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Pogoji za pridobitev naziva Mediator pri Zavodu Rakmo 

 

Za pridobitev naziva Mediator mora kandidat: 

 

1. Zaključiti osnovno usposabljanje za mediatorje vključno z udeležbo na izpitnem 

seminarju, pri čemer mora biti prisoten vsaj 90%.  

Če manjka na usposabljanju več kot 10% lahko, ob predhodnem dogovoru, (brez 

dodatnih stroškov v istem letu) nadomešča manjkajoče dele pri drugi skupini (v istem ali 

drugem kraju). 

 

2. Uspešno opraviti preizkus mediacijske spretnosti, ki se snema in se praviloma 

opravlja na izpitnem seminarju, v trajanju najmanj 30 minut. Če kandidat ne opravi 

uspešno preizkusa na izpitnem seminarju se lahko (enkrat brez dodatnih stroškov) udeleži 

izpitnega seminarja pri drugi skupini. Lahko pa tudi odda izpitni posnetek naknadno in, 

če je pozitivno ocenjen, s tem izpolni pogoj preizkusa. 

Lahko pa kandidat izpitni posnetek odda že pred izpitnim seminarjem in se v tem primeru 

upošteva tisti primer, kjer se kandidat bolje odreže.  

 

3. Uspešno opraviti pisni izpit, ki vključuje tudi esej o procesu usposabljanja, v katerem 

izkaže zadostno mero teoretičnega znanja in razumevanja postopka in procesa mediacije. 

 

4. Opraviti najmanj 20 ur mediacije z resničnimi primeri (najmanj 3 različne 

primere). Od tega mora biti 10 ur mediacije v vlogi mediatorja, 5 ur mediacije v vlogi 

udeleženca mediacije in 5 ur po izbiri (v vlogi mediatorja ali v vlogi udeleženca). Šteje 

tudi neformalna mediacija, vključno z ločenimi srečanji. Mora pa biti vsaj 50% ur 

mediacije na skupnih srečanjih, kjer sta prisotna vsaj dva udeleženca (tako za vodenje, 

kot za udeležbo).  

 

Če kandidati izvajajo tudi (formalno ali neformalno) mediacijo z otroki ali mladostniki (v 

svoji družini, v šoli, dijaškem domu, skavtski organizaciji idr.) lahko vključijo tudi te 

primere, vendar mora biti vsaj 5 ur mediacije z odraslimi. 

 

5. Oddati evidenco za izvedene mediacije in evidenco udeležbe na mediaciji na 

predpisanih obrazcih (z vsoto ur za vsako evidenco). 

 

6. Oddati poročila za (vsak primer mediacije posebej) vse izvedene mediacije in za vse 

udeležbe na mediaciji z poudarkom na procesu, na predpisanih obrazcih. 

 

7. Poravnati vse finančne obveznosti povezane z usposabljanjem za mediatorje. 


