Mag. Nina Betetto

DMS
Poljanski nasip 2
Ljubljana

14.2.2019

Zadeva: Kandidatura za članico etične komisije DMS

Ime in priimek: Nina Betetto

Izobrazba:
- diploma Pravne fakultete v Ljubljani
- magistrica pravnih znanosti
- pravosodni izpit
- diploma Filozofske fakultete v Ljubljani, francoski jezik — vzporedni študij
- mediatorka od 2001, ADR, PHARE (CILC)
- Train the Trainers, ADR 2002
Delovne izkušnje: sodnica od leta 1989, in sicer 1989-1998 sodnica na prvi stopnji (Temeljno
sodišče v Ljubljani in Okrožno sodišče v Ljubljani), 1998-2006 na Višjem sodišču v
Ljubljani, od 2006 vrhovna sodnica Vrhovnega sodišče Republike Slovenije, delam na
civilnem oddelku.
Izkušnje na področju mediacij in dosedanje delo za DMS:
- aktivna mediatorka v okviru programa sodišču pridružene mediacije na Okrožnem
sodišču v Ljubljani od uvedbe pilotskega programa 2001, mediatorka v okviru
programa sodišču pridružene mediacije na Višjem sodišču v Ljubljani od 2010
- trenerka v mediacijskih izobraževalnih programih (npr. DMS, TAIEX, CARDS,
PHARE, Svet Evrope, Center za izobraževanje v pravosodju Ministrstva za
pravosodje) v Sloveniji in tujini, npr. Ukrajini, Črni Gori, Makedoniji, Turčiji, na
Hrvaškem
publiciranje s področja mediacije v domačih in tujih strokovnih revijah, v tujini npr.
Alan Uzelac and Remco van Rhee (eds.): Public and Private justice (soavtorica),
Intersentia, Antwerpen — Oxford 2007; članek v strokovni reviji za mediacijo v Turčiji
Arche, št. 2
- nosilka številnih referatov na konferencah doma in v tujini, npr. Pravniški dnevi v
Portorožu 2001, Dnevi mediacij v Kranjski Gori 2007, v tujini npr. v Litvi, na
Hrvaškem, v Bolgariji, Turčiji in Belgiji

-

-

članica mednarodne skupine za sestavo smernic za boljšo implementacijo priporočil
Sveta Evrope s področja mediacije pri Svetu Evrope CEPEJ
bivša aktivna članica UO DMS
soavtorica »Bele knjige« s področja mediacije, 2008
soavtorica knjige »Mediacija v teoriji in praksi«, DMS, Ljubljana 2011
predavanja s področja ARS v okviru podiplomskega študija na Pravni fakulteti v
Ljubljani
članica Sveta za ARS pri Ministrstvu za pravosodje od ustanovitve telesa v letu 2010
dalje

Program:
skrb in promocija etičnih standardov mediatorjev
vključitev etičnih standardov v izobraževalne programe društva
povezovanje z ostalimi ključnimi nosilci mediacije doma in v tujini
dvig kulture mirnega reševanja sporov in povečanje povpraševanja po ARS

Soglašam z objavo kandidature na spletni strani.

dr. Maja Ovčak Kos

Društvo mediatorjev Slovenije
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Za Volilno komisijo

Zadeva: Kandidatura za članico etične komisije

Na podlagi razpisa UO DMS za izvedbo rednih volitev 2019 kandidiram na član etične komisije
Ime in priimek: dr. Maja Ovčak Kos

Telefonska številka in e- naslov:
Mesto za katerega kandidiram: član etične komisije
Izobrazba: dr. pravnih znanosti
Delovne izkušnje: odvetnica, docentka za civilno in gospodarsko pravo
Izkušnje na področju mediacij in dosedanje delo v korist DMS: mediatorka pri sodiščih in trenerka od
2008 dalje
Program: prizadevanje za uveljavitev visokega spoštovanje etičnih standardov pri delu mediatorjev

Soglašam, da se vsebina moje kandidature objavi na spletni strani, kar pa ne vključuje soglasja glede
objave datuma rojstva, aja rojstva, naslova bivanja, telefonske številke in e-maila.

Lastnoročni podpis:
Datum: n

ki( .

Društvo mediatorjev Slovenije
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Za Volilno komisijo
Datum: 21.2.2019
Zadeva: Kandidatura za člana etične komisije
Na podlagi razpisa UO DMS za izvedbo rednih volitev 2019 kandidiram na mesto člana etične komisije
Ime in priimek: Tjaša Strobelj

Mesto za katerega kandidiram:član etične komisije
Izobrazba: doktorat znanosti
Delovne izkušnje:25 let funkcija sodnice, 1 mandat pravobranilstvo, 1 mandat GZS, sedaj 22 let
odvetnica
Izkušnje na področju mediacij in dosedanje delo v korist DMS: zaključeno mediacijsko usposabljanje:
140 ur, 60 ur, 90 ur; veliko uspešnih meditacij kot pooblaščenka strank predvsem v družinskih sporih;

Zaključen 2 letni specialistični študij z vajami za zakonskega in družinskega terapevta na Univerzi v
Ljubljani.
Program:
V smislu določb o delu etične komisije vedno, kadar bo to potrebno.
Udeleževanje seminarjev in drugih izobraževanj s področja mediacij in drugih strok.

Soglašam, da se vsebina moje kandidature objavi na spletni strani, kar pa ne vključuje soglasja glede
objave datuma rojstva, kraja rojstva, naslova bivanja, telefonske številke in e-maila.

Lastnoročni p9dpis.,,
Datum:

4

Andreja Kokalj

Datum: 15. 2. 2019

Društvo mediatorjev Slovenije
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

KANDIDATURA ZA ČLANICO ETIČNE KOMISIJE
DRUŠTVA MEDIATORJEV SLOVENIJE

OSEBNI PODATKI:

-

-izobrazba: magistrica znanosti

ŽIVLJENJEPIS:
Dosedanje delovne izkušnje obsegajo štirinajst let dela, in sicer: v pravosodju, pri čemer sem delo
opravljala v okviru odvetniške pisarne, v kabinetu župana lokalne samoupravne skupnosti ter v
raziskovalnem oziroma javnem in zasebnem sektorju. Bila sem članica nadzornega odbora občine ter
članica upravnega odbora javnega zavoda s področja šolstva, še vedno pa sem članica različnih
organov v javnih in zasebnih zavodih s področja šolstva.
Mediatorka sem od 2007. Od 2010/2011 sem tudi mediatorka na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Zaključena imam nadaljevalna izobraževanja s področja družinske, vrstniške in mediacije v
delovnopravnih sporih. Stalno pa se izpopolnjujem s področja civilne in gospodarske mediacije ter
mediacije v delovnih sporih. Udeležujem se nadaljevalnih izobraževanj, predavanj in mednarodnih
konferenc ter tudi sodelujem z aktivnim prispevkom kot govorka.
Z Društvom mediatorjev Slovenije sem začela aktivno sodelovati v letu 2010, ko se je oblikovala
sekcija za vrstniško mediacijo, kjer smo pripravili brošuro o vrstniški mediaciji. V letu 2015 in 2016
sem sodelovala tudi pri sprejemu delegacije mediatork in mediatorjev iz tujine. Od leta 2015
(reelekcija v letu 2017) sem bila tudi članica etične komisije DMS.

J„

Pri dosedanjem delu sem sodelovala pri pripravi načrtov integritete ter se ukvarjala z vsebinami in
vprašanji, vezanimi na predpise s področja integritete in preprečevanja korupcije ter lobiranja in na
pripravo etičnega kodeksa. V okviru raziskovalnih vsebin sem se ukvarjala tudi z vprašanji etike in
spoštovanja prava ter alternativnega reševanja sporov v povezavi z odpovedjo uporabi sile kot načinu
reševanja mednarodnih sporov.
Želela bi aktivno sodelovati v etični komisiji Društva mediatorjev Slovenije kot njena članica ter tudi
s tem pomagati društvu pri izpolnjevanju njegovega poslanstva, uveljavljanju etičnega kodeksa
mediatork in mediatorjev ter pri izpolnjevanju nalog etične komisije, predvidenih v pravilih društva.

KANDIDATURA:
Kandidiram za mesto članice etične komisije Društva mediatorjev Slovenije.
Soglašam, da se moja kandidatura objavi na spletni strani Društva mediatorjev Slovenije.

S spoštovanjem in pozdravi,

melš: Anjaoa1j

