Vabimo vas na

Veliki posvet
o zavarovanjih terjatev in
utrditvi obveznosti v praksi
Zastavna pravica · Fiduciarna zavarovanja ·Pridržek
lastninske pravice · Zavarovanje terjatev pri kreditni
zavarovalnici (avans, bančna garancija, akreditiv…) ·
Zavarovanja terjatev v sodnih postopkih

Torek, 20. november 2018
z začetkom ob 8.30

City Hotel Ljubljana,
Dalmatinova 15, Ljubljana

Predavatelji:
dr. Miha JUHART, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
dr. Renato VRENČUR, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Nataša ARKO, Slovenska izvozna družba - Prva kreditna zavarovalnica, d.d.
Dida VOLK, Okrožno sodišče v Ljubljani

Prijavnica na posvet | VELIKI POSVET O ZAVAROVANJIH TERJATEV IN
UTRDITVI OBVEZNOSTI V PRAKSI, 20. november 2018
Na posvet prijavljamo naslednje udeležence:

Torek, 20. november 2018
City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

ime in priimek
e-pošta

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 214,00 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
•
Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev
možen popust.
Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem posvetu in postrežbo
•
v času posveta.
•
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 8.30 do 14.15

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:

e-pošta plačnika:
Datum:

Veliki posvet o zavarovanjih
terjatev in
utrditvi obveznosti v praksi

Žig:

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 214,00 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.
Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije.

Program | Torek, 20. november 2018, z začetkom ob 8.30
Veliki posvet o zavarovanjih terjatev in
utrditvi obveznosti v praksi

Zastavna pravica
Fiduciarna zavarovanja
Pridržek lastninske pravice
Zavarovanje terjatev pri kreditni zavarovalnici (avans, bančna
garancija, akreditiv…)
Zavarovanja terjatev v sodnih postopkih

Predavatelji:

8.30 – 9.30

11.30 – 13.00

dr. Miha JUHART

Nataša ARKO

∙ dr. Miha JUHART, Pravna fakulteta

ZASTAVNA PRAVICA

ZAVAROVANJE TERJATEV PRI KREDITNI
ZAVAROVALNICI

Zastavna pravica na premičninah (ročna in neposestna),
terjatvah, vrednostnih papirjih, poslovnih deležih,
hipoteka
Zastavna pravica je osnovna oblika zavarovanja terjatev in
zagotavlja upniku prednostno poplačilno pravico. Pravna
ureditev je odvisna od predmeta zastavne pravice.
Na posvetu bo predstavljen nastanek posamezne
navedene zastavne pravice, bistvene značilnosti zastavne
pravice na posamezni obliki premoženja, poplačilo iz
posamezne zastavne pravice, prenehanje zastavne
pravice in ključna sodna praksa. Osrednja pozornost
bo namenjena hipoteki, ki je najbolj razširjena pojavna
oblika in upniku praviloma zagotavlja najboljšo možnost
poplačila.

∙ dr. Renato VRENČUR, Pravna
fakulteta Univerze v Mariboru

∙ Nataša ARKO, Slovenska izvozna
družba - Prva kreditna zavarovalnica, d.d.

∙ Dida VOLK, Okrožno sodišče v Ljubljani

13.00 – 13.15 | ODMOR

13.15 – 14.15

9.30 – 11.00

Dida VOLK

dr. Renato VRENČUR

ZAVAROVANJA TERJATEV V SODNIH POSTOPKIH

FIDUCIARNA ZAVAROVANJA

odstop lastninske pravice v zavarovanje in odstop
terjatve v zavarovanje
Fiduciarni prenos lastninske pravice na premičnini v
zavarovanje je sestavljen iz obligacijskega dogovora in
razpolagalnega posla. Na posvetu bo predstavljena ključna
vsebina instituta (akcesornost, pričakovana pravica,
posestni konstitut, sporazum, poplačilo, neplačevitost ipd.)
in primernost njegove uporabe. Podobne značilnosti ima
tudi odstop terjatve v zavarovanje. Tako bo predstavljena
izvedba odstopa, odstop bodočih terjatev (anticipirana
fiduciarna cesija), globalna cesija. Na posvetu bo
predstavljena tudi sodna praksa fiduciarne cesije v primeru
stečajnega postopka dolžnika.

PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

Zavarovanje terjatev pri kreditni zavarovalnici je najbolj
celovito orodje za optimizacijo upravljanja s tveganji
podjetja.
Na posvetu bodo predstavljene možne oblike zaščite
podjetja pred riziki neplačil (avans, bančna garancija,
akreditiv,... v primerjavi z zavarovanjem pri kreditni
zavarovalnici), funkcija zavarovanja (kurativna,
preventivna, perspektivna), namen kreditnega
zavarovanja (upravljanje s terjatvami, zaščita podjetja
pred neplačilom kupca), predmet zavarovanja, proces
zavarovanja, koristi zavarovanja za podjetje in banke.

Univerze v Ljubljani

Na posvetu bo predstavljen pridržek lastninske pravice kot
instrument zavarovanja terjatev, in sicer kaj je lahko objekt
(predmet) lastninskega pridržka, njegovi pravni učinki,
pomen v primeru prodaje na obroke ter pridržek lastninske
pravice v primeru stečaja in izvršbe.

V sodnih postopkih lahko upniki na prisilni način
zavarujejo svoje denarne terjatve.
Na posvetu bo prikazano zavarovanje denarnih terjatev
po Zakonu o izvršbi in zavarovanju in sicer zavarovanje z
začasnimi in predhodnimi odredbami. Predstavljeni bodo
pogoji za zavarovanje ter vrste začasnih in predhodnih
odredb, s primerjavo obsega in učinka zavarovanja ter
položaj upnika s tako zavarovano terjatvijo v primeru
začetega postopka zaradi insolventnosti. Prikazana bo
aktualna sodna praksa.
Uredba o evropskem nalogu za zamrznitev bančnih
računov (ENZBR) 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. Na posvetu bodo prikazane osnovne
značilnosti in pogoji za izdajo ENZBR ter umestitev v naš
pravni sistem, izvedena z zadnjo novelo Zakona o izvršbi
in zavarovanju (Novelo ZIZ-L), in dosedanje izkušnje in
sodna praksa v zvezi z ENZBR.

11.00 – 11.30 | ODMOR

Komu je posvet namenjen?
Posvet je namenjen strokovnim delavcem v gospodarskih družbah, zavodih, državnih organih, občinah, vsem, ki se
ukvarjajo z javnimi naročili, odvetnikom, sodnikom, bankam, notarjem in vsem, ki jih tema zanima.

Na posvetu bodo možna dodatna vprašanja udeležencev in razprava.
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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 214,00 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.
Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije.

