PROGRAM 2.4
Pravni in procesni položaj bank v insolvenčnih postopkih
Namenjen:

Zaposlenim v bankah in leasing družbah, ki se ukvarjajo s problematičnimi naložbami,
sodelujejo v upniških odborih ali na drug način rešujejo problematične naložbe in
morajo pri svojem delu spoštovati insolvenčno zakonodajo.

Cilji:

Seznaniti udeležence z osnovami postopkov iz Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP in ter
spremembami in novostmi, ki jih prinašata zadnji Noveli ZFPPIPP: ZFPPIPP-F in
ZFPPIPP-G, ter s pravnim in dejanskim položajem bank v insolvenčnih postopkih.
Novela ZFPPIPP-F je prinesla dva nova insolvenčna postopka: Postopek preventivnega
prestrukturiranja in posebna pravila za postopek prisilne poravnave nad srednjo in
veliko družbo. Spremenjena in dopolnjena so tudi pravila postopka poenostavljene
prisilne poravnave ter pravila vpliva postopka zaradi insolventnosti na izvršbe in
zavarovanja. Med drugimi spremembami posebej izstopa oprostitev plačila predujma
za stroške postopka osebnega stečaja za vse predlagatelje dolžnike, zato je bilo od
uveljavitve Novele ZFPPIPP-F začetih že več kot 11.000 postopkov osebnega stečaja.
Zaradi številnih zaznanih zlorab postopka osebnega stečaja in odpusta obveznosti, je
bila z zadnjo Novelo ZFPPIPP-G, ki je pričela veljati 26. aprila 2016, bistveno
spremenjena in dopolnjena prav ureditev postopka osebnega stečaja – predvsem
postopek odpusta obveznosti in pogojev za odpust obveznosti.
Izbris iz sodnega registra brez likvidacije na podlagi določb ZFPPIPP že od uveljavitve
Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za
obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD) ne daje več možnosti upnikom,
da uveljavljajo svoje terjatve zoper (aktivne) družbenike izbrisane družbe. Upnikom
tako preostane le možnost, da uveljavljajo svoje terjatve na podlagi uporabe inštituta
»spregleda pravne osebnosti po ZGD-1«.

Vsebina:

Prikaz bistvenih pravil insolvenčnih postopkov s poudarkom na položaju banke kot
upnika:
• Postopek preventivnega prestrukturiranja (pogoji, vpliv na izvršbe in
zavarovanja…),
• Postopki prisilnih poravnav in položaj upnika: redni postopek prisilne
poravnave, posebna pravila prisilne poravnave nad majhno, srednjo in veliko
družbo in postopek poenostavljene prisilne poravnave (posledice za terjatve
upnikov, učinki potrjene prisilne poravnave na terjatve upnikov, nadaljevanje
izvršilnega postopka, spremenjena pravila za terjatve upnikov v postopku
poenostavljene prisilne poravnave…)
• Stečajni postopek nad pravno osebo (pravne posledice na terjatve upnikov,
pobot terjatev in prepoved pobota, posebna pravila za vzajemno neizpolnjene
dvostranske pogodbe…
• Posebnosti postopka osebnega stečaja (omejitev poslovne sposobnosti
dolžnika, zaseg denarnega dobroimetja na dolžnikovih denarnih računih –
kako izvrševati sklep sodišča, kako je z poplačilom oziroma izterjavo stroškov,
ki nastajajo v postopku osebnega stečaja? spremembe Novele ZFPPIPP-G spremenjena pravila postopka odpusta obveznosti, zlorabe odpusta
obveznosti, podaljšano obdobje izpodbojnosti ...)
• Prijava in preizkus terjatev (posebnosti prijave ločitvene, izločitvene pravice,
sklep o preizkusu terjatev – priznana, prerekana, verjetno izkazana terjatev…)

•
•

•
•

Vpliv insolvenčnih postopkov na izvršbe in zavarovanja (nastanek ločitvene
pravice v postopku izvršbe in zavarovanja, zavarovanje s predhodnimi
odredbami in insolvenčni postopki – spremembe Novele ZFPPIPP-F…)
Začetek insolvenčnega postopka in ravnanje banke, ki vodi dolžnikov račun
(dovoljena plačila pri prisilni poravnavi, kakšen je »režim« pri poenostavljeni
prisilni poravnavi ter v postopku osebnega stečaja, posebnosti pri postopku
preventivnega prestrukturiranja, izvrševanje sklepov o izvršbi, veljavnost
nalogov…)
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj (splošna pravila izpodbijanja
dolžnikovih pravnih dejanj po ZFPPIPP, sodna praksa z razlago odločb…)
Spregled pravne osebnosti iz 8. člena ZGD-1 (opredelitev in pogoji za vložitev
tožbe, sodna praksa…)

Izvajalka:

Dida Volk, sodnica na Okrožnem sodišču

Metode:

Predavanje, primeri, razgovor. Pri obravnavanju posameznih tem bo predstavljena
tudi aktualna sodna praksa z razlago nekaterih najnovejših odločb sodišč.

Trajanje:

1 dan

Čas izvedbe:

13. februar 2018 s pričetkom ob 9.00 uri in koncem predvidoma ob 15.00 uri.

Kraj izvedbe:

Ljubljana, Združenje bank Slovenije, sejna soba 501/502, Šubičeva ulica 2

Kotizacija:

260,00 € + DDV. 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 ter gradivo.

Prijave:

do 5. februarja 2018 oz. do zapolnitve skupine. Pisne odjave sprejemamo prav tako
do 5. februarja 2018. Po tem datumu je možna le zamenjava udeležencev znotraj
iste institucije. V primeru nepravočasne odjave vam bomo zaračunali celotno
kotizacijo. Prijavite se lahko preko spletnega obrazca prijavnica.

Informacije:

01/242 97 51, po e-mailu: ic@zbs-giz.si

Opomba:

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.

Pravni in procesni položaj bank v insolvenčnih postopkih
_____________

Razpored dela na seminarju
13. februar 2018
Združenje bank Slovenije, sejna soba 501/502, Šubičeva 2, Ljubljana
Torek, 13. februar 2018
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

