Jesenska šola Evropske pravne fakultete in Fakultete za državne in
evropske študije

UPRAVLJANJE RAZLIČNOSTI IN
KONFLIKTOV:
Trendi in izzivi na področju reševanja sporov

Kdaj? 14. – 17. november 2016
Kje? Evropska pravna fakulteta, Ljubljana

PROGRAM
1. DAN, 14.11.2016
17:00 – 20:00
“UPRAVLJANJE RAZLIČNOSTI IN KONFLIKTOV”

Vsebina:
Udeleženci bodo spoznali sledeče ključne koncepte: upravljanje konfliktov (angl.
conflict management), upravljanje odnosov, upravljanje različnosti (angl.
diversity management), pluralnost. Udeleženci se bodo seznanili s pristopi,
metodami in tehnikami razreševanja kriz in konfliktov. Posebna pozornost bo
namenjena etnični dimenziji upravljanja različnosti ter etničnim konfliktom.
Predavatelj bo v interaktivno predavanje vključil svoje praktične izkušnje in
spoznanja ter tematiko upravljanja etničnih konfliktov približal udeležencem preko
študije primerov (Slovenija, Balkan in nekatere druge evropske regije, Kavkaz,
Afrika, S Amerika, itd.).

Predavatelj:
Dr. Mitja Žagar je diplomirani pravnik in politolog ter doktor prava, zaposlen na
Inštitutu za narodnostna vprašanja, kjer se ukvarja s pravnim in politološkim
proučevanjem

etničnih

odnosov

in

konfliktov.

Največ

pozornosti

namenja

(predvsem ustavnemu in zakonskemu) urejanju in upravljanju etničnih odnosov,
upravljanju različnosti ter preprečevanju, upravljanju in razreševanju kriz in
konfliktov. Je redni profesor na Univerzi v Ljubljani (Fakulteta za družbene vede,
Pravna fakulteta) in na Univerzi na Primorskem (Fakulteta za humanistične študije
Koper – FHŠ), predava na univerzah v Bosni in Hercegovini, Italiji in Madžarski,
predaval pa je tudi v Avstraliji, Kanadi in ZDA. Na FDV koordinira magistrski
podiplomski program Politologija – Etnične študije: Urejanje in upravljanje medetničnih
odnosov in konfliktov ter na FHŠ doktorski program Upravljanje različnosti. Dr. Mitja
Žagar sodeluje z različnimi državnimi institucijami (Ministrstvo za kulturo,
Ministrstvo za zunanje zadeve), z nevladnimi organizacijami in z mednarodnimi
organizacijami (ZN, Svet Evrope, OVSE, Visoki komisar OVSE za narodne
manjšine, itd.).

2. DAN, 15.11.2016
17:00 – 20:00
“ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV S POUDARKOM NA
MEDIACIJI – RAZVOJ IN AKTUALNA VPRAŠANJA”
Vsebina:
Alternativno reševanje sporov (ARS) je reševanje sporov na način, ki ne pomeni
sojenja. Navadno vključuje posredovanje nevtralne tretje osebe, ki strankam
omogoči rešitev spornega razmerja. Na interaktivnem predavanju bodo udeleženci
usvojili znanje iz naslednjih tem:
•

Razvoj in vrste ARS (zgodnja nevtralna ocena, mini sojenje, med-arb, arbmed, zasebni sodnik, mediacija, arbitraža) v Sloveniji in svetu.

•

Globalni trendi na področju ARS.

•

Pravne podlage ARS v RS in EU.

•

Značilnosti mediacijskega postopka na podlagi študije primera.

Predavateljica:
Mag. Gordana Ristin je višja sodnica svetnica, vodja Oddelka za ARS pri
Višjem sodišču v Ljubljani. Mediatorka od leta 2001. Opravila je osnovno
izobraževanje za mediatorje (Boston, ZDA), nadaljevalno izobraževanje za mediacijo
v družinskih sporih, za mediacijo v gospodarskih sporih, izobraževanje za trenerje. V
letih 2000-2006 je opravila izobraževanje za svetovalko po psihoterapevtski
metodi transakcijske analize. Od 2001 do sedaj aktivno dela v programu sodišču
pridružene mediacije pri Okrožnem sodišču v Ljubljani in vodi program pri Višjem
sodišču v Ljubljani. V

letu

2007-2008

sodelovala

v

prvi

in

uspešni

okoljevarstveni mediaciji Tenetiše. Članica upravnih odborov v mednarodnih
mediatorskih organizacij: EMNI, SEEMF in GEMME. Od 2006 do 2011 prva
predsednica

Društva

mediatorjev

Slovenije,

sedaj

častna

predsednica.

Predsednica strokovnega sveta EMNI Conference Bratislava 2013 in prejela nagrado
EMNI za strokovnost. Leta 2010 in 2014 predavala na ADR Conference. Avtorica
številnih strokovnih člankov o mediaciji, zavarovalnem pravu ter urednica in
soavtorica knjige: Mediacija v teoriji in praksi (Društvo mediatorjev Slovenije,
Ljubljana, 2011).

3. DAN, 16.11.2016
I. DEL: “PSIHOLOGIJA POGAJANJ – POGAJALSKE STRATEGIJE
IN TAKTIKE” (11:00 – 14:15)
II. DEL: “PSIHOLOGIJA KONFLIKTA” (15:30 – 18:30)

I. DEL
“PSIHOLOGIJA POGAJANJ - POGAJALSKE STRATEGIJE IN
TAKTIKE”
Vsebina:
Na delavnici se bodo udeleženci na konkretnih primerih in z igro vlog naučili,
kako se pogajati tako, da bodo dosegli to, kar želijo in ohranili dober odnos z
drugo stranjo. Seznanili se bodo s štirimi osnovnimi pogajalskimi načeli, ki lahko
privedejo do rešitve večine konfliktov in spoznali:
•

Kako ločiti ljudi od problema in ne konflikta vzeti preveč osebno?

•

Kako najti pravi interes in pogledati pod začetne, včasih tudi ekstremne
zahteve?

•

Kako najti skupne točke in iz tega izluščiti rešitev, ki bo zadovoljila obe
strani?

•

Katera objektivna merila lahko uporabimo, da se bomo pogovarjali na
realnih osnovah in da bodo vse vpletene strani rešitev tudi enoznačno
razumele?

Z uporabo navedenih načel posrednik pri pogajanjih (npr. mediator) strankam
omogoči, da se ne okopljejo v svoje pozicije, temveč posežejo v ozadje problema in
skupaj poiščejo novo rešitev, ki bo zadovoljila interese obeh strani.

Predavatelj:
Rudi Tavčar,	
   direktor zavoda Mirabi, je leta 1982 diplomiral iz psihologije na
ljubljanski Filozofski fakulteti. V letu 1991 je končal MBA na IEDC. Bil je eden od
soustanoviteljev podjetja Gral Marketing, ki je pod njegovim vodstvom postalo
najhitreje rastoče tržnoraziskovalno podjetje v Sloveniji. V letu 2005/06 je bil izvršni
direktor Društva za marketing Slovenije. Je avtor knjige Psihologija pogajanj -

Kako doseči kar želite in obenem ohraniti odnos, soavtor knjige Poslovna
pogajanja ter knjige Mediacija v teoriji in praksi. Rudi Tavčar je ustanovni član
Društva mediatorjev Slovenije, kjer je bil dva mandata podpredsednik in
ustanovni član ter predsednik Slovenskega društva za Imago terapijo. Je aktiven
mediator na Ljubljanskem okrožnem sodišču. Sodeluje in vodi izobraževalne
seminarje in delavnice na sledeče teme: poslovna pogajanja, komuniciranje,
reševanje medosebnih konfliktov in konfliktov v skupinah, upravljanje s
spremembami, gradnja učinkovitih skupin, tržne raziskave. Kot psiholog in
izšolani Imago partnerski terapevt na delavnicah sodeluje s svojo ženo Meto, kjer
vodita delavnice za pare.

II. DEL
“PSIHOLOGIJA KONFLIKTA”
Vsebina:
Konflikti so v medosebnih odnosih neizogibni in ključnega pomena je, da se jih
naučimo zavestno in učinkovito razreševati. Udeleženci se bodo na delavničnem
predavanju s pomočjo konkretnih in uporabnih tehnik izurili v konstruktivnem
obvladovanju konfliktov ter spoznali:
•

Kako se odzivam na konflikt (zavestno vs. nezavedno) in “kdo” v nas
razrešuje konflikte? Psihološka in nevrološka razlaga konflikta.

•

Kako rešujem konfliktne situacije na osebnem in poslovnem področju?
Thomas Kilmannov TEST.

•

Nivojsko razreševanje konfliktov. Diltsova piramida.

Predavateljica:
Doc. dr. Tanja Pia Metelko je univerzitetna diplomirana pravnica in doktorica
znanosti (doktorirala je na Univerzi v Ljubljani, socialna pedagogika, disertacija nosi
naslov: »Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini«). Je
direktorica Inštituta za mediacijo Concordia in družbe PRO CREAThOR, prva
predsednica Združenja mediacijskih organizacij Slovenije – Medios in članica
Sveta za alternativno reševanje sodnih sporov pri Ministrstvu za pravosodnje. Tanja
Pia Metelko je predavateljica na Evropski pravni fakulteti in Fakulteti za socialno
delo Univerze v Ljubljani. Njeno področje dela je tudi razvoj osebnih in poslovnih
potencialov, kjer s coachingom nudi suport in pomaga ustvarjati načine
spremenjenega delovanja. Več kot petnajst let izvaja iz omenjenih področij

treninge, delavnice ter krajša in daljša usposabljanja, kjer udeležence nauči
konkretnih tehnik, veščin in kompetenc, opravila pa je tudi preko 400 mediacij
(gospodarska, družinska, delovna mediacija).

4. DAN, 17.11.2016
17:00 – 20:00
“VLOGA ODVETNIKA V MEDIACIJI”
Vsebina:
Mediator in odvetnik – merjenje moči ali sodelovanje? Odvetnik z dolgoletno prakso
in mediator mag. Zoran Hajtnik bo z osebnim pristopom in izkušnjami iz prakse
osvetlil pogled na vlogo in odgovornost odvetnika v postopku mediacije. Udeleženci
bodo na interaktivnem predavanju preko analize študij primerov spoznali:
•

Zakaj mediacija koristi odvetniku in strankam?

•

Kako naj odvetnik izkoristi prednosti mediacije (prepletanje s pristopom
modernega odvetnika)?

•

Kdaj naj odvetnik podpre stranko pri odločitvi za mediacijo?

•

Vloga odvetnika pred, med in po mediaciji.

•

Napake odvetnika v mediaciji.

Predavatelj:
Mag. Zoran Hajtnik je zaposlen v odvetniški pisarni Potrpin Volgemut Hajtnik,
kjer deluje zlasti na področju gospodarskega, delovnega in premoženjskega prava. Po
uspešnem zagovoru magistrske naloge z naslovom Dejavniki odločitve za
reševanje spora v postopku mediacije v okviru znanstvenega podiplomskega
študija se znatno posveča tudi upravljanju in razreševanju konfliktov, kar prakticira
kot mediator v sodišču pridruženih postopkih mediacije (Okrožno sodišče v
Ljubljani in Višje sodišče v Ljubljani). Je sourednik in soavtor knjige Mediacija v
teoriji in praksi (Društvo mediatorjev Slovenije, Ljubljana, 2011) in avtor
posamičnih prispevkov v strokovni periodiki. Vodi najzahtevnejše mediacije ter
občasno predava kot gostujoči

predavatelj

fakultetah

in

izobraževalnih

organizacijah (Center za izobraževanje v pravosodju, Ministrstvo za pravosodje,
Društvo mediatorjev Slovenije).

PRIJAVA IN INFORMACIJE

Kotizacija znaša 100,00 EUR (z vključenim DDV), ki se poravna do začetka
jesenske šole. Udeleženci bodo pred pričetkom jesenske šole prek elektronske pošte
prejeli ponudbo za plačilo kotizacije. Jesenska šola se bo izvajala na naslovu
Evropska pravna fakulteta, Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana. Število
študentov je omejeno na največ 80. V primeru premajhnega števila prijav jesenska
šola ne bo izvedena.
Na podlagi aktivne udeležbe bodo udeleženci Evropske pravne fakultete in
Fakultete za državne in evropske študije prejeli kreditne točke v višini enega
izbirnega predmeta.
Jesenska šola ni namenjena le študentkam in študentom Evropske pravne fakultete
oziroma Fakultete za državne in evropske študije, temveč tudi študentkam in
študentom drugih sorodnih študijskih področij. Poleg študentov so na jesensko šolo
vabljeni tudi mlajši diplomanti in diplomantke.
Prijavo pošljite na elektronski naslov referat@evro-pf.si ali na naslov: Evropska
pravna fakulteta, Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica.
Skrajni rok za prijavo je 10. november 2016.
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