9.20:  Pozdravni nagovor Predsednika  DMS in predsedujočega      konferenci g. Aleša Butala 

09.30 - 10.30:  Dr. Dag Hareide: Rekonciliacija 

10.30 - 11.00:           Kava   

11.00 - 12.00:  Prof dr. Tim Chapman: Postopek sprave (rekonciliacije) 

12.00 - 13.15:  Kosilo 

13.15 - 15.30:  Okrogla miza: O spravi v samostojni Slovenijo, vodi ga. Vida Petrovčič z gosti: dr. Spomenka   Hribar, dr. Jože Dežman, prof.dr.Vlado Simič,  

            g. Ivo Svetina in dr. Andreja Valič Zver 

15.30 - 16.00:  Kava 

16.00 - 17.00:  Podelitev priznanj DMS zaslužnim članom DMS in drugim zaslužnim za razvoj mediacije 

17.00:   Zaključek prvega dela 

 

2. dan:    27.09.2016 

 

09.00 - 11.15: Okrogla miza: Sprava v psihološkem pomenu, vodi prof. dr.Peter Praper z gosti:dr.Polona Matjan Štuhec, dr. Zoran Milivojević , dr. Ivan Urlić          

in Rudi Tavčar 

11.15 - 11.45:  Kava 

11.45 - 12.30:  Mag. Zoran Hajtnik: Vloga mediatorja pri postopku sprave 

12.30 - 13.15:  Mag. Gordana Ristin: Kaj lahko družba ali država naredi za postopek sprave    

13.30:   Zaključek konference 

 

Kotizacija in prijava: 

 

Kotizacija za dvodnevno konferenco znaša za člane DMS 60,00 EUR  in za nečlane društva 90,00 EUR (vse z vključenim DDV) za vaše prijave vsaj do 15. 09. 2016.  

Za pozne prijave po 15. 9. 2016 je kotizacija 80,0 € za člane in 110,0 € za nečlane. Kotizacija za študente Pravne fakultete v Ljubljani je 25,00 € z DDV.  

V kotizaciji je vključena pogostitev. 

Popust za nečlane je predviden za skupinske prijave nad 10 udeleženci, za  dodatne informacije prosimo pokličite na telefonsko številko 01 306 10 74. 

Vabimo vas, da se prijavite najkasneje do 15. 09. 2016: s prijavnim obrazcem po elektronski pošti:  drustvo.mediatorjev@gmail.com ali s poslano elektronsko prijavnico 

na spletni strani Konference.  DMS (Društvo mediatorjev Slovenije), Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana.  
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