Vabimo vas na seminar

OSEBNI STEČAJ

TERJATVE IN POLOŽAJ UPNIKOV
Z AKTUALNO SODNO PRAKSO
(NOVELA ZFPPIPP-G)

Torek, 13. marec 2018
z začetkom ob 9. uri

City Hotel Ljubljana,

Udeleženci bodo
prejeli pisne prispevke
predavateljice:
• izterjava terjatev v postopku
osebnega stečaja
• aktualna vprašanja osebnega stečaja
• izpodbijanje pravnih dejanj v
postopku osebnega stečaja

Dalmatinova 15, Ljubljana

Predavateljica:

∙ Dida VOLK, sodnica Okrožnega sodišča v Ljubljani

Prijavnica na seminar | OSEBNI STEČAJ, 13. marec 2018

TERJATVE IN POLOŽAJ UPNIKOV Z AKTUALNO
SODNO PRAKSO (NOVELA ZFPPIPP-G)

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:

Torek, 13. marec 2018
City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

ime in priimek

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 150 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 13. ure

e-pošta
ime in priimek
e-pošta
ime in priimek
e-pošta

PLAČNIK
Ime plačnika

Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):
Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)

da

ne

ID za DDV plačnika:

TRR za e račun:

Telefon:

Faks:

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

e-pošta plačnika:

Datum:

OSEBNI STEČAJ

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 150 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.
Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije.

Torek, 13. marec 2018 , z začetkom ob 9. uri

OSEBNI STEČAJ
TERJATVE IN POLOŽAJ UPNIKOV Z AKTUALNO SODNO
PRAKSO (NOVELA ZFPPIPP-G)
Vsebina seminarja
V zadnjih letih je število začetih postopkov osebnega stečaja
izrazito naraslo. Iz javno dostopnih podatkov AJPES-a je
razvidno, da je bilo od 1. januarja 2014 do 20. oktobra 2017
začetih kar 13.700 postopkov osebnega stečaja.
Novela ZFPPIPP-G iz aprila 2016 je prinesla bistvene
spremembe in dopolnitve prav glede postopka osebnega
stečaja, vse z namenom preprečiti številne zlorabe tega
postopka, predvsem pa odpusta obveznosti.
Glede na to, da je (tudi) postopek osebnega stečaja
namenjen upnikom in njihovim terjatvam, bo prikazan
položaj upnikov, ki so že začeli postopke izvršbe ali
zavarovanja oziroma svoje terjatve uveljavljajo v pravdi.
Poseben položaj imajo upniki s prednostnimi terjatvami in
ločitveni ter izločitveni upniki.
Veliko število postopkov osebnega stečaja prinaša tudi
številna vprašanja upnikov glede nekaterih terjatev do
dolžnikov v postopku osebnega stečaja, predvsem glede
tistih terjatev, ki nastajajo po začetku osebnega stečaja
dolžnika, saj so to stroški postopka osebnega stečaja.
Zato se je v zadnjem času v sodni praksi izoblikovala
razdelitev teh stroškov na tiste stroške, ki se plačajo iz
stečajne mase in jih je torej dolžan plačati upravitelj, in

na tiste stroške, ki predstavljajo t.i. življenjske stroške
stečajnega dolžnika, in jih je dolžan plačati dolžnik sam.
Obstajajo še vedno številna vprašanja glede pravilne
izterjave osebnih stroškov od stečajnega dolžnika.
Z dolžnikovega vidika je edini pravi smisel osebnega stečaja
odpust obveznosti. S sklepom o odpustu obveznosti
se dolžniku odpustijo (skoraj vse) obveznosti, nastale
do začetka stečajnega postopka. Z Novelo ZFPPIPP-G je
bilo bistveno spremenjeno in dopolnjeno prav poglavje
glede odpusta obveznosti, tako glede pogojev za odpust
obveznosti, kot glede ovir in izpodbijanja odpusta
obveznosti. Zato bo prikazan tudi upnikov položaj
in možnosti, da aktivno sodeluje in vpliva na odpust
obveznosti tako, da v konkretnih (utemeljenih) primerih
doseže, da se dolžniku ne odpustijo obveznosti. Ker terjatve
upnikov v delu, v katerem te niso plačane iz razdelitvene
mase stečajnega dolžnika, ne prenehajo, jih lahko upniki
uveljavljajo proti stečajnemu dolžniku tudi po koncu
stečajnega postopka, če ni bil izdan sklep o odpustu dolga.
Tudi upniki (sami ali preko upravitelja) lahko izpodbijajo
dolžnikova pravna dejanja, vendar ti postopki niso prav
pogosti. Zato bodo prikazane možnosti za upnike, ter
prednosti izpodbijanja v stečaju. Zagotovo pa v primeru
tožbe na izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj dolžnik ne
bo dosegel odpusta obveznosti.

Program
Torek, 13. marec 2018 , z začetkom ob 9. uri
9.00 – 13.00

Dida VOLK
Obravnava pomembnih vprašanj upnikov:

• Kako in kdaj prijavim terjatev do dolžnika ob začetem
postopku osebnega stečaja?
• Kdaj upnik v postopku osebnega stečaja pridobi
položaj upnika kot stranke postopka?
• Kako je upnik seznanjen, da je bila njegova prijavljena
terjatev prerekana in kako naj ravna v takšnem primeru?
• Kako naj ravna upnik, če se je med pravdnim
postopkom, ki teče po vloženem ugovoru zoper
sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, začel
postopek osebnega stečaja nad dolžnikom?
• Kako in v kakšnem postopku uspešno uveljaviti
terjatve, ki nastajajo med postopkom osebnega
stečaja: najemnino, obratovalne stroške, plačilo
elektrike, vode, ogrevanja, ipd.?
• Kako upravitelj ugotavlja obseg premoženja in kakšne
so posebnosti prodaje v postopku osebnega stečaja?
• Kako lahko upnik aktivno sodeluje v postopku odpusta
obveznosti in kako doseže, da dolžniku obveznosti
niso odpuščene?
• Kdaj so podani pogoji za izpodbijanje pravnih dejanj
dolžnika v postopku osebnega stečaja in ali lahko tudi
upnik vloži tožbo na izpodbijanje pravnih dejanj dolžnika?

Program
• prikaz poteka postopka osebnega stečaja s
predstavitvijo spremembe Novele ZFPPIPP-G
• stranke v postopku osebnega stečaja
• stečajna masa (poizvedbe o dolžnikom premoženju…)
• vpliv postopka osebnega stečaja na postopke izvršbe
in zavarovanja ter na pravdne postopke
• posebna pravila o stroških v postopku osebnega
stečaja in izterjava teh stroškov
• upniki s privilegiranimi terjatvami, ločitveni in
izločitveni upniki
• posebnosti glede izpodbijanja dolžnikovih pravnih
dejanj in kdaj jih izpodbijati
• postopek odpusta obveznosti ugovor proti odpustu
obveznosti.
• terjatve upnikov, poplačilo (prednostnih) upnikov
• postopek odpusta obveznosti in vloga upravitelja med
preizkusno dobo
• terjatve, na katere odpust obveznosti ne učinkuje in
dolžniku niso odpuščene
• izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v postopku
osebnega stečaja

11.00 – 11.30 | Odmor

Predavateljica:
∙ Dida VOLK,

sodnica Okrožnega sodišča
v Ljubljani
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