. Mag. Gordana Ristin

Društvo mediatorjev Slovenije
Poljanski nasip 2, Ljubljana
Za Volilno komisijo

KANDIDATURA ZA PREDSEDNICO DRUŠTVA MEDIATORJEV SLOVENIJE
Na podlagi razpisa UO DMS za izvedbo rednih volitev v organe DMS kandidiram na mesto
predsednice DMS.
Podatki po 12. členu sklepa o izvedbi volitev v organe DMS:
Gordana Ristin, Tel. št. in e mail: _
Izobrazba: diplomirana pravnica, magistra prava.
Delovne izkušnje:
po diplomi in opravljenem pravosodnem izpitu Zavarovalnica Triglav d.d.
1986-1991 sodnica Temeljno sodišče v Ljubljani in nato (1991-1995) strokovna
sodelavka in nato sodnica dodeljena na Vrhovno sodišče RS
- 1995- višja sodnica Višje sodišče v Ljubljani, kjer sedaj tudi vodim Oddelke za ARS.
Izkušnje na področju mediacij in dosedanje delo v korist DMS:
2001 osnovno izobraževanje na študijskem potovanju v Bostonu (ZDA)
marec 2002 nadaljevalno izobraževanje za mediatorje v družinskih sporih (ADR
Bristol) v Ljubljani
oktober 2002: izobraževanje za trenerja za mediacije (ADR Bristol)
nadaljevalno izobraževanje in izobraževanje za trenerja za mediatorje v okviru Phare
programa pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
nadaljevalno izobraževanje na področju gospodarskih mediacij pri DMS (2007) in
nadaljevalno izobraževanje iz etike mediatorjev pri DMS (2008)
- 6 let izobraževanja za svetovalca po psihoterapevtski metodi transakcijske analize
- po povabilu predavala na podiplomskem študiju o ARS pri PF v Ljubljani o tehnikah v
mediaciji in predavam ARS na EPF
- mediatorka pri Okrožnem sodišču v Ljubljani (od 2001 dalje na vseh področjih
mediacij in na Višjem sodišču v Ljubljani) in soavtorica knjige Mediacija v teoriji in
praksi
predavateljica
na številnih osnovnih, nadaljevalnih izobraževanjih za mediatorje v
Sloveniji in v tujini in predavateljica na tečajih train the trainer
kot predavateljica sodelovala na številnih konferencah o mediaciji doma in v tujini
(nazadnje Semf konferenca v Zagrebu, 6.-8. 11.2008)
povabljena na prestižno konferenco: The International Mediation Leathership Summit,
31.10.2008 Hague
mednarodne mediatorske organizacije: članica upravnega odbora EMNI (European
Mediation Network Initiative), nacionalni koordinator za Slovenijo v Seemf,, članica
Gemme (Evropsko združenje sodnikov mediatorjev)

komediatorka skupaj z Rudijem Tavčarjem v prvi uspešni okolje varstveni mediaciji v
Sloveniji (Tenetiše)
vodilna in sodelujoča pri projektu »Bela knjiga«
edina iz Slovenije predavala na ABA ADR Conferance, San Francisco 2010 in Miami
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strokovni vodja EMNI konference v Bratislavi 2013.
Dosedanje delo v korist DMS:
avtorica predloga pravil DMS in soustanoviteljica, ena od ustanovnih članov DMS,
odstopam skupaj z ostalimi predavatelji 20% honorarja za DMS, ko gre za dejavnost
DMS, pripravila podlage in pripomogla, da je DMS dobilo status društva v javnem
interesu
organizirala pridobitev donacije in izvedbo 4 izobraževanj z ameriško pedavateljico
Lynn Cole, Susan Yates in Jay Folberg in 2 hrvaških trenerk za šolsko mediacijo
aktivno sodelovala pri pripravi osnutka pogodbe o mediaciji in tarife DMS
avtorica programa za Konferenco o postopku sprave 2016 v Ljubljani in konference o
mediaciji v gospodarstvu.
Program:
uvajanje in razvijanje mediacij v mestnih četrtih in občinah (člani DMS bi lahko
mediirali), zbornicah
uvajanje in razvijanje vseh področij mirnega načina reševanja sporov (zlasti področje
inter etničnih sporov, rekonciliacije, restorative justicie, sporov v šolah, delovnih
sporov, upravnih sporov)
organiziranje osnovnih, dodatnih izobraževanj za mediatorje,
povezovanje in sodelovanje z vsemi mediatorji v Sloveniji (člani in zunaj DMS)
zaradi zagotavljanje skupnih ciljev zlasti širjenja ideje mediacije, skrbi za kvaliteto
izvajanja mediacij in izobraževanj in organiziranje okrogle mize o položaju mediatorja
v Sloveniji
ustanovitev centra za mediacijo znotraj DMS (poleg MCL), kjer bodo mediacije
potekale
izdelava kriterijev za mediatorja, ki mediira pri DMS in ki bi pomenili, da se lahko
mediator poteguje za prestižni certifikat mednarodnega mediatorje (International
Mediation Institute)
povezovanje DMS s tujimi in domačimi organizacijimi, ki imajo podobne cilje in
način dela
organizacija vsaj lmednarodne Konference o mediaciji.
Soglašam, da se ta vsebina (razen podatkov o prebivališču, rojstvu in telefonu) objavi na
spletni strani DMS.
V Ljubljani, 19.2.2019

G rdana Rist/
r

