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CV PREDAVATELJEV

dr. Rimantas Simaitis
Dr. Rimantas Simaitis is Partner and Head of the Dispute Resolution Department, having over 18
years experience in this field. His areas of expertise include litigation, alternative dispute resolution
(negotiation, arbitration, mediation), penal law and procedure, energy law, and transport law. Dr
Simaitis holds a Doctor’s degree of Social Sciences (Law) from Vilnius University, Lithuania. He is an
Associated Professor at Vilnius University faculty of Law, recommended arbitrator at Vilnius Court of
Commercial Arbitration and has been designated to the ICSID Panel of Conciliators by the Lithuanian
Government. He has been, and remains, an active member and/or head of various working groups
formed by the Ministry of Justice, the Judicial Council and the Parliament of Lithuania, and the
Council of Europe.

Béatrice Blohorn-Brenneur
A pioneer in the institutionalisation of Judicial mediation in France and in Europe (more than 1000
Mediations ordered as a Judge in labour, Family, civil and Commercial matters), Beatrice is currently
one of the two mediators at the Council of Europe and an Honorary presiding Judge.
She is the founder of the European Association of Judges for Mediation GEMME-Europe (she served
as the Vice-President of GEMME), and she is the founding President of the French section of GEMME-France and of the International Conference of Mediation for Justice (CIMJ). She served as
well as a Judge at the French Supreme Court. A graduate in Law and a PhD holder in civil and in
criminal law, Beatrice is also a trainer and an author on Mediation, while she participates and
organises conferences on mediation, such as the annual International Conference on Judicial
Mediation.
Author of several published books:
- Mediation for all (translated in English “How Mediation works”, Romanian, Greek,
Vietnamese, Spanish, West Africa)
- Stress and Suffering at work
- “Du Désamour au divorce”
- Justice and Mediation
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mag. Gordana Ristin
Višja sodnica svetnica, Vodja Oddelka za ARS pri Višjem sodišču v Ljubljani. Mediatorka od 2001.
leta. Osnovno izobraževanje za mediatorje v Bostonu, ZDA 2001. Nadaljevalno izobraževanje za
mediacijo v družinskih sporih, za mediacijo v gospodarskih sporih, izobraževanje za trenerje Phare
programu v Ljubljani in v Bristolu (ADR Group). V letih 2000-2006 opravila izobraževanje za
svetovalko po psihoterapevtski metodi transakcijske analize. Od 2001 do sedaj aktivno mediira v
programih sodišč. V letu 2008 sodelovala v uspešni okolje varstveni mediaciji Tenetiše. Članica
upravnih odborov v EMNI in članica GEMME. Prva predsednica Društva mediatorjev Slovenije (od
2006 do 2011) in sedanja predsednica DMS. Predsednica strokovnega sveta EMNI Conference
Bratislava 2013 in prejela nagrado EMNI za strokovnost. Leta 2010 in 2014 predavala na ABA ADR
Conference v ZDA. Avtorica številnih strokovnih člankov o mediaciji, zavarovalnem pravu in urednica
in soavtorica knjige: Mediacija v teoriji in praksi (Društvo mediatorjev Slovenije, Ljubljana, 2011) in
Komentar zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (SZZ, Ljubljana, 2006). Magistrirala na PF v
Ljubljani z nalogo: Mediacija v odškodninskih in zavarovalnih sporih. Predava o ARS na Evropski
pravni fakulteti V Ljubljani.

mag. Zoran Hajtnik
Zoran Hajtnik deluje v odvetništvu od zaključka fakultete leta 1993. Leta 2004 je postal mediator in
kasneje tudi trener mediatorjev. Uvrščen je na listo mediatorjev pri Okrožnem sodišču v Ljubljani in
Višjem sodišču v Ljubljani. Leta 2012 na FDV magistriral z raziskovalno nalogo na področju mediacij.
Je aktiven mediator in redno predava o konfliktih in mediacijah ter je tudi habilitirani visokošolski
učitelj na tem področju. Občasno publicira, je soavtor in urednik velikega priročnika Mediacija v
teoriji in praksi. Aktiven član Društva mediatorjev Slovenije.
Janez Starman
Janez Starman je diplomiral leta 1996 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. V celotnem študijskem
obdobju je sodeloval pri več projektih pod mentorstvom profesorjev Pravne fakultete v Ljubljani,
med katerimi gre izpostaviti »Ustavno kazensko procesno pravo«, pod mentorstvom prof. dr.
Boštjana M. Zupančiča ter »Ustavno varstvo lastninske pravice kot temeljne človekove pravice« pod
mentorstvom prof. dr. Lovra Šturma. Končal je tudi dodatni izobraževalni program za pridobitev
potrdila o usposobljenosti za zagovarjanje obtožencev pred Mednarodnim kazenskim sodiščem (ICC)
v Haagu. Janez Starman opravlja delo odvetnika, kjer kot samostojni odvetnik in partner deluje od
leta 2000 v okviru Odvetniške pisarne Starman/Velkaverh, ki šteje več kot 10 univ. dipl. pravnikov ter
je ena izmed večjih odvetniških pisarn v Slovenski Istri. Izvoljen je bil tudi za podpredsednika
Odvetniške zbornice Slovenije, kjer sedaj funkcijo opravlja tretji zaporedni tri letni mandat.
Izobraževanje za mediatorja je opravil v letu 2003 in odtlej se aktivno ukvarja s samostojnim
vodenjem sodišču pridruženih mediacij in izvensodnih mediacij. Leta 2009 je pri Društvu mediatorjev
Slovenije uspešno zaključil izobraževanje za trenerja mediatorjev in to sprejel kot nadaljevanje
izobraževanja na področju mediacije ter kot odraz želje, da dosedanje znanje in izkušnje prenese tudi
na nove generacije mediatorjev. Vodi Center za mediacijo Odvetniške Akademije pri Odvetniški
zbornici Slovenije (OZS), obenem pa kot predavatelj sodeluje s izobraževalnimi ustanovami doma in v
tujini ter se na področju mediacije redno izobražuje in tudi predava.
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Arthur Trossen
Autor, Trainer, Trainerausbilder, international practising Mediator (Familien und
Wirtschaftsmediation) sowie Gutachter für Mediation.
Studium der Rechtswissenschaft und Psychologie. Abschluss in Jura, 2. Staatsexamen.
• Von 1982 bis 1987 Wirtschaftsstaatsanwalt.
• Von 1987 bis 1998 Familien- und Vormundschaftsrichter am Amtsgericht Altenkirchen, ab ca. 1993
stellv. Direktor.
• Ab 1992 nebenberuflich Entwickler von juristischen Anwenderprogrammen. Gründer der soft-use
Computerprogramme GmbH, eine spätere Tochter der Haufe Mediengruppe.
• Ab 1996 Weiterbildung in Moderation, Mediation und Konfliktmanagement. Mentor Dipl. Psych.
Eberhard Kempf. Weiterführende Seminare u.a. bei Gary Friedman, Jack Himmelstein, Matthias
Varga von Kibed, Pepperdine University, Malibu, u.a. Erprobung der Anwendung mediativer
Verfahrensweisen im Gerichtsverfahren.
• 1998: Begründer des so genannten Altenkirchener Modells. Entdeckung der Möglichkeiten einer
integrierten Mediation.
• 2000 bis 2008 Anregung, Entwicklung und Begleitung des Justizprojektes „integrierte Mediation in
Familiensachen“.
• Ab 2001 Mitbegründer und Vorsitzender des Vereins integrierte Mediation e.V., später auch
Präsidiumsmitglied der DGM. Seit 2007 Vorstandsmitglied bei Integreta Mediacija Latvia, Tätigkeit in
Beiräten (z.B. zum Studiengang „Bachelor of Laws“ an der Fernuni Hagen). Seit 2009 Mitglied im
Qualitätsmanagementausschuss des DFfM (Dachverband der Mediatoren).
• Mitbegründer Win-Management GmbH. Produkte und Service rund um die Mediation. Ab 2002
Initialisierung, Entwicklung und Leitung von www.portafamilia.de, einem preisgekrönten,
interdisziplinären Portal zur Bewältigung von Familienkonflikten.
• Von 2005 bis 2007 tätig in Lettland als Resident Twinning Adviser mit Auftrag zur Implementierung
der Mediation in Lettland, in 2009 zum gleichen Thema als Key Experte und Gutachter in Kroatien.
• Ab 2001 Etablierung und Durchführung von Mediations- und Trainerausbildungen, Supervisionen,
Begutachtungen als International Expert u.a. in Deutschland, Lettland, Estland, Kroatien, BiH,
Österreich, Russland, Ungarn sowie in der Schweiz, auf Zypern, im Irak und in Tajikistan.
• Seit 2004 Studienleiter an der ZFH (Zentralstelle für Fernstudien) in Koblenz, ab 2008
Lehrbeauftragter an den Hochschulen Darmstadt und Fulda zum Thema Mediation und ADR.

Rudi Tavčar
Diplomirani psiholog, MBA – magister managementa, Imago partnerski terapevt. Aktiven mediator
na več sodiščih in v lastnem Zavodu Mirabi. Je ustanovni član Društva mediatorjev Slovenije. Od
ustanovitve je bil dva mandata podpredsednik ter je v društvu skrbel za organizacijo izobraževanj. Je
ustanovni član Društva za Imago terapijo Slovenije. Poslovno kombinira bogate managerske in
podjetniške izkušnje svojih prejšnjih zaposlitev (Gorenjski tisk, GZS, Gral Marketing…) s terapevtskim
znanjem. Aktiven je pri vodenju izobraževanj s področja mediacij, poslovnih pogajanj, komuniciranja,
reševanja konfliktov v skupinah, upravljanja s spremembami, gradnji učinkovitih skupin, uravnavanja
poslovnega in zasebnega življenja... Z Gordano Ristin sta vodila train the trainers program za
izobraževanje trenerjev za mediatorje. V letu 2007 je 2008 sodeloval v prvi in uspešni okolje varstveni
mediaciji Tenetiše. Za založbo Planet GV je napisal knjigo Psihologija pogajanj – Kako doseči kar želite
in obenem ohraniti odnos (oktober 2007, april 2010, maj 2013). Je soavtor priročnika za mediatorje
Mediacija v teoriji in praksi (DMS, 2011) in Učbenika za kolektivna pogajanja (GZS 2014).
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Dr. Polona Matjan Štuhec
Specialistka klinične psihologije, psihoterapevtka, skupinska analitičarka, supervizorka, terapevtka za
učno analizo.Enopredmetno psihologijo je študirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1978
diplomirala. Zanimanje za klinično psihologijo jo je peljalo sprva v pravosodje, kasneje pa v zdravstvo,
kjer je leta 1985 opravila specialistični izpit iz klinične psihologije in se zaposlila v Zdravstvenem domu
Domžale. V zdravstvu je opravila tudi usposabljanje iz psihoterapije, kjer je 1992 prejela naziv
psihoterapevtka in supervizorka za psihoterapijo. V letu 1995 je zaključila diplomski študij iz
skupinske analize pri Londonskem inštitutu za skupinsko analizo, v letu 2005 pa si pridobila še
Evropski certifikat iz psihoterapije pri Evropskem združenju psiholoških asociacij. Leta 2002 je
doktorirala.Na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani se je zaposlila leta 1993, kjer je
bila do oktobra 2011 zaposlena za polovični delovni čas. 10 let je delala kot sodna izvedenka za
področje klinične psihologije odraslih. Trenutno je zaposlena na IKPP.Od leta 1990 do 1995 je bila
predsednica Društva psihologov Slovenije. Od 1993 do 2010 je bila članica Standing Committee of
Ethics pri EFPA, sedaj pa je predsednica Komisije za etiko pri Zbornici kliničnih psihologov Slovenije in
predsednica Strokovnega sveta pri Združenju psihoterapevtov Slovenije
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