Deloitte Legal Boot Camp
Od korporativnega pravnika do korporativnega vodje

V turbulentnem poslovnem okolju je korak s časom bistvenega pomena za karierno preživetje.
Pravo ni izjema; poslovno okolje od pravnikov zahteva interaktivno znanje in vseživljenjsko učenje.
Korporativni pravniki, čas je, da se pripravite na neizogibne spremembe in postanete več
kot le nekdo, ki skrbi za skladnost poslovanja. Postavite se ob bok ekspertom z drugih področij
v podjetju in napredujte! Vabljeni na Deloitte Legal Boot Camp, ki zajema štiri srečanja
korporativnih pravnikov, na katerih bomo stopili prek meja prava – v prihodnost!
PREDVIDENI PROGRAM
MODUL 1: Mini MBA za korporativne pravnike

MODUL 3: Moč prava v poslu

• Uvodni nagovor (mag. Sanja Savič, vodja Deloitte Legal v Sloveniji)
• Pravna oblika vs. gospodarska vsebina (dr. Yuri Sidorovich, odgovorni
partner družbe Deloitte za jadransko regijo)
• Vloga pravnika pri davčni optimizaciji (Andreja Škofič Klanjšček, partnerica,
Deloitte d.o.o.)
• Računovodstvo za kondicijo in moč (Tjaša Smola, vodja BPS, Deloitte d.o.o.)
• Kako ugotoviti ozadje številk (Katarina Kadunc, direktorica, Deloitte
revizija d.o.o.)
• Pravno mnenje kot podpora reviziji (Tina Kolenc Praznik, direktorica,
Deloitte revizija d.o.o.)
• ABC kontrolinga za pravnike (mag. Jože Kaligaro, glavni izvršni direktor,
Livar d.d.)
• Kaj predsednik uprave pričakuje od korporativnega pravnika?
(Igor Banič, predsednik uprave, Pomgrad d.d.)
• Predstavitev portala IUS-INFO

•
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•
•

MODUL 2: Pravni izzivi modernega sveta

• Maksimirajte vrednost podjetja pred prodajo (Marjeta Končar, manager,
Deloitte d.o.o.)
• Prestrukturiranje, ki podpre gospodarski in družbeni napredek
(mag. Savo Lovšin, pomočnik direktor, Deloitte d.o.o.)
• Kako vemo, da je napovedano prestrukturiranje družbe res tisto pravo
(TBC, Deloitte d.o.o.)
• Izkušnje pravnika v M&A postopku (Dejan Debevec, vodja pravne službe,
Cimos d.d.)
• Strategija DUTB pri upravljanju in vloga pravnika pri tem (Janez Škrubej,
direktor, DUTB)
• Vloga pravnika v stečajnem postopku (gostujoči predavatelj, TBC)

Četrtek, 1. december 2016

Petek, 20. januar 2017

• Odgovornejša vloga pravnika v gospodarstvu (mag. Jože Kozina,
višji državni tožilec)
• Forenzika na pohodu (Aleš Behram, višji manager, Deloitte d.o.o.)
• Inovativno pri reševanju sporov (Katarina Kresal, predsednica, ECDR)
• Šprint v sporu (mag. Marko Djinović, GZS, Stalna arbitraža)
• Pravnik kot inovator in iniciator (dr. Šime Ivanjko, zaslužni profesor Pravne
fakultete Univerze v Mariboru)
• Kje bo pravnik čez 40 let? (Mitja Kumar, partner, Deloitte d.o.o.)
• IT kot priložnost, ne ovira (Gregor Potočar, direktor, SAP d.o.o.)
• Strateško upravljanje z intelektualno lastnino (mag. Maja Bogataj Jančič,
direktorica, Urad RS za intelektualno lastnino)
• Pravnik kot eden izmed nosilcev trajnostnega razvoja v družbi
(Katarina Kadunc, direktorica, Deloitte revizija d.o.o.)

Medijski sponzorji Deloitte Legal Boot Campa so:

Petek, 31. marec 2017
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Pravnik kot vodja (Andrej Slapar, predsednik uprave, Zavarovalnica Triglav d.d.)
Pomen odločanja v poslu (Franjo Bobinac, predsednik uprave, Gorenje d.d.)
Vloga in položaj pravnika v banki (gostujoči predavatelj, TBC)
Dober gospodarstvenik družbe v večinski državni lasti (Vinko Filipič,
direktor, Pošta Slovenije d.o.o.)
Pravnik kot manager/odločevalec (gostujoči predavatelj, TBC)
“Korporativni” pravnik v javni upravi (Fidel Krupić, načelnik UE Velenje)
Kaj mora pravnik vedeti o strategiji družbe? (Lan Filipič, višji manager,
Deloitte d.o.o.)
Kjer je volja, tam je pot (mag. Nikola Krečar, direktor RWE d.o.o.)
Vloga pravnika pri internacionalizaciji podjetja (mag. Saša Kovačič,
direktor službe za pravne zadeve, Triglav INT d.d.)

MODUL 4: Prestrukturiranje, M&A ali stečaj?
Petek, 26. maj 2017

Število mest na Deloitte Legal Boot Campu je omejeno, zato se prijavite čim prej.
Svoje mesto rezervirate na e-naslovu dogodki@deloittece.com
Izbirate lahko med prijavo na celoten program (4 moduli) ali na posamezen modul.
Zaradi omejenega števila mest na izobraževanju bodo imeli prednost pri prijavi
udeleženci celotnega programa.
Cena posameznega modula je 35 EUR.
Cena za celoten program je 120 EUR.
Cena vključuje strokovno predavanje v interaktivni obliki, gradivo, mreženje, odmore
s pogostitvijo in parkiranje.
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