PROGRAM 9.7
Banke in sodni postopki – s prikazom sprememb Zakona o izvršbi in zavarovanju in aktualnih
vprašanj osebnega stečaja ter novejše sodne prakse
Namenjen:

Cilji:

Vsebina:

Vodjem poslovalnic in delavcem banke, ki se ukvarjajo s problematičnimi naložbami in vsem
tistim bančnikom, ki sodelujejo v upniških odborih ali na drug način razrešujejo problematične
naložbe.
Seznaniti udeležence z osnovami tistih postopkov, iz katerih izhajajo odločbe, ki jih banke
izvršujejo, oziroma imajo določeni postopki vpliv na izvrševanje odločb in na vrstni red
izvrševanja. Prikazana bo tudi situacija, ko je banka upnik v določenem postopku (v izvršilnem
postopku, v postopku zavarovanja – z začasno – predhodno odredbo, stečajnem postopku in
postopku prisilne poravnave).
V letu 2014 je dne 30. julija pričela veljati novela Zakona o izvršbi in zavarovanju – Novela ZIZ-J.
Spremembe so se nanašale na omejitve izvršbe, na izvršbo na plačo ter na izvršbo na
nepremičnine. Določbe o omejitvah izvršbe se nanašajo tudi na izvrševanje sklepov o izvršbi pri
bankah.
Poleg tega sta bili v letu 2014 sprejeti tudi dve odločbi Ustavnega sodišča RS, s katerima so bile
razveljavljene nekatere določbe ZIZ.
Dne 4. avgusta 2015 pa je pričela veljati že enajsta novela ZIZ- Novela ZIZ-K, ki ponovno prinaša
spremembe pri omejitvah in izvzetjih iz izvršbe in se nanaša na izvršbo na plačo ter na izvršbo
na dolžnikove denarne prejemke pri organizacijah za plačilni promet, saj uvaja omejitev
zaračunavanja nadomestil za izvršitev sklepa o izvršbi.
Zadnji dve noveli Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (ZFPPIPP-F in ZFPPIPP-G), sta prinesli kar nekaj bistvenih sprememb in dopolnitev
ter tudi nove postopke: postopek poenostavljena prisilne poravnave, postopek preventivnega
prestrukturiranja in poseben postopek prisilne poravnave nad srednjo in veliko družbo (z
Novelo ZFPPIPP-F). V teh postopkih imajo banke pomembno vlogo in poseben položaj: kot
»banke upnice« in tudi kot organizacije za plačilni promet, ki vodijo račune (insolventnih)
dolžnikov.
Z zadnjo Novelo ZFPPIPP-G, ki je pričela veljati 26. aprila 2016, je bila bistveno spremenjena in
dopolnjena ureditev postopka osebnega stečaja – predvsem postopek odpusta obveznosti in
pogojev za odpust, vse zaradi zaznanih zlorab odpusta obveznosti.
Zelo pomembno področje je vpliv postopkov zaradi insolventnosti na izvršbe in zavarovanja,
saj se je izoblikovala že bogata sodna praksa. Zaradi velikega števila začetih postopkov
osebnega stečaja se v praksi odpirajo številna vprašanja, tako glede položaja nekaterih
upnikov, kot glede izterjave stroškov, ki nastajajo v postopku osebnega stečaja.
I. Kratka predstavitev postopkov:
- Izvršilni postopek s prikazom bistvenih sprememb in novosti Novel ZIZ-J in ZIZ-K
- Izvršba na podlagi verodostojne listine – izvršilnega naslova (sestavine predloga, izpisek
odprtih postavk kot verodostojna listina, prikaz sestave terjatve…)
- Izvršba na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine (prikaz
vložitve predloga za izvršbo na podlagi »starega« pravnomočnega sklepa o izvršbi na podlagi
verodostojne listine)
- Pravdni postopek po vloženem obrazloženem ugovoru (dopolnitev tožbe, doplačilo sodne
takse…)
- Omejitve in izvzetja iz izvršbe pri izvršbi na denarno terjatev (sprememba 102. člena ZIZ…)
- Izvršba na plačo in druge stalne prejemke (prednostni sklepi, spremembe glede obsega
izvršbe na plačo, dopolnjena ureditev upravno izplačilne prepovedi, odgovornost
delodajalca za izvršitev sklepa, spremembe glede ustavitve izvršbe…)
- Izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet (spremembe
načina poplačila terjatev, nova omejitev zaračunavanja nadomestil za izvršitev sklepa o
izvršbi…)
- Izvršba na nepremičnine (spremembe in dopolnitve Novele ZIZ-J…)

- Zavarovanje s predhodnimi – začasnimi odredbami (pogoji za zavarovanje, vrste začasnih –
predhodnih odredb, Ustavna odločba št. U-I-148/13 z dne 10. julija 2014, ki ukinja ureditev
predhodnih odredb v primeru ugovora zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine…)
- Insolvenčni postopki s prikazom bistvenih novosti Novel ZFPPIPP-F in ZFPPIPP-G
- Stečajni postopek in postopki prisilne poravnave: redni postopek prisilne poravnave, postopek
poenostavljene prisilne poravnave in posebna pravila postopka prisilne poravnave nad
srednjo in veliko družbo (bistvena pravila, pravne posledice za terjatve upnikov in prijava
terjatev…)
- Posebnosti postopka osebnega stečaja glede terjatev upnikov (vpliv na postopke izvršbe in
zavarovanja ter na pravdne, posebna pravila o stroških v postopku osebnega stečaja in
izterjava teh stroškov…)
- posebnosti glede izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj in kdaj jih izpodbijati
- Pravila ZFPPIPP glede izvršilnih postopkov in začetih postopkov zavarovanja s predhodnimi
in začasnimi odredbami ob začetem stečajnem postopku oziroma postopku prisilne poravnave
(ureditev glede na fazo izvršilnega postopka ob začetem stečajnem postopku, dolžnosti
izvršilnega sodišča, dolžnosti banke…)
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II. Izvrševanje odločb sodišč in drugih organov
- izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet (izvzetja iz
izvršbe in novosti glede omejitve izvršbe - kako izvršiti »stare« sklepe, podatki o računu –
ureditev pridobivanja podatkov po 4. členu ZIZ, vrstni red poplačila – tudi v primeru
"konkurence" davčnih sklepov, nova prednost sklepov za izterjavo preživnine, izvršba na več
dolžnikovih računov, odškodninska odgovornost organizacije za plačilni promet, poplačil
upnikov pred pravnomočnostjo sklepa na podlagi izvršilnega naslova)
- izvršitev začasne odredbe in posebnosti izvršitve predhodne odredbe
- stečajni postopek (uvedba postopka, začasne odredbe, začetek stečajnega postopka,
sklepi o izvršbi, blokada računa, predhodne odredbe in stečajni postopek… )
- posebnosti postopka osebnega stečaja (fiduciarni račun upravitelja, izvrševanje sklepov
sodišča…)
- postopek prisilne poravnave in postopek poenostavljene prisilne poravnave (čas od uvedbe do
začetka postopka prisilne poravnave, izvrševanje sklepov o izvršbi…)
Udeleženci bodo na seminarju prejeli:
• Vzorec predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova – s strokovnimi pojasnili,
• Vzorec dopisa za poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju – s strokovnimi
pojasnili,
• Strokovne članke avtorice Dide Volk: Izvršba na plačo po Novelah ZIZ-J in ZIZ-K,
Upnikov umik predloga za izvršbo, Izterjava stroškov v postopku osebnega stečaja,
Terjatve upnikov v postopku poenostavljene prisilne poravnave
Dida Volk, sodnica na Okrožnem sodišču
Predavanje, primeri, razgovor. Pri obravnavanju posameznih tem bo predstavljena tudi aktualna
sodna praksa z razlago nekaterih najnovejših odločb sodišč!
1 dan
25. januar 2018 s pričetkom ob 9.00 uri in koncem predvidoma ob 15.00 uri.
Ljubljana, Združenje bank Slovenije (sejna soba 501/502), Šubičeva ulica 2
260,00 € + DVV. Poravnali jo boste po prejemu računa. Za 3 ali več udeležencev iz iste institucije
bomo priznali 10% popust na navedeno ceno. V kotizacijo so vključene tudi pogostitve med
odmori.
17. januarja 2018 oz. do zapolnitve skupine. Pisne odjave sprejemamo prav tako do 17. januarja
2018. Po tem datumu je možna zamenjava udeležencev znotraj organizacije. V primeru
nepravočasne odjave vam bomo zaračunali celotno kotizacijo. Prijavnice lahko pošljete preko
spletnega obrazca prijavnica.
01/24 29 751, po e-mailu: ic@zbs-giz.si
Da bi bilo vaše usposabljanje čim bolj učinkovito, nam svoja vprašanja, dileme ali pričakovanja
vezana na seminar pošljite po elektronski pošti na naslov ic@zbs-giz.si, da jih bomo posredovali
predavateljici.

Banke in sodni postopki
_____________
Razpored dela na seminarju
25. januar 2017
Združenje bank Slovenije, sejna soba 501/502, Šubičeva 2, Ljubljana

Četrtek 25. januar 2017
09.00 – 10.30

Predavanje

10.30 – 10.45

Odmor

10.45 – 12.15

Predavanje

12.15 – 13.15

Kosilo (Restavracija Romansa)

13.15 – 14.45

Predavanje

Dida Volk, sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani

