Na delavnici so možna
dodatna vprašanja
udeležencev in razprava.
Vprašanja lahko pred delavnico
pošljete na elektronski naslov
nebra@nebra.si.

Vabimo vas na delavnico

UPNIKI V SODNIH
POSTOPKIH
Novosti in spremembe za upnike
s prikazom aktualne sodne prakse

Predavateljica:

Sreda, 27. marec 2019

Dida VOLK,

z začetkom ob 9. uri

sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani

City Hotel Ljubljana,
Dalmatinova 15, Ljubljana

Prijavnica na delavnico | UPNIKI V SODNIH POSTOPKIH,
27. marec 2019
Na delavnico 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 175 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
•
Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev
možen popust.
•
Kotizacija vključuje udeležbo na strokovni delavnici in postrežbo v
času delavnice.
•
Kotizacijo je treba poravnati na transakcijski račun NEBRA d.o.o.,
št. SI56 3500 1000 1630 579 odprt pri BKS Bank AG, Ljubljana.
•
Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu računa
v skladu s predpisi.
Trajanje (predvidoma)
od 9. do 14.15. ure
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Novosti in spremembe za upnike s
prikazom aktualne sodne prakse

Sreda, 27. marec 2019
City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana

ime in priimek

Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)

UPNIKI V SODNIH POSTOPKIH

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.: SI56 3500 1000 1630 579
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 175 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.
Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije.

Sreda, 27. marec 2019, z začetkom ob 9. uri

UPNIKI V SODNIH POSTOPKIH

Novosti in spremembe za upnike s prikazom aktualne sodne prakse

Predstavitev delavnice
V zadnjem času je bilo spremenjenih, dopolnjenih
oziroma sprejetih kar nekaj predpisov, ki spreminjajo
položaj upnikov. Nekateri novi ali spremenjeni predpisi
prinašajo boljše rešitve in izboljšujejo položaj upnikov,
drugi predpisi pa ga celo izrazito poslabšujejo. Poleg
tega se srečujemo še s številnimi zlorabami in vprašanji
kako jih sploh preprečiti.
Zato se bomo na delavnici ukvarjali z novostmi in
spremembami:
• Zakona o izvršbi in zavarovanju: Novela ZIZ-L, ki je
pričela veljati 25. marca 2018 (spremembe in dopolnitve
na področju neposredne uporabe uredb EU, novo
poglavje o izvajanju Uredbe o določitvi postopka
za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov,
novosti predloga za izvršbo na podlagi verodostojne
listine – izvršilnega naslova – spremembe pričnejo
veljati 25. marca 2019, izboljšanje instituta seznama
dolžnikovega premoženja, varstvo dolžnika pri izvršbi
na nepremičnine…)
• Ureditve evropskega izvršilnega naslova (EIN),
evropskega plačilnega naloga (EPN) in evropskega
naloga za zamrznitev bančnih računov (ENZBR), ki
upnikom omogoča izterjavo, uveljavljanje in zavarovanje
terjatev zoper dolžnike v državah članicah EU
• Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju, kjer je
bil z zadnjo Novelo ZFPPIPP-G precej dopolnjen in

spremenjen postopek osebnega stečaja in sicer
predvsem v delu odpusta obveznosti stečajnega
dolžnika, vse z namenom preprečiti številne zlorabe
postopka odpusta. Manjše spremembe srečamo tudi
pri izpodbijanju dolžnikovih pravnih dejanj po pravilih
ZFPPIPP.
• Zaradi Zakona o postopkih za uveljavitev ali
odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti
izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD), ki ukinja
odgovornost (aktivnih) družbenikov v primeru izbrisa
družbe iz registra brez likvidacije, tako upnikom
preostane le možnost, da uveljavljajo svoje terjatve na
podlagi uporabe inštituta »spregleda pravne osebnosti
po ZGD-1«.
DELAVNICA, NA KATERI BOMO OBRAVNAVALI PREDVSEM
NASLEDNJA VPRAŠANJA IN SITUACIJE TER VPRAŠANJA
UDELEŽENCEV:
Kako se spopasti s številnimi zlorabami, s katerimi
se srečujemo v zadnjem času, je verjetno vprašanje
marsikaterega upnika:
• Kaj lahko naredi upnik, če ugotovi, da je njegov
dolžnik odtujuje in obremenjuje svoje premoženje?
• Kako ravnati v primeru, da je dolžnik odprl račun v
tujini in normalno posluje preko tega računa?
• Kako ravnati v primeru, če je dolžnik v eni izmed
držav članic EU?
• Kakšne so možnosti upnika, ki v izvršilnem postopku,
ki je tekel na podlagi verodostojne listine, ni prejel
poplačila svoje terjatve?

Predavateljica:
∙ Dida VOLK,

sodnica na Okrožnem sodišču v
Ljubljani

• Kdaj uporabiti možnost zavarovanja na podlagi
evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov?
• Kakšen je položaj upnika ob izbrisu gospodarske
družbe ali podjetnika iz poslovnega registra?
• Kako pravilno ravnati oziroma poslovati, da
v primeru začetega stečajnega postopka nad
poslovnim partnerjem ne bo treba vrniti sredstev v
stečajno maso?

Komu je delavnica namenjena?
Delavnica je namenjena poslovodstvom podjetij (upravam
in direktorjem gospodarskih družb, zadrug, zavodov,
skladov in drugih subjektov), drugim odgovornim osebam v
podjetjih, pravnikom, sodnikom, odvetnikom, upraviteljem
v postopkih zaradi insolventnosti, strokovnim sodelavcem
na sodiščih, pravnikom, ki se ukvarjajo z gospodarskim
pravom, upnikom.

Program | Sreda, 27. marec 2019, z začetkom ob 9. uri
9.00 – 14.15

2. Evropski izvršilni naslov (EIN) in evropski plačilni
nalog (EPN)
• Praktičen prikaz ureditve in možnosti za uporabo
EIN in EPN

Dida VOLK
10.30 – 11.00 | Odmor
12.30 – 12.45 | Odmor
1. Prikaz izvršilnega postopka s predstavitvijo novosti
iz novele ZIZ-L in aktualnih vprašanj izvršbe:
• Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine
in pravnomočen sklep o izvršbi kot izvršilni naslov;
• (Pravilna) dopolnitev tožbe v primeru razveljavitve
sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine v
primeru dolžnikovega ugovora;
• Novosti in spremembe predloga za izvršbo na
podlagi izvršilnega naslova;
• Seznam dolžnikovega premoženja in novost:
informativni seznam dolžnikovega premoženja;
• Spremembe in dopolnitve izvršbe na nepremičnine.

3. Zavarovanje terjatev z začasnimi – predhodnimi
odredbami in evropskim nalogom za zamrznitev
bančnih računov (ENZBR)
• Pogoji za izdajo začasne – predhodne odredbe;
• Primerjava zavarovanja s predhodno – začasno
odredbo;
• Učinek zavarovanja s predhodno – začasno
odredbo v primeru začetega postopka zaradi
insolventnosti;
• Prikaz ureditve ENZBR in praktičen prikaz primerov
uporabe ENZBR.

4. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju –nekatera
aktualna vprašanja
• Vpliv postopka zaradi insolventnosti na izvršilne
postopke;
• Spremembe in dopolnitve postopka odpusta
obveznosti ter (upnikov) ugovor zoper odpust
obveznosti;
• Uveljavljanje terjatev, nastalih po začetku postopka
zaradi insolventnosti, s posebnostmi v primeru
terjatev zoper dolžnika v postopku osebnega
stečaja, prisilne poravnave.
5. Tožbe upnikov zoper dolžnike
• Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj po ZFPPIPP
– s posebnostmi izpodbijanja pravnih dejanj
dolžnikov v postopku osebnega stečaja;
• Ureditev izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj
po Obligacijskem zakoniku (kako se izpodbija in
učinek izpodbijanja);
• Spregled pravne osebnosti iz 8. člena ZGD-1.

Na delavnici bodo možna dodatna vprašanja udeležencev in razprava.
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