
 

 
 
 
 
 
 
1. Kada i gdje ste se po prvi put kao studenti susreli s mirenjem/ medijacijom? 
 
Prije svega, kako nisam student Pravnog fakulteta mogu reći da prije ulaska u eSTUDENT 
nisam uopće bio upoznat s mirenjem. Pričao sam s kolegama i prijateljima o tome te kako bi 
se neki od njih htjeli usmjeriti ka mirenju u budućnosti, ali nikad to nije toliko dopiralo do 
mene i uvijek sam mislio da je to samo nešto što je za studente Pravnog fakulteta. Tek kad 
sam se upoznao s projektom Tjedna Mirenja i zašto ga Udruga organizira, shvatio sam koliki 
značaj može imati za svakog pojedinačno, neovisno o usmjerenju. Doduše, ovo je pravno 
područje, ali je toliko utjecajno i primjenjivo da bi svatko trebao biti s njime upoznat. 
 
2. Što je to posebno u medijaciji što vas je privuklo i kako vam znanja koja ste stekli na 
aktivnostima tjedna mirenja koje ste u suradnji s hum-om organizirali na pravnom fakultetu u 
zagrebu pomažu u vašem životu i poslu? 
 
Prije svega, medijaciji me privukla znatiželja i neznanje. Nisam se imao prilike susresti s 
mirenjem i znatiželja je bila ta koja me potakla da malo bolje proučim što je to zapravo. Kao 
član eSTUDENTa upoznat sam s HUM-om i organizacijom Tjedna Mirenja, prilikom kojeg 
osoba zapravo može shvatiti koliko su komunikacija, slušanje i razumijevanje drugih ljudi 
važni i utjecajni. Svaki razgovor koji se temelji na onom JA i da se ljudi slože s MOJIM 
stavovima u potpunosti se gubi sudjelovanje na ovakvom projektu i tad osoba može shvatiti 
koliko takav stav može biti krivi. Slušanje je najbitniji dio komunikacije i to je nešto na čemu 
bi svatko trebao poraditi. Vještine koje se mogu dobiti na Tjednu Mirenja mogu se primijeniti 
i u poslovnom svijetu, ali i u privatnom životu s obitelji i prijateljima. Kad smo svjesni svojih 
grešaka, lakše percipiramo tuđe stavove na njihov način, lakše ih razumijemo, a povrh svega 
i prihvaćamo.  Također, kad pristupamo na taj način, shvatimo i da svaka mala stvar ili lijepa 
riječ može donijeti bolji i pozitivniji rezultat, a i drugoj osobi puno značiti. 
 
3. HUM je prepoznao rad vaše udruge i dodijelio vam nagradu za prijatelje medijacije 2018. 
Možete li nam reći koje značenje ona ima za vas? 
 
Izuzetno mi je drago što smo izabrani za prijatelja medijacije 2018 godine. To je nagrada 
koja nam pokazuje da se sav naš uloženi trud oko organizacije Tjedna Mirenja isplatio i 
zahvalni smo HUM-u što je prepoznao naš trud, ali i svima koji su sudjelovali na Tjednu 
Mirenja. Cilj nam je ove godine bio što veća promocija Tjedna Mirenja i mislim da smo, 
gledajući po odazivu, u tome uspjeli i nadamo se da smo studentima Pravnog fakulteta, ali i 
svim drugima, bar malo približili sve vrijednosti i beneficije medijacije. 
 
4. Kako gledate na budućnost medijacije? Kome i zašto biste preporučili medijaciju / 
sudjelovanje na aktivnostima tjedna mirenja za studente?  
  
Medijacija je sve popularnija metoda rješavanja sporova i drago mi je zbog toga. Iako većina 
smatra da je medijacija isključivo vezana za Pravo, smatram da to ne bi smjela biti prepreka 
da se i druge fakultete uključi u sudjelovanje na Tjednu Mirenja. Smatram čak da predavanja 
ne bismo trebali ograničavati samo na Pravni fakultet već uključiti i druge kao npr. 
Ekonomski fakultet zbog business duha i želje mladih za nekim poslovnim i poduzetničkim 
razvojem, a kod kojeg ove vještine i znanje mogu puno doprinijeti. Dodavanjem više 
mogućnosti, drugih lokacija i sl. Mogli bismo privući i druge studente te još više proširiti  



 

 
 
 
 
 
 
svijest o medijaciji. Volio bih kad bi se što više studenata upoznalo s benefitima medijacije, 
jer bez obzira iz kojeg područja dolaze, ono što mogu dobiti sudjelovanjem ne može se 
opisati, a može doprinijeti pozitivnijem sutra. 
 


