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

Zadeva: Kandidatura za član nadzornega odbora
Na podlagi razpisa UO DMS za izvedbo rednih volitev 2019 kandidiram na mesto član
nadzornega odbora
Ime in priimek: SONJA PUPPIS
Datum in kraj rojstva:
Naslov:
Telefonska številka in e- naslov: i
Mesto za katerega kandidiram: 'član nadzornega odbora
Izobrazba: visoka — pravna
Delovne izkušnje: več kot 20 let v samostojnem poklicu, odvetnica, sedaj notarka v Ljubljani
Izkušnje na področju mediacij in dosedanje delo v korist DMS: že bila član nadzornega odbora
Program: spremljanje finančnega poslovanja društva
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 podpis:
Datum: 21.2.2019
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Gregor Golob

Društvo mediatorjev Slovenije
Poljanski nasip 2, Ljubljana
Za Volilno komisijo

KANDIDATURA ZA ČLANA NADZORNEGA ODBORA DRUŠTVA MEDIATORJEV SLOVENIJE
Na podlagi razpisa UO DMS za izvedbo rednih volitev v organe DMS kandidiram na mesto
člana nadzornega odbora DMS.
Podatki po 12. členu sklepa o izvedbi volitev v organe DMS:
Gregor Golob,
Izobrazba: univerzitetni diplomirani pravnik (Pravna fakulteta Univerza v Ljubljani, LL.M.
(master of laws) Queen Mary, University of London.
Delovne izkušnje:
- sodniški in državnotožilski pripravnik (2009-2011),
- višji pravosodni svetovalec na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani (2012-2015),
- odvetnik v Odvetniški pisarni Schsfinherr (2015-2017),
- pravnik v Družbi za upravljanje terjatev bank, d.d. (2017-2018),
- odvetnik v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o. (od 2018 dalje).

Izkušnje na področju mediacij in dosedanje delo v korist DMS:
- Osnovno izobraževanje za mediatorje (pri DMS) 2007,
- član DMS od 2007 dalje,
- redno se udeležujem nadaljevalnih izobraževanj za mediatorje,
- mediator pri Višjem sodišču v Ljubljani od 2011 dalje,
- udeleženec okrogle mize na Konferenci o mediaciji v gospodarskih sporih 2018,
- sodnik na mednarodnem študentskem tekmovanju s področja mediacij pred ICC
Pariz,
-

tajnik DMS — volonter od 2008 do 2011,
Groupement europeen des magistrats pour la mediation (GEMME) koordinator za
Slovenijo 2011 — 2014.

Program:
- zagotavljanje zakonitega in pravilnega načina dela DMS.
- nadzor nad uporabo pravil DMS, drugih aktov, izvrševanje pravic in obveznosti
organov DMS, materialno in finančno poslovanje in pravilnost uporabe teh sredstev
in zakonitost drugih aktov,

•

-

povezovanje DMS s tujimi in domačimi organizacijimi, ki imajo podobne cilje in način
dela, ter promocija DMS v tujini.

Soglašam, da se ta vsebina (razen podatkov o prebivališču, rojstvu in telefonu) objavi na
spletni strani DMS.

V Ljubljani, 19.2.2019

Gre

ob

Vita Vidic Damjanovič

Ljubljana, 9.3. 2017
Društvo mediatorjev Slovenije
Poljanski nasip 2, Ljubljana
Za Volilno komisijo

KANDIDATURA ZA ČLANICO NADZORNEGA ODBORA DRUŠTVA
MEDIATORJEV SLOVENIJE
Na podlagi razpisa UO DMS za izvedbo rednih volitev v organe DMS kandidiram na
mesto članice nadzornega odbora DMS.
Podatki po 12. členu sklepa o izvedbi volitev v organe DMS:
Ime in priimek: Vita Vidic Damjanovič
Datum in kraj rojstva: ;
Naslov:
Tel. št.:
elektronski naslov:
Izobrazba: univerzitetna diplomirana pravnica
Delovne izkušnje:
sodniška pripravnica pri Višjem sodišču v Ljubljani (2007 do 2009)
po diplomi in opravljenem pravosodnem izpitu zaposlena pri Odvetniški pisarni
Neffat, o.p. d.o.o. (2010)
od oktobra 2010 kot strokovna sodelavka zaposlena pri Višjem sodišču v
Ljubljani, Oddelek za ARS in Civilni oddelek ter od leta 2018 kot strokovna
sodelavka pri Vrhovnem sodišču, upravni oddelek
od novembra 2018 okrajna sodnica pri Okrajnem sodišču v Ljubljani

Izkušnje na področju mediacij in dosedanje delo v korist DMS:
osnovno izobraževanje za nnediatorje pri DMS (50 ur) - (2008)
nadaljevalno izobraževanje na področju gospodarskih mediacij pri DMS
(2011) in nadaljevalno izobraževanje pri predavateljici Lynn Cole (2009) in
Susan Yates (2013) pri DMS
izobraževanje na področju psihologije za mediatorje pri dr. Zoranu
Milivojeviču, DMS (2015)
različna izobraževanja, organizirana s strani CIP
udeležba na Konferenci o mediaciji (2018)
mediatorka pri Višjem sodišču v Ljubljani (od 2011 dalje na vseh področjih
mediacij)
od februarja 2019 mediatorka pri Okrožnem sodišču v Ljubljani

.g?

Dosedanje delo v korist DMS:
pisanje zapisnikov zasedanj upravnega odbora Društva mediatorjev Slovenije
razna administrativna dela
članica volilne komisije v letu 2013
nudenje pomoči DMS pri pri pripravi pogodb/pravilnikov v zvezi z reševanji
potrošniških sporov

Program:
- izvajanje nadzora nad delovanjem upravnega odbora DMS
uvajanje in razvijanje vseh področij mirnega načina reševanja sporov
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
povezovanje DMS s tujimi in domačimi organizacijami, ki imajo podobne cilje
in način dela
Soglašam, da se ta vsebina (razen podatkov o prebivališču, rojstvu in telefonu) objavi
na spletni strani DMS.

V Ljubljani, 19. 2. 2019

Vita id.c Da janovič

