konferenco so omogočili:

KDAJ:
torek, 11. november 2014
od 9.00 do 18.00

LAW OFFICE

KJE:
Austria Trend Hotel Ljubljana
Dunajska cesta 154
1000 Ljubljana

www.sloarbitration.eu

v sodelovanju z:

Konferenca je posvečena arbitraži v intra ex-Yu poslovanju. Na konferenci
bomo tudi skušali postaviti »mostove« med mediacijo in arbitražo in
poiskati priložnosti arbitraže v času ponovnega oživljanja kapitalskih trgov.

PROGRAM KONFERENCE
9.00

registracija udeležencev

9.30

Otvoritev konference: dr. Konrad Plauštajner / Plaustajner&Plaustajner,
Stalna arbitraža pri GZS in Marko Djinović / Stalna arbitraža pri GZS

9.45

Uvodni nagovor posebnega gosta: Corinne Montineri / UNCITRAL

10.15

PANEL 1: ARBITRAŽA V INTRA EX-YU POSLOVANJU

13.15

MODERATOR: dr. Rajko Knez / Pravna fakulteta Univerze v Mariboru,
Stalna arbitraža pri GZS
SODELUJOČI: dr. Andreas Reiner / ARP, Dunaj; mag. Nina Betetto / Vrhovno sodišče
RS, Ljubljana; mag. Gordana Ristin / Društvo mediatorjev Slovenije, Višje sodišče v
Ljubljani; Ying Zhao / UNCITRAL
Mediacija v gospodarskih sporih postaja vse pogostejša izbira podjetij. Uporabniki
se odločajo za mediacijo v obliki samostojnega mehanizma kot tudi v različnih
kombinacijah z arbitražo. S tem postaja mediacija del celovite strategije
razreševanja poslovnih sporov.
Premierno vam bomo predstavili prednosti mediacijskega postopka po Ljubljanskih
mediacijskih pravilih, ki so v pripravi in bodo pričela veljati v letu 2015. Nova
mediacijska pravila bodo odsevala najnovejše smernice na področju ARS, obenem
pa bodo postavila enostaven in jasen okvir za vodenje mediacij ob visoki stopnji
fleksibilnosti in avtonomije strank. Z vidika uporabnikov bodo obravnavane teme:
Kakšne so prednosti institucionalne mediacije? | Kako učinkovito kombinirati
mediacijo in arbitražo? | Kakšen osebni profil in kvalitete uporabniki pričakujejo
od gospodarskega mediatorja? | Ali sta lahko mediator in arbiter ista oseba (skozi
izkušnje mediatorja in arbitra v gospodarskih sporih)? | Kakšna je vloga odvetnika v
gospodarski mediaciji skozi prizmo pričakovanj strank?
Panel bo potekal v angleškem jeziku.

MODERATOR: dr. Jernej Sekolec / neodvisni arbiter, Dunaj, Stalna arbitraža pri GZS
SODELUJOČI: dr. Aleš Galič / Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani; Boris Babić
/ Babić & Partners, Zagreb; Milan Lazić / Karanović & Nikolić, Beograd; Gjorgji
Georgievski / ODI Makedonija, Skopje; Adela Rizvić / Tkalčić-Đulic, Prebanić,
Rizvić & Jusufbašić-Goloman, Sarajevo; dr. Maja Kostić-Mandić / Pravna Fakulteta
Univerze v Podgorici
Sorodnosti v kulturi, jeziku, pravnih ureditvah in poslovnih okoljih subjektom
iz področja ex-Yu od nekdaj omogočajo tesno gospodarsko sodelovanje in
investicijske priložnosti. Medsebojne spore poslovneži iz regije že tradicionalno ne
rešujejo pred državnimi sodišči temveč z arbitražo, pri čemer želijo izbrati nevtralen
forum in arbitraži prijazno okolje.
Poslovni subjekti in odvetniki, kot glavni uporabniki arbitraže se dnevno soočajo
z vprašanji kot npr.: Kakšne so značilnosti in posebnosti zakonodajne ureditve
arbitraže ter arbitražnega okolja v posamezni državi? | Kateri spori so arbitrabilni?
| Kakšen je položaj arbitraže v državi in odnos sodišč do arbitraže? | Kakšne
intervencijske pristojnosti imajo državna sodišča v arbitražnih postopkih? | Kako je
z dostopnostjo začasnih ukrepov v arbitražnem postopku? | Kako priti do izvršitve
arbitražne odločbe v posamezni državi?
Panel bo potekal v angleškem jeziku.
12.15

15.00

druženje udeležencev ob kavi

15.15

PANEL 3: OŽIVLJANJE KAPITALSKIH TRGOV IN PRILOŽNOSTI ARBITRAŽE
MODERATOR: Marko Djinović / Stalna arbitraža pri GZS
SODELUJOČI: dr. Maja Menard / Ulčar & partnerji, Ljubljana; David Premelč / RPPP,
Ljubljana; mag. Uroš Ilić / ODI Slovenija; Boštjan Špec / Jadek & Pensa, Ljubljana

kosilo (bife)

Reševanje sporov sledi razvojnim tokovom v gospodarstvu. Pričakovati je, da se
bo s strukturnimi reformami v bančništvu in postopno prodajo državnih deležev v
gospodarskih družbah odprl trg združitev in prevzemov. Oživitev borze in trgovanja
z vrednostnimi papirji bosta temeljito prevetrila korporacijska in finančna razmerja.
Določenim sporom se v tem procesu enostavno ne bo moč izogniti.
V tem panelu bodo obravnavane priložnosti arbitražnega reševanja sporov v
združitvah in prevzemih; v finančnem prestrukturiranju sistemskih podjetij; v
finančnih sporih; ter v postopkih privatizacije podjetij v državni lasti. Iskali bomo
odgovore na naslednja vprašanja: Katere so bistvene značilnosti omenjenih
transakcij? | Kakšne vrste sporov lahko nastanejo iz teh transakcij? | Zakaj je lahko
arbitraža učinkovit mehanizem za reševanje tovrstnih sporov?
Panel bo potekal v slovenskem jeziku
s simultanim prevajanjem v angleški jezik.

Brez kotizacije.
Prijave na www.sloarbitration.eu oziroma arbitraza.lj@gzs.si.
Udeležencem je zagotovljeno brezplačno parkiranje v garaži Smelt (WTC).

Več informacij:

Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
telefon: +386 1 5898 180
arbitraza.lj@gzs.si, www.sloarbitration.eu

PANEL 2: MOSTOVI MED MEDIACIJO IN ARBITRAŽO

17.00
spletna prijavnica

Martinov sprejem in druženje udeležencev

