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spoštovani, 

vabimo vas na jesensko šolo z naslovom ALTERNATIVNO REŠEVANJE 
SPOROV, TRENdI IN IzzIVI 21. STOLETJA, ki jo organizirajo članice Nove 
univerze: Fakulteta za državne in evropske študije, Evropska pravna fakulteta in 
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije.

jesenska šola bo potekala od 16. – 20. septembra 2019 na Evropski pravni 
fakulteti Nove univerze, Mestni trg 23, 1000 Ljubljana.

rok za prijavo: 5.9.2019 oz. do zasedbe prostih mest.

Prijavo pošljite na naslov: referat.ljubljana@epf.nova-uni.si.

Vabilo

Na podlagi aktivne udeležbe bodo udeleženci prejeli kreditne točke v višini enega 
izbirnega predmeta.

vabljeni!



Program

Ponedeljek, 16. 9.  •  16:30 – 20.00 
RAzVOJ IN NORMATIVNA UREdITEV ALTERNATIVNEGA 
REŠEVANJA SPOROV 
Ü  Mag. Gordana Ristin, dr. Nina Ana Jäger, prof. dr. Alan Uzelac in Katarina Nemec 

•  Globalni trendi, razvoj in normativna ureditev ARS v RS in svetu. 
•  Teoretični koncept alternativnega reševanja sporov, s posebnim poudarkom na mediaciji. 
•  Standardi mediacijskih usposabljanj in standardi za izvajanje mediacij.  

Po prispevkih bo sledila okrogla miza, kjer se bo govorcem pridružila tudi 
doc. dr. Tanja Pia Metelko.

Torek, 17. 9.  •  16:30 – 20.00
SPOSOBNOST zA RAzREŠEVANJE KONFLIKTOV 
– KLJUČNA KOMPETENCA 21. STOLETJA 
Ü  Rudi Tavčar, univ. dipl. psih., MBA

•  Dinamika konflikta. 
•  Razumevanje lastne osebnosti in odzivov v konfliktnih situacijah.
•  Odgovornost posameznika za razreševanje sporov. 
•  Kako uspešno komunicirati v osebnih in poslovnih odnosih?

Sreda, 18. 9.  •  16:30 – 20.00
POTEK MEDIACIJSKEGA POSTOPKA 
IN ETIČNE ODLOČITVE V MEDIACIJI 
Ü  dr. Maja Ovčak Kos

•  Struktura mediacijskega postopka. 
•  Značilnosti posamezne faze mediacije in temeljna načela - prostovoljnost, nepristranost 
    in zaupnost. 
•  Etične dileme v mediacijskem postopku – študije primerov.



Program

Četrtek, 19. 9.  •  16:30 – 20.00 
POSEBNOSTI MEDIACIJE V GOSPODARSKIH SPORIH 
Ü  dr. Tanja Pia Metelko

•  Koncept, posebnosti in pravne podlage gospodarskih sporov.
•  Vloga mediatorja v gospodarskih sporih.
•  Strategije in tehnike pogajanj – študije primerov.

Petek, 20. 9.  •  16:30 – 20.00 
1. del (16:30 – 18:30) 
DRUŽINSKA MEDIACIJA IN VAROVANJE OTROKOVIH KORISTI 
PO DRUŽINSKEM ZAKONIKU 
Ü  mag. Matej Čujovič

•  Normativna ureditev mediacije v družinskih sporih po Družinskem zakoniku.
•  Varstvo otrokovih koristi v postopku po Družinskem zakoniku. 
•  Pogled sodnika na alternativne metode reševanja sporov. 

2. del (19:00 – 20:00) 
VLOGA ODVETNIKA V DRUŽINSKI MEDIACIJI 
Ü  dr. Nana Weber 

•  Vloga odvetnika v družinski mediaciji.
•  Etične dileme mediatorja in odvetnika v družinski mediaciji – študije primerov.



Ü  mag. GORdANA RISTIN 
Mag. Gordana ristin je višja sodnica svetnica in predavateljica na magistrskem programu Al-

ternativno reševanje sporov na Evropski pravni fakulteti Nove univerze. Mediatorka od leta 2001. 

Opravila je osnovno izobraževanje za mediatorje (Boston, ZDA), nadaljevalno izobraževanje za me-

diacijo v družinskih sporih, za mediacijo v gospodarskih sporih, izobraževanje za trenerje. V letih 

2000-2006 je opravila izobraževanje za svetovalko po psihoterapevtski metodi transakcijske analize. 

Od 2001 do sedaj aktivno dela v programu sodišču pridružene mediacije pri Okrožnem sodišču 

v Ljubljani in vodi program pri Višjem sodišču v Ljubljani. V letu 2007-2008 sodelovala v prvi in 

uspešni okoljevarstveni mediaciji Tenetiše. Članica upravnih odborov v mednarodnih mediatorskih 

organizacij: EMNI, SEEMF in GEMME. Od 2006 do 2011 prva predsednica društva mediatorjev 

Slovenije, sedaj častna predsednica. Predsednica strokovnega sveta EMNI Conference Bratislava 

2013 in prejela nagrado EMNI za strokovnost. Leta 2010 in 2014 predavala na ADR Conference. 

Avtorica številnih strokovnih člankov o mediaciji, zavarovalnem pravu ter urednica in soavtorica 

knjige: Mediacija v teoriji in praksi.

Ü  dr. NINA ANA JÄGER
Nina Ana Jäger, po osnovni izobrazbi pravnica, je v letu 2019 pridobila naziv doktorice pravnih 

znanosti na Evropski pravni fakulteti Nove univerze. Od leta 2013 vodi svojo pravno in mediacijsko 

pisarno, ki je specializirana za pravno šolsko problematiko. Kot pravna strokovnjakinja redno 

sodeluje s številnimi slovenskimi vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami in tam redno izvaja mediacijo. 

v okviru Združenja ravnateljev in učiteljev osnovnih šol Slovenije kot pravna strokovnjakinja 

sodeluje v projektih povezanih z zakonodajnimi spremembami, npr. ukinitev anonimnih prijav.  v 

okviru svoje pisarne vsako leto izvede Posvet slovenskih šolskih mediatorjev. za osnovne šole je 

spisala vzorčna pravila šolskega reda in v njih inkorporirala šolsko in vrstniško mediacijo.

Ü  KATARINA NEMEC 
Diplomirala »Cum laude« leta 2004 na Pravni fakulteti v Ljubljani in se kot odvetniška pripravnica 

zaposlila v Odvetniški družbi Križaj & Trpin o.p., d.n.o. V letu 2009 je postala odvetnica v prej omenjeni 

odvetniški družbi. V letu 2012 se je udeležila izobraževanja pri Društvu mediatorjev Slovenije, na 

podlagi katerega lahko opravlja delo kot mediatorka. Leta 2015 je ob preoblikovanju družbe postala 

partnerica v Odvetniški družbi TRPIN & NEMEC o.p., d.o.o., v kateri opravlja tudi delo direktorice. 

Odvetnica Katarina Nemec se ukvarja predvsem s področjem gospodarskega, pogodbenega, 

stanovanjskega, izvršilnega, odškodninskega, avtorskega in delovnega prava. Bogate izkušnje 

Predavatelji



ima tudi z zastopanjem gospodarskih subjektov v gospodarskih sporih ter reševanjem sporov s 

pomočjo mediacijskih veščin. Je članica upravnega odbora Združenja mediacijskih organizacij 

Slovenije ter članica Društva Madiatorjev Slovenije. 

Ü  dr. ALAN UZELAC 
Prof. Alan Uzelac je redni profesor in predstojnik katedre za Civilno procesno pravo na Pravni 

fakulteti Univerze v zagrebu. Diplomiral je iz prava, filozofije in primerjalne književnosti ter iz 

prava doktoriral na Univerzi v Zagrebu. Glavno področje njegovega znanstvenega raziskovanja in 

poučevanja je civilno procesno pravo, aribtraža, alternativno reševanje sporov. Prof. Uzelac je bil 

generalni sekretar Stalnega arbitražnega sodišča pri Hrvaški gospodarski zbornici (1992 – 2002). 

Kot delegat Hrvaške je sodeloval v Komisiji ZN za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) v 

delovni skupini za arbitražo in konciliacijo (1998 – 2007). Od leta 2003 do 2007 je sodeloval 

pri različnih dejavnostih Evropske komisije za učinkovitost pravosodje (CEPEJ). Kot mednarodni 

strokovnjak je sodeloval pri pravnih reformah v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni Gori, Rusiji in na 

Kosovu. Sodeluje pri pripravi hrvaške zakonodaje: Zakon o sodiščih, Zakon o sodnem svetu, Zakon 

o arbitraži, Zakon o konciliaciji, Zakon o pravni pomoči. Je avtor mnogih znanstvenih člankov in 

monografij s področja alternativnega reševanja.

Ü  RUDI TAVČAR, MBA 
Rudi Tavčar, direktor zavoda Mirabi, je diplomiral iz psihologije na ljubljanski Filozofski fakulteti. 

V letu 1991 je končal MBA na IEDC. Bil je eden od soustanoviteljev podjetja Gral Marketing, ki je 

pod njegovim vodstvom postalo najhitreje rastoče tržnoraziskovalno podjetje v Sloveniji. V letu 

2005/06 je bil izvršni direktor Društva za marketing Slovenije. Je avtor knjige Psihologija pogajanj 

- Kako doseči kar želite in obenem ohraniti odnos, soavtor knjige Poslovna pogajanja ter knjige 

Mediacija v teoriji in praksi. Rudi Tavčar je ustanovni član Društva mediatorjev Slovenije, kjer je 

bil dva mandata podpredsednik. je tudi predsednik Slovenskega društva za Imago terapijo. je 

aktiven mediator na Ljubljanskem okrožnem sodišču. Sodeluje in vodi izobraževalne seminarje in 

delavnice na sledeče teme: poslovna pogajanja, komuniciranje, reševanje medosebnih konfliktov in 

konfliktov v skupinah, upravljanje s spremembami, gradnja učinkovitih skupin, tržne raziskave. Kot 

psiholog in izšolani Imago partnerski terapevt na delavnicah sodeluje s svojo ženo Meto, kjer 

vodita delavnice za pare. 
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Ü  dr. MAJA OVČAK KOS 
Dr. Maja Ovčak Kos je diplomirala (2003), magistrirala (2008) in doktorirala (2013) na Pravni fakulteti 

Univerze v Ljubljani in je docentka za področje civilnega in gospodarskega prava, zaposlena na 

Univerzi v Novi Gorici in na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije. je odvetnica, 

specialistka za civilno in gospodarsko pravo. Pred tem je bila zaposlena na Vrhovnem sodišču 

rs. je avtorica oz. soavtorica dveh monografij ter več znanstvenih in strokovnih prispevkov 

ter redna predavateljica na pravnih izobraževanjih s področja civilnega prava, prava intelektualne 

lastnine ter alternativnega reševanja sporov. Z navedenih pravnih področij se je usposabljala 

in izobraževala tudi v tujini. Med drugim je bila tudi predsednica Poravnalnega sveta za izume v 

delovnem razmerju pri Uradu za intelektualno lastnino RS. Kot mediatorka  od leta 2007 sodeluje 

v  programih sodišču pridružene mediacije, zlasti pri Okrajnem sodišču v Ljubljani in na Višjem 

sodišču v Ljubljani, kot trenerka za izobraževanje mediatorjev pa redno sodeluje pri osnovnih in 

nadaljevanjih izobraževanjih mediatorjev pri Društvu mediatorjev Slovenije. Bogate izkušnje ima 

tudi z vzpostavljenem mediacijskih centrov.

Ü  dr. TANJA PIA METELKO 
Doc. dr. Tanja Pia Metelko je univerzitetna diplomirana pravnica in doktorica znanosti (doktorirala 

je na Univerzi v Ljubljani, socialna pedagogika, disertacija nosi naslov: »Družinska mediacija kot 

metoda reševanja sporov v družini«). Je direktorica Inštituta za mediacijo Concordia in družbe 

PRO CREAThOR, prva predsednica Združenja mediacijskih organizacij Slovenije – Medios in 

članica Sveta za alternativno reševanje sodnih sporov pri Ministrstvu za pravosodnje. Tanja Pia 

Metelko je predavateljica na Evropski pravni fakulteti Nove univerze in Fakulteti za socialno delo 

Univerze v Ljubljani. Njeno področje dela je tudi  razvoj osebnih in poslovnih potencialov, kjer s 

coachingom nudi suport in pomaga ustvarjati načine spremenjenega delovanja. Več kot petnajst let 

izvaja iz omenjenih področij treninge, delavnice ter krajša in daljša usposabljanja, kjer udeležence 

nauči konkretnih tehnik, veščin in kompetenc, opravila pa je tudi preko 400 mediacij (gospodarska, 

družinska, delovna mediacija).

Ü  mag. MATEJ ČUJOVIČ 
Mag. Matej Čujovič je študiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2001 diplomiral. 

Naslednje leto se je zaposlil kot pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani. Leta 2007 je bil izvoljen 

za sodnika. Od leta 2007 do marca 2012 je sodil v civilnih zadevah na Okrajnem sodišču v 

Ljubljani, od tedaj pa je višji sodnik na civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani, kjer sodi 
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tudi v družinskih zadevah. V letih 2009 do 2012 je bil član Sodnega sveta Republike Slovenije. 

Je soavtor znanstvene monografije Komentar Družinskega zakonika, ki je izšla leta 2019. ima 

bogate predavateljske izkušnje s področja izobraževanja sodnikov, sodnega osebja, odvetnikov in 

študentov, tako doma kot v tujini. Je avtor številnih strokovnih člankov ter udeleženec mednarodnih 

in nacionalnih strokovnih konferenc. Mag. Čujovič je ljubiteljski igralec in je za svoje igralske 

dosežke prejel več nagrad (Severjeva nagrada za najboljšo igralsko stvaritev v slovenskem 

ljubiteljskem gledališču, 2013; Čufarjeva plaketa za najboljšo moško vlogo, 2014).

Ü  dr. NANA WEBER 
nana Weber je diplomirala leta 2003 na Pravni fakulteti v Ljubljani in na isti fakulteti doktorirala 

leta 2013. Ima delovne izkušnje na različnih stopnjah sodišč, na okrajnem (kazenski oddelek), 

višjem (civilni in oddelek za alternativno reševanje sporov) ter vrhovnem sodišču (delovno – socialni 

oddelek). Delo je nadaljevala na Državnem pravobranilstvu in v odvetniški pisarni. Nekaj časa je bila 

zaposlena tudi v kabinetu ministrstra za javno upravo. danes vodi Odvetniško družbo Weber. Ker 

si prvenstveno prizadeva za mirno reševanje sporov je na listi mediatorjev v Mediacijskem centru 

ljubljana in v Mediacijskem centru Odvetniške zbornice Slovenije ter na listi mediatorjev pri 

Odvetniški zbornici Slovenije v individualnih delovnih sporih med delodajalci in zaposlenimi. 

Na eni od višjih ljubljanskih šol predava pravne predmete in na redni bazi piše strokovne članke iz 

različnih pravnih področij. Leta 2018 je izdala knjigo Družinski zakonik (DZ): Uvodna pojasnila. 

Je tudi soavtorica znanstvene monografije Komentar Družinskega zakonika, ki je izšel leta 2019. 
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Prijava in informacije

Kotizacija znaša 130,00 EUR (z vključenim DDV), ki se poravna najkasneje 
do 9. septembra 2019. Udeleženci bodo pred pričetkom jesenske šole prek 
elektronske pošte prejeli ponudbo za plačilo kotizacije.

jesenska šola se bo izvajala na naslovu Evropska pravna fakulteta Nove 
univerze, Mestni trg 23, 1000 Ljubljana. Število udeležencev jesenske šole je 
omejeno (70), zato priporočamo zgodnjo prijavo.

Na podlagi aktivne udeležbe bodo udeleženci prejeli kreditne točke v višini enega 
izbirnega predmeta.

jesenska šola ni namenjena le študentkam in študentom nove univerze, 
temveč tudi študentkam in študentom drugih sorodnih študijskih področij. Poleg 
študentov so na jesensko šolo vabljeni tudi mediatorji in mediatorke.

Prijavo pošljite na elektronski naslov referat.ljubljana@epf.nova-uni.si ali 
na naslov: Evropska pravna fakulteta Nove univerze, Mestni trg 23, 1000 
Ljubljana.

skrajni rok za prijavo je 5. september 2019 oz. do zasedbe prostih mest.



ime in priimek

naslov

Prijavnica na Jesensko šolo: 
ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV,
Trendi in izzivi 21. sToleTja
16. – 20. september 2019

pošta

telefon e-pošta

datum podpis


