Vabimo vas na seminar

EVROPSKA IZTERJAVA IN
ZAVAROVANJE TERJATEV
s prikazom postopka v Avstriji

Četrtek, 18. oktober 2018
z začetkom ob 9. uri

Central hotel Ljubljana,
Miklošičeva cesta 9, Ljubljana

Predavatelja:
Dida VOLK, sodnica Okrožnega sodišča v Ljubljani
dr. Roland GRILC, odvetnik v odvetniški pisarni Grilc Vouk

Škof s sedeži v Celovcu, Gradcu, na Dunaju in v Ljubljani

Prijavnica na seminar | EVROPSKA IZTERJAVA IN ZAVAROVANJE
TERJATEV, 18. oktober 2018
Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:

Prijava in odjava
•
Prosimo, da nas o udeležbi obvestite s priloženo prijavnico.
Prijavnico nam lahko pošljete po pošti, faksu, e-pošti ali preko
interneta. Na podlagi prijavnice bomo izstavili predračun, po
opravljeni storitvi bomo poslali račun.
•
Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo. V primeru
nepravočasne odjave zaračunamo 50 % celotne kotizacije, v primeru
neudeležbe brez odjave pa kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo
v celoti.
Kotizacija in plačilo
•
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 210 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
•
Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev
možen popust.
•
Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem seminarju in
postrežbo v času seminarja.
•
Kotizacijo je treba poravnati na transakcijski račun NEBRA d.o.o.,
št. 6100 0000 8269 791 (pri Delavski hranilnici, d.d.).
•
Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu računa
v skladu s predpisi.
Trajanje (predvidoma)
od 9. do 15. ure
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TRR za e račun:
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Datum:
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s prikazom postopka v Avstriji

Četrtek, 18. oktober 2018
Central hotel Ljubljana, Miklošičeva cesta 9, Ljubljana

ime in priimek

Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)

EVROPSKA IZTERJAVA IN
ZAVAROVANJE TERJATEV

Podpis odgovorne osebe:

Soglasje za obdelovanje osebnih podatkov (ustrezno označiti)
S prijavo na dogodek se strinjam s pogoji udeležbe na dogodku in prostovoljno dajem izrecno privolitev, da lahko družba Nebra d.o.o.
kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje z namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka ter me po e-pošti ali
telefonu kontaktira v zvezi s prijavo, potekom, vsebino dogodka in mojim zadovoljstvom z njim ter za pošiljanje prezentacij, ki so bile
prikazane na dogodku, ter drugih povezanih gradiv.
Strinjam se, da lahko družba Nebra d.o.o. kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje tudi za namene trženja ter me
po e-pošti ali telefonu kontaktira o drugih seminarjih, dogodkih in aktivnostih s področja delovanja družbe.
S svojim podpisom potrjujem tudi, da sem seznanjen s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki kot so pravica,
da soglasje kadarkoli prekličem, pravica pridobiti dostop do osebnih podatkov, ki se name nanašajo, pravica do popravka in izbrisa
osebnih podatkov ter do omejitve obdelave, pravica do ugovora in pravica vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

INFORMACIJE:
NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, p.p. 4350,1001 Ljubljana
T: 01/300 00 60; 300 00 61 | F: 01/300 00 65 | GSM: 031/662 193
nebra@nebra.si | www.nebra.si
Transakcijski račun št.: 6100 0000 8269 791
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 210 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.
Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije.
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EVROPSKA IZTERJAVA IN ZAVAROVANJE TERJATEV

s prikazom postopka v Avstriji
Predstavitev seminarja

V zadnjih letih je bilo v EU sprejetih kar nekaj predpisov, ki
upnikom v državah članicah olajšujejo nekatere postopke:
izvršitev odločb in drugih javnih listin, uveljavitev
zahtevkov v državah članicah ter zavarovanje terjatev z
zamrznitvijo bančnih računov.
Dne 21.1.2005 je stopila v veljavo Uredba (ES) št. 805/2004
o uvedbi evropskega izvršilnega naslova za nesporne
zahtevke (EIN). Evropski izvršilni naslov olajšuje izvršbo
tujih na podlagi tujih sodnih odločb, sodnih poravnav
in javnih listin, brez da bi bil v državi izvršbe potreben
dodatni, vmesni postopek za razglasitev izvršljivosti
tujega izvršilnega naslova. Uredba predpisuje tudi
standardne obrazce.
PRIMER: Upnik razpolaga s pravnomočnim sklepom o
izvršbi na podlagi verodostojne listine, dolžnik pa ima
premoženje v tujini, v eni izmed držav članic EU. Za ta
sklep o izvršbi je mogoče pridobiti evropski izvršilni
naslov, na podlagi katerega lahko upnik predlaga izvršbo
v katerikoli državi članici EU.
Z Uredbo Sveta (ES) št. 1896/2006 z dne 12. decembra
2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (EPN)
je upnikom omogočena izterjavo nespornih zahtevkov v
civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi enotnega
postopka. Predpisana je uporaba (sedmih) standardnih
obrazcev, kar olajšuje poslovanje vsem: tako strankam,
kot sodiščem. V Sloveniji je za tuje upnike še vedno
primernejši postopek z vložitvijo elektronskega predloga
za izvršbo na podlagi verodostojne listine.

PRIMER: Upnik ima terjatev iz poslovanja do dolžnika v
tujini – v eni izmed držav članic EU. Z vložitvijo evropskega
plačilnega naloga bo od dolžnika lahko dosegel: ali
plačilo, ali ugotovitev pravnomočnosti evropskega
plačilnega naloga v obliki evropskega izvršilnega naslova,
na podlagi katerega je mogoče predlagati izvršbo. Le v
primeru dolžnikovega ugovora se bo postopek nadaljeval
pred pravdnim sodiščem.
Z Uredbo (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 15. maja 2014 je bil določen postopek za
evropski nalog za zamrznitev bančnih računov (ENZBR) z
namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih
in gospodarskih zadevah. Uredba 655/14/EU se je v
državah članicah EU (z izjemo Združenega kraljestva
in Danske) začela uporabljati 18. januarja 2017. Gre za
obliko začasnega ukrepa (odredbe), s katero se zavaruje
upnikova terjatev tako, da se dolžniku začasno onemogoči
razpolaganje z denarnimi sredstvi na bančnem računu.
Upnik lahko predlaga izdajo naloga za zamrznitev, še
preden začne postopek v glavni stvari zoper dolžnika,
v katerikoli fazi takega postopka, vse do izdaje sodne
odločbe ali potrditve ali sklenitve sodne poravnave ali po
pridobitvi izvršilnega naslova.
Zaradi umestitve ENZBR v naš pravni sistem je bilo z
zadnjo novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju (Novelo
ZIZ-L) dodano novo 25.a) poglavje z naslovom Čezmejna
zamrznitev bančnih računov.

Vsebina drugega dela seminarja:

Na seminarju bodo predstavljene možnosti, kako upniki
lahko ugotovijo, ali so njihovi dolžniki zaposleni v Avstriji,
koristijo avstrijske bančne račune, kakšne so možnosti
s slovenskimi izvršilnimi naslovi v izvršilnem postopku
v Avstriji, dobili boste odgovore na vprašanja, ali je
(slovenska) verodostojna listina v Avstriji lahko podlaga za
izvršbo in kakšne so razlike avstrijskih postopkov izterjave.
Upniki v Sloveniji se v zadnjem času pogosto srečujejo z
dejstvom, da so se dolžniki umaknili v Avstrijo, da so zaprli
svoje bančne račune v Sloveniji in poslujejo preko računov
v Avstriji, da so prenesli svoje premoženje iz Slovenije v
druge države, da so našli zaposlitev v Avstriji in na ta način
onemogočili oz. otežili upniku uspešno izterjavo v Sloveniji.
Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo v zadnjih
letih postaja vedno bolj tesno. 15.000 slovenskih državljanov
dnevno migrira v Avstrijo, kjer so zaposleni ali kjer opravljajo
čezmejne storitve. Vedno več denarja slovenskih državljanov
in podjetij je na računih avstrijskih bank.

Seminar je namenjen:
•
•
•
•
•
•
•

upnikom,
podjetjem, ki poslujejo z Avstrijo,
bankam in zavarovalnicam,
odvetnikom,
upraviteljem v postopkih zaradi insolventnosti,
strokovnim sodelavcem na sodiščih,
pravnikom, ki se ukvarjajo z gospodarskim pravom.
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12.45 – 15.00

9.00 – 12.30

Dida VOLK
10.30 – 11.00 | ODMOR
1. EVROPSKI IZVRŠILNI NASLOV
• področje uporabe in vrsta odločb ter javnih listin,
za katere se uporablja
• vročanje (načini vročitve, odprta vprašanja
različnih ureditev vročanja v državah članicah EU)
• postopek izvršbe (uporablja se pravo države
članice, specialna pravila Uredbe o EIN glede
zavrnitve izvršbe, prekinitve in omejitve izvršbe,
položitvijo varščine…)
• aktualna sodna praksa (slovenskih) sodišč
2. EVROPSKI PLAČILNI NALOG
• področje uporabe in namen EPN
• predlog za EPN (predpisan obrazec…)
• postopek s predlogom (pregled vloge, dopolnitev in
poprava, zavrnitev…)
• izdaja EPN (rok 30 dni, podroben pravni pouk:
plačilo, možnost ugovora, situacija v primeru
pravnomočnosti…)
• vložen ugovor – odstop na civilni oddelek sodišča
(v skladu z zakonodajo države članice)
• posebnosti vročanja (razlika do EIN…)
• sodna praksa (slovenskih) sodišč

3. EVROPSKI NALOG ZA ZAMRZNITEV BANČNIH
RAČUNOV
• področje uporabe namen ENZBR
• vloga za izdajo naloga za zamrznitev (razlikovanje
med situacijo, ko je upnik že pridobil sodno
odločbo, od situacije, ko je vloga za izdajo naloga
za zamrznitev vložena pred začetkom postopka o
glavni stvari, položitev varščine…)
• zahteva za pridobitev informacij o računu
• odločitev o vlogi za izdajo naloga za zamrznitev
(roki, predpisan obrazec in vsebina naloga…)
• priznanje, izvršljivost in izvršitev naloga za
zamrznitev (vloga banke…)
• vročitev dolžniku (pravna sredstva dolžnika – zoper
nalog oz. zoper izvršitev naloga, pravna sredstva
dolžnika in upnika, pravica dolžnika do zagotovitve
varščine namesto zamrznitve…)
• splošne določbe (pravno zastopanje, sodne takse,
stroški bank, varstvo podatkov, jeziki…)
• ureditev ENZBR v Zakonu o izvršbi in zavarovanju
(pristojnost za odločitev o predlogu – za izvršitev
naloga za zamrznitev, pristojnost za pridobitev
informacij o računu, preklic naloga za zamrznitev
ali ustavitev njegovega izvrševanja, pristojnost za
odločanje o pravnih sredstvih).

12.30 – 12.45 | ODMOR

Na seminarju so mogoča vprašanja udeležencev in razprava.

dr. Roland GRILC
13.45 – 14.00 | ODMOR
4. PRAVNI TEMELJ IZVRŠBE
• slovenski izvršilni naslov
• tuji izvršilni naslov (izven EU)
• arbitražne razsodbe
• evropski izvršilni naslovi
• verodostojna listina, menica, ček
• notarski zapis, izvršnica
5. POIZVEDBE PRED IZVRŠBO
• register transakcijskih računov
• poizvedbe o zaposlitvi
• poizvedbe glede prebivališča
• dostop do drugih registrov (zemljiška knjiga, sodni
register itd.)
6. POSEBNOSTI IZVRŠILNEGA POSTOPKA
• izvršba na transakcijski račun/hranilno knjižico
• izvršba na premičnine/terjatve/nepremičnine
• elektronski postopek
• sodni izvršitelji
• takse, stroški in trajanje
• obresti, zamudne obresti, zastaranje
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