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Aleksander Jakobčič

Rojen:

Kandidatura za člana Upravnega Odbora Društva mediatorjev Slovenije
Izobrazba: Mednarodni odnosi (BA in MA) in pravo (LLB).
Delovne izkušnje: Ustanovitelj in direktor mednarodnega logističnega podjetja od leta 2008.
Področje mecliacij: aktiven mediator v mednarodnih gospodarskih in civilnih sporih, Redno
se udeležujem nadaljevalnih izobraževanj, predvsem v tujini (pogajanja, pogodbeno pravo,
upravljanje konfliktov itd.) Prav tako aktivno pišem članke in kolumne iz področja ARS.
Prispevek k DMS: Vodenje facebook strani in navezovanje stikov z drugimi društvi in
mediatorli po EU (zadnji primer Slovaška in Češka), Veliko sem tu& predaval, tako v tujini
kot v Sloveniji (na primer na programu mednarodni odnosi, Univerza v Ljubljani, pri
predmetu tehnike pogajanj) ter še mnogo drugih primerov.
Program: Posodobitev spletne strani, vključno s prevodom v angleščino. Aktiviranje članov
DMS (na primer s pisanjem kolumn na spletni strani ipd.), večja vključenost mladih iz
različnih strokovnih ozadij, ki jih ARS zanima.
Soglasje:
Soglašam z objavo kandidature na spletni strani, kar pa ne vključuje soglasja glede objave
datuma rojstva, kraja rojstva, naslova bivanja, telefonske številke in e-maila.
podpis

Katja Modic

Društvo mediatorjev Slovenije
Poljanski nasip 2, Ljubljana
Za Volilno komisijo

KANDIDATURA ZA ČLANICO UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA
MEDIATORJEV SLOVENIJE
Na podlagi razpisa UO DMS za izvedbo rednih volitev v organe DMS kandidiram na mesto
članice UO DMS.
Podatki po 12. členu sklepa o izvedbi volitev v organe DMS:
Katja Modic,
Tel. št. in e-naslov:
Izobrazba: univ. dipl. pravnica
Delovne izkušnje:
2011-2013 sodniško pripravništvo na območju Višjega sodišča v Ljubljani
maj 2014-december 2016 (po opravljenem pravosodnem izpitu) odvetniška kandidatka
pri odvetniku Davidu M. Kendi
december 2016-april 2017 višja pravosodna svetovalka (PDI) — strokovna sodelavka
na Okrajnem sodišču v Ljubljani, Izvršilni oddelek
od maja 2017 višja pravosodna svetovalka (PDI) — strokovna sodelavka na Višjem
sodišču v Ljubljani, Oddelek za civilno sodstvo s polovično razporeditvijo na oddelek
ARS
Izkušnje na področju mediacij in dosedanje delo v korist DMS:
marec 2018 osnovno izobraževanje za mediatorje pri DMS
november 2018 redno intervizijsko srečanje mediatorjev pri Višjem sodišču v
Ljubljani
opravljanje delovnih nalog v okviru sodišču pridružne mediacije (na oddelku ARS
Višjega sodišča v Ljubljani)
Program :
- širjenje zavesti o alternativnih načinih reševanja sporov in pozitivnih učinkih
mediacije
vzpodbujanje izvensodne in sodišču pridružene mediacije
uvajanje in razvijanje vseh področij mirnega načina reševanja sporov
povezovanje in sodelovanje z drugimi mediatorji v Sloveniji
aktivno sodelovanje pri izvajanju nalog društva
Soglašam, da se ta vsebina (razen podatkov o prebivališču, rojstvu in telefonu) objavi na
spletni strani DMS.
V Cerknici, 18. 2. 2019

Katja Modic
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STARMAN VELKAVERH
Odvetništvo I Studio legale

DRUŠTVO MEDIATORJEV SLOVENIJE
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana
KANIDATURA — NE ODPIRAJ
Koper, 19.2.2019
ZADEVA: Kandidacijski postopek za volitve 2019 — član upravnega odbora DMS
Spoštovani,
Upoštevaje razpis volitev v organ DMS se prijavljam kot kandidat za člana upravnega
odbora DMS. Mojo kandidaturo naj se upošteva in me uvrsti na listo kandidatov za
volitve.
Zaradi potrebe izbire med kandidati, vam posredujem svoje podatke:
Sem Janez Starman, rojen
Po narodnosti sem Slovenec, državljan Republike Slovenije. Aktivno
obvladam italijanski, angleški in hrvaški jezik, pasivno pa španski.
Dosegljiv sem na naslovu

na telefonskih številkah

Diplomiral sem dne 13.06.1996 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Na
visokošolskem študiju v letih 1991 do 1996 sem imel povprečno oceno 8,7. Osnovno
šolo sem končal v Kopru z odličnim uspehom, medtem, ko sem srednjo šolo zaključil
v ZDA, ravno tako z odličnim uspehom.
V celotnem študijskem obdobju sem 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 pravjce« pod
mentorstvom prof. dr. Lovra Šturma.
Končal sem izobraževalni program za pridobitev potrdila o usposobljenosti za
zagovarjanje obtožencev pred Mednarodnim kazenskim sodiščem (ICC) v Haagu.
Leta 1996 sem bil vpisan kot odvetniški pripravnik pri OZS. Leta 1998 sem opravil
Državni pravniški izpit ter od 21.11.2000 dalje samostojno opravljam odvetniški poklic
Janez Starman
odvetnik / avvocato / attorney at law
Odvetniki: Maja Cvahte, Ambrož Cvahte, Tatjana Ritoša Oblak
Kolodvorska cesta 1, 6000 Koper, Slovenija, Tel.: +386 (0)5 6626 400, Fax: +386 (0)5 6626 404
E-mail: info@starman-op.si, www.starman-velkaverh.si

v Odvetniški pisarni Starman/Velkaverh, ki šteje več kot 15 univ. dipl. pravnikov ter je
ena izmed večjih odvetniških pisarn v Slovenski Istri.
Z mediacijo sem se spoznal že v rosnih letih, saj izhajam iz pet članske družine
intelektualcev, kjer je le sposoben mediator lahko »preživel«. Izobraževanje za
mediatorja sem opravil v letu 2003 in odtlej se aktivno ukvarjam s samostojnim
vodenjem mediacij tako na Okrožnem sodišču v Ljubljani, Kopru, pred tem pa tudi v
Novi Gorici ter določen čas na Delovnem sodišču v Kopru. Mediacije izvajam na
pravdnih, gospodarskih in družinskih področjih s čimer sem pridobil obilo izkušenj na
področju alternativnega reševanja sporov. Izvajam tudi mediacije izvensodno na
podlagi pogodb s strankami.
Leta 2009 sem 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 prenesem tudi na nove
generacije mediatorjev, saj sem mnenja, da je mediacija sodoben način reševanja
sporov. Vključen sem bil tudi kot trener mediatorjev v okviru programa, ki ga
organizira Odvetniška Akademija pri Odvetniški zbornici Slovenije (OZS), katere
podpredsednik sem. Predvsem sodelovanje z OZS bi moralo Društvo mediatorjev
Slovenije poglobiti, saj je med odvetniki veliko že izkušenih mediatorjev in
uporabnikov mediacije.
V program Društva mediatorjev Slovenije, kot društva v javnem interesu bom vnese
ravno tesno sodelovanje z OZS, ki ima željo in namen izvajati mediacije skupaj s
svojimi člani, ki so hkrati tudi člani DMS, saj je skupno nastopanje pri ponujanju te
oblike alternativnega reševanja sporov v korist obeh in seveda v korist uporabnikom
mediacije, vse s ciljem pristopa k zadevam z namenom doseči pravno in življenjsko
sprejemljive ter pravične rešitve.
Od leta 2015 sem bil aktivno udeležen v Društvu mediatorjem Slovenije, in sicer kot
član upravnega odbora ter sodeloval pri oblikovanju in izvedbi večine projektov DMS
v navedenem obdobju. S ponovno kandidaturo želim nadaljevati z delom v DMS.
Soglašam, da se vsebina moje kandidature objavi na spletni stranki, kar pa ne
vključuje soglasja glede objave datuma rojstva, kraja rojstva, Alaslova bivanja,
telefonske številke in e-maila.

Priloge:

kot v tekstu

\NN
Mag. Nataša Cankar

Ljubljana, 18.2.2019

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

KANDIDATURA ZA ČLANICO UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA MEDIATORJEV
SLOVENIJE
Na podlagi razpisa upravnega odbora Društva mediatorjev Slovenije (DMS) za izvedbo rednih
volitev v organe DMS kandidiram na mesto članice upravnega odbora DMS.
Podatki po 12. členu sklepa o izvedbi volitev v organe DMS:
Nataša Cankar,
Telefon in e-mail:
Izobrazba: diplomirana pravnica, magistrica znanosti
Delovne izkušnje:
po opravljeni diplomi dve leti sodniška pripravnica
po opravljenem pravniškem državnem izpitu od 1.6.2007 do 17.3.2013 zaposlena na
Okrajnem sodišču v Ljubljani
od 18.3.2013 (do sedaj) zaposlena kot odvetnica v lastni odvetniški pisarni v Vodicah pri
Ljubljani
Izkušnje na področju mediacij in dosedanje delo v korist DMS:
februarja 2008 opravljeno osnovno izobraževanje za mediatorko,
od aprila 2008 aktivna mediatorka na Okrajnem sodišču v Ljubljani,
v jeseni leta 2018 sprejeta tudi za mediatorko za civilne in družinske zadeve na Okrožno
sodišče v Ljubljani,
vsakoletna nadaljevalna izobraževanja za mediatorje,
nadaljevalno 120 urno izobraževanje za družinske mediacije v letu 2014 (pri Inštitutu za
mediacijo Concordia),
v letu 2014 zaključen magisterij s področja poravnavanja v sodnem postopku (magistrska
naloga z naslovom „Sodna poravnava"),
v doktorski nalogi, ki je trenutno v izdelavi, se ukvarjam neposredno s sodišču pridruženo
mediacijo v individualnih delovnih sporih,
avtorica več strokovnih člankov s področja mediacije.

Dosedanje delo v korist DMS:
predstavitev mediacije na četrtni skupnosti Rožnik,
zavzemanje za reševanje problematike najemnikov JSSK MOL preko mediacije v
Mediacijskem centru Ljubljana,
sestanek z JSSK MOL glede mediacij pri Mediacijskem centru Ljubljana (v imenu društva,
skupaj z go. Paškulin in g. Butalo, 15.12.2017),

-

oblikovanje vabila najemnikom JSSK MOL za reševanje stanovanjske in najemniške
problematike pri Mediacijskem centru Ljubljana (5.2.2018),
pro bono mediacija pri Mediacijskem centru Ljubljana (13.9.2018).

Program:
- uvajanje in razvoj mediacij v delovnih sporih, preden zadeva preide v sodno reševnaje, torej
v samih podjetjih (možno sodelovanje z delovnopravno mediacijsko skupino pri GZS),
zavzemanje za uvedbo mediacij v delovnih sporih v javno upravo in druge državne organe, z
namenom reševanja konfliktov na delovnem mestu sproti in s čim manjšo porabo časa,
razvoj vseh področij mirnega načina reševanja sporov (še posebej področij družinskih in
delovnih sporov ter mediacije v lokalni skupnosti),
zavzemanje za in pomoč pri organizaciji strokovnih izobraževaj za mediatorje,
povezovanje in sodelovanje z mediatorji v Sloveniji (člani, pa tudi z nečlani DMS) zaradi
uveljavitve mediacije tudi na lokalni ravni, še posebej v lokalnih središčih,
zavzemanje za uveljavitev mediacije v družinskih sporih, preden zadeva preide na sodišče
(skladno z novimi možnostmi, ki jih za to ponuja Družinski zakonik),
organizacija izobraževanj za mediatorje in strokovnih dogodkov v povezavi s Skupnostjo
centrov za socialno delo (za družinske spore),
zavzemanje za uvedbo supervizije in intervizije na vsa sodišča, ki izvajajo sodišču
pridruženo mediacijo,
zavzemanje za razširitev zbiranja statističnih podatkov o mediaciji (preko rezultatov bi še
laže osveščali javnost o prednostih in koristih mediacije, kakor tudi pridobili dodatna
sredstva za delo),
povezovanje DMS s tujimi in domačimi organizacijimi, 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, 18.2.2019

mag. Nataša Cankar

Petra Paškulin

Društvo mediatorjev Slovenije
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana

Za Volilno komisijo

Zadeva: Kandidatura za članico upravnega odbora

Na podlagi razpisa UO DMS za izvedbo rednih volitev 2019 kandidiram za članico upravnega odbora.
Ime in priimek: Petra Paškulin
Datum in kraj rojstva: '
Naslov:
Telefonska številka:
E- naslov: F - •
Mesto za katerega kandidiram: ČLANICA UPRAVNEGA ODBORA
Izobrazba: univerzitetni diplomirani inženir arhitekture
Delovne izkušnje:
Po izobrazbi sem arhitektka in poleg dela za Društvo mediatorjev Slovenije delujem na področju
arhitekture. Imam status samostojnega ustvarjalca na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo in
svoj biro. Moje primarno strokovno področje zajema projektiranje vseh vrst objektov in vodenje
izdelave projektne dokumentacije za zahtevnejše objekte. V svoji stroki sem imela funkcijo članice
skupščine Zbornice za arhitekturo in prostor in bila Komisarka za dobro prakso v Zbornici za
arhitekturo in prostor.
Izkušnje na področju mediacij in dosedanje delo v korist DMS in program:
Za društvo pogodbeno opravljam administrativna in organizacijska dela, v zadnjem mandatu seri bila
tudi članica upravnega odbora, zato mi je delovanje društva dobro znano. Delovanje društva naj sledi
utečenemu programu izobraževanj za mediatorje, s katerimi izobražujemo nove rnediatorje in našim
članom omogočimo nadgrajevanje njihovih znanj in veščin. Organizacija konferenc in drugih
dogodkov, namenjenih tudi širši javnosti omogoča društvu prepoznavnost in predstavlja promocijo

alternativnega reševanja sporov, zato naj se tudi ohrani med prednostnimi nalogami. Društvo za
svoja izobraževanja vključuje tuje predavatelje, morda bi v prihodnje aktivneje navzovali stike tudi s
tujimi inštitucijami, ki delujejo na področju alternativnega reševanja sporov. Društvo naj si še naprej
prizadeva za ureditev razmer na nivoju države.

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: 19.02.2019
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