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NADALJEVALNO USPOSABLJANJE 

DRUŽINSKIH MEDIATORJEV 
 

Programi se izvajajo z namenom praktične nadgradnje znanja in veščin družinskih mediatorjev ter 

na podlagi določil Pravilnika o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku. 

 

 

PROGRAM 6:  

MEDIATOR KOT LEADER – 8 ur 
 

ZAKAJ TA DAN? 

Ker opažamo, da je veliko takih situacij in celih mediacij, ko mediacije NE VODI MEDIATOR, temveč 

ena od strank ali njen odvetnik. 

POSTANITE PRAVI VODJA v vaših mediacijah. V vsakem delu. V vsaki situaciji. 

Dan, ki si ga bodo vsi udeležnci zapomnili za vedno. 

Izvaja se na lokaciji v naravi: kmetija ali drugo posestvo. 

 

UDELEŽNCI SE PREKO KONKRETNIH NALOG SOOČAJO Z VLOGO LEADERJA, 

Ko prevzemajo VODENJE posameznih nalog/izzivov – v mediaciji in pri vodenju ljudi (6 ur) 

 

DAJANJE IN PREJEMANJE SPECIFIČNE POVRATNE INFORMACIJE ( 2 uri) 

Intenzivno izkustveno doživetje z učenjem. 

Čustveno, fizično, mentalno doživetje. 

 

*Specifičnost tega programa: izvajamo z ekipo 
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Osnovni podatki o usposabljanju 
 
 

TRAJANJE:    
- 8 pedagoških ur 

 

CILJ: 
- udeleženci bodo postali resničen vodja v mediacijskem procesu in drugje 
- udeleženci bodo postali samozavestni, izkušeni in opremljeni mediatorji 
 
 

CILJNA SKUPINA: 
- družinski mediatorji, ki so že zaključili izobraževanje za družinske mediatorje 

 
 
TEMELJNI PRISTOPI USPOSABLJANJA:  

- do 20% teoretičnega dela  / +40% izkustvenega dela / +40% praktičnega dela 

- usposabljanje je sestavljeno iz najbolj aktualnih in učinkovitih pristopov, ki se jih 
uporablja na svetovni ravni v tem trenutku 

- metode, tehnike, procesi in vsebine, ki jih učijo in uporabljajo: Tony Robbins, T. Harv 
Eker, Blair Singer (lead trainer na TTT pri Success Resources), Dr. Joe Dispenza, Mac 
Attram, Alex Mandossian, Bob Proctor, Marjean Holden, Berth Feustel (NLP Train the 
Trainer), Joseph Mc Clendon III., Gerda Metha, in drugi, katerih seminarjev in 
usposabljanj se je udeležila vodja usposabljanja Tanja Pia Metelko 

 
 

PRIDOBITEV: 

- Potrdilo o uspešno opravljenem Nadaljevalnem usposabljanju za družinske mediatorje  

v trajanju toliko pedagoških ur, kolikor udeleženec opravi 
 
 
KRAJ IZVAJANJA: 

- Ljubljana oz. po dogovoru v kraju naročnika 
 
 

1 dnevni PRAKTIČNI SEMINAR 
NADGRADNJA vašega znanja in NOVE TEME 

 

 

DODATNE INFORMACIJE   
 

Inštitut za mediacijo Concordia, LJUBLJANA 

T: 040 604 406,  E: info@concordia.si,   E: concordia.mediacja@gmail.com,   

W: www.concordia.si  
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IZVAJALKA - TRENER: 
 

DR. TANJA PIA METELKO, dr. soc.ped., univ.dipl.prav., 
mediatorka in trenerka, NLP Master Coach, 
voditeljica treninga 
040 604 406, info@concordia.si 

 
Tanja Pia Metelko se je izobraževala na daljših usposabljanjih pri naslednjih vrhunskih 
tujih strokovnjakih na področju mediacije, pogajanj, osebne in poslovne rasti:  
 
Tony Robbins, T. Harv Eker, Berth Feustel, Blair Singer, Alex Mendossian, Mac 
Attram, Marjean Holden, Joseph McClandon III, William Ury, Kenneth Cloke, Lisa 
Parkinson, Lynn Cole, Jette Simon, Jay Folberg, Susan Yates, Gerda Mehta, Annette 
Mouttet, Marian Liebman 

 
Je univerzitetna diplomirana pravnica, ki je svoje dolgoletne izkušnje iz prakse vnesla tudi v raziskovalno 

področje dela s posamezniki in poslovnimi subjekti ter tako pridobila naziv doktorice znanosti.  

Dvajset let že uspešno deluje na treh področjih osebnostnega in poslovnega vodenja, ki jih povezuje na 

inovativen in učinkovit način. 

 
V 18ih letih je izvedla PREKO 10.000 UR PREDAVANJ IN USPOSABLJANJ S PODROČJA MEDIACIJE, 

komunikacije in osebne rasti v Sloveniji in v tujini s področja: 

▪ osnovno mediacijsko usposabljanje 

▪ nadaljevala usposabljanja: družinska, šolska, gospodarska, delovna mediacija 

▪ pogajanja, mediacija v potrošniških sporih 

▪ mediacija med žrtvami in storilci kaznivih dejanj 

▪ treningi in campi za osebno rast 

 

- mediira na Inštitutu za mediacijo Concordia ter v postopkih sodišču pridružene mediacije  

- mediacije izvaja na področju družinskih sporov, gospodarskih, potrošniških, šolskih, civilnih, na področju 

okolja, mediacijo med žrtvami in storilci kaznivih dejanj  in v čezmejnih sporih 

- opravila je preko 8.000 ur mediiranja v mediacijskih postopkih v VEČ KOT 1.000ih MEDIACIJSKIH 

POSTOPKIH 

- že več kot 10 let vodi SUPERVIZIJSKE SKUPINE ZA MEDIATORJE 

- DOKTORIRALA je s področja DRUŽINSKE MEDIACIJE z nalogo: Družinska mediacija kot metoda 

reševanja sporov v družini 

- je mednarodno certificiran INLPTA NLP Master Coach in INLPTA NLP Trener 

- vzpostavila je Model mediacije v vzgoji in izobraževanju 

- vzpostavila je Program usposabljanja za mediatorje, ki mediirajo med žrtvami in mladoletnimi storilci 

kaznivih dejanj v Republiki Kosovo 

- doštudirala je Imago partnersko terapijo 

- ima več kot 18 let izkušenj na področju svetovalnega dela z otroki in mladostniki 

- predava na različnih kongresih, simpozijih in okroglih mizah  

- je avtorica mnogih strokovnih člankov s področja mediacije 

- mesečno se izobražuje in aktivno sodeluje v ekipi največje svetovne izobraževalne organizacije SUCCESS 

RESOURCES in ROBBINS RESEARCS INTERNATIONAL  

 

Je avtorica znane knjige MEDIACIJSKE TEHNIKE IN VEŠČINE 1-50,  

Priročnik za preprečevanje in reševanje konfliktov ter osebno rast v komuniciranju (432 strani). 
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