
 

 
 

Organizator specializiranih strokovnih seminarjev za strokovnjake s področja financ in 

uravnavanja tveganj 

organizira finančni seminar z naslovom 

 

Pravne možnosti podjetja v primeru stečaja dolžnika 
 

Ljubljana, Hotel Central, 9. december 2010 

 

 

Komu je seminar namenjen? 

 

Seminar je namenjen: 

 

 vsem lastnikom podjetij,  

 vodstvom podjetij ter nadzornim svetom podjetij, 

 svetovalcem v gospodarskih druţbah, 

 zaposlenim v pravnih službah podjetij in bank,  

 podjetjem in bankam, ki nastopajo v upniških odborih, 

 vsem, ki jih zanima, katere razpoložljive pravne možnosti naj podjetje uporabi v primeru 

insolventnosti dolţnika, da bi maksimiziralo poplačilo svojih terjatev, 

 vsem, ki ţelijo na podlagi praktičnih primerov na seminarju spoznati, kakšna so dosedanje 

izkušnje nekaterih podjetij v insolvenčnih postopkih, 

 vsem, ki ţelijo spoznati, katere napake so do sedaj delala podjetja kot upniki v 

insolvenčnih postopkih in tako niso mogla izterjati svojih terjatev, 

 vsem, ki ţelijo spoznati dosedanjo domačo sodno prakso na področju insolvenčnih 

postopkov, in 

 vsem, ki ţelijo predavateljem zastaviti svoja vprašanja, kako ravnati v posameznih stvarnih 

ali hipotetičnih situacijah, v katerih se nahajajo ali pa se utegnejo nahajati podjetja. 

 

 

Izvajalci seminarja 

 

1. mag. Miha Štepec, Abanka 

2. mag. Miha Šlamberger, Nova Kreditna banka Maribor 

3. Luka Devjak, odvetnik in stečajni upravitelj 

 

 

Predsednik programskega sveta 

 

dr. Srečko Devjak, Nadzor bančnega poslovanja, Banka Slovenije 

 

 

 



 

Program seminarja 

 

1. mag. Miha Štepec: Prijava in preizkus terjatev v stečaju in prisilni poravnavi s primeri iz 

prakse 

 Vsebina prijave 

 Preizkus terjatev 

 Priznane in prerekane terjatve 

 Pravna sredstva, ki so na voljo upniku v primeru, da je njegova terjatev prerekana 

 PRAKTIČNI PRIMER: analiza izbranih praktičnih primerov. 

 

 

2. mag. Miha Šlamberger: Vloga upnika v insolvenčnih postopkih  

 Upnik kot predlagatelj stečaja 

 Upniški odbor v prisilni poravnavi in stečajnem postopku 

 Pravna sredstva, ki so na voljo upniku v insolvenčnih postopkih  

 
3. mag. Miha Štepec: Poplačilo upnikov v insolvenčnih postopkih s primeri iz prakse 

 Primerjava poplačila v stečaju in prisilni poravnavi 

 Posebna in splošna stečajna masa 

 Vrstni red poplačila terjatev 

 Delitev stečajne mase 

 Primerjava poloţaja navadnih upnikov z ločitvenimi upniki in upniki, katerih terjatve se 

poplačujejo prednostno 

 Stroški upnika v insolvenčnih postopkih 

 PRAKTIČNI PRIMER: analiza izbranih praktičnih primerov. 

 

4. mag. Miha Šlamberger: Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj 

 Pogoji za izpodbijanje 

 PRAKTIČNI PRIMER 1: praktični primer izpodbijanja iz pravne prakse, ko pogoji za 

izpodbijanje niso bili izpolnjeni in je bilo izpodbijanje zato neuspešno 

 Posledica uspešnega izpodbijanja 

 PRAKTIČNI PRIMER 2: praktični primer podjetja, ki je bilo uspešno pri izpodbijanju, in koristi 

podjetja zaradi uspešnega izpodbijanja 

 

5. Luka Devjak: Odgovornost tretjih oseb v insolvencnih in drugih postopkih 

 Zahtevki do osebno odgovornih druţbenikov stečajnega dolţnika, 

 Odgovornost druţbenikov v primeru izbrisa druţbe iz registra brez likvidacije, 

 Odškodninska odgovornost članov poslovodstva, 

 Odškodninska odgovornost članov nadzornega sveta, 

 Odškodninska odgovornost upravitelja, 

 Spregled pravne osebnosti in odgovornost po kazenskem pravu 

 

 

 

 

 

 

 



 

Urnik seminarja 
 
Četrtek, 9.12.2010 
 

8:00 – 8:15 prihod in registracija udeleţencev 

8:15 – 9:15  mag. Mitja Štepec, Prijava in preizkus terjatev v stečaju in prisilni poravnavi s 
primeri iz prakse 

9:15 – 10:30 mag. Miha Šlamberger, Vloga upnika v insolvenčnih postopkih 

10:30 – 10:45 Odmor 

10:45 – 12:00 Luka Devjak, Odgovornost tretjih oseb v insolvenčnih in drugih postopkih 

12:00 – 13:00 Kosilo
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13:00 – 14:30 mag. Miha Štepec, Poplačilo upnikov v insolvenčnih postopkih s primeri iz prakse 

14:30 – 14:45 Odmor 

14:45 – 16:15 mag. Miha Šlamberger, Izpodbijanje dolţnikovih pravnih dejanj 

 
 

Kdaj in kje bo potekal seminar? 

 

Seminar bo potekal 9. decembra 2010 v Central hotelu, Miklošičeva 9, Ljubljana. Dodatne informacije 

o hotelu lahko udeleţenci seminarja pridobijo na spletnem naslovu www.centralhotel.si.   

 

 

Kje je mogoče pridobiti dodatne informacije o seminarju in organizatorju? 

 

Dodatne informacije o seminarju je mogoče pridobiti pri organizatorju seminarja, IFIN, Inštitut za 

finance, po elektronski pošti na naslovu info@ifin.si. 

 

Dodatne informacije o organizatorju seminarja, reference in pregled preteklih seminarjev je mogoče 

dobiti na domači strani organizatorja www.ifin.si. 

 

 

Kotizacija in splošni pogoji 

  

Kotizacija za navedeni seminar znaša 190 EUR + DDV za majhna podjetja (podjetja, pri katerih celotni 

prihodki v letu 2009 niso presegli 200.000 EUR) in 250 EUR + DDV za vsa ostala podjetja in finančne 

institucije. IFIN, Inštitut za finance, za drugega in vsakega nadaljnjega udeleţenca iz iste institucije 

priznava 30% popust od navedene cene.  

 

Za vse prijave do ponedeljka 22. novembra 2010 se kotizacija zmanjša za 4% popust. 

 

Zadnji dan za prijavo na seminar je torek, 7. december 2010. IFIN, Inštitut za finance, si pridrţuje 

pravico do spremembe programa v primeru nastopa nepredvidljivih dogodkov ali do odpovedi 

seminarja v primeru premajhnega števila prijav. Če se pisno odjavite 10 dni pred izvedbo seminarja, to 

je do vključno 26. novembra 2010, vam bomo zaračunali 20% kotizacije. Če se pisno odjavite 5 dni 

pred izvedbo seminarja, to je do vključno 2. decembra 2010, vam bomo zaračunali 50% kotizacije. V 

primeru kasnejše odjave vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.   

                                                      
1
 Kosilo ni vključeno v kotizacijo. 

http://www.centralhotel.si/
mailto:info@ifin.si
http://www.ifin.si/


 

Kako se je mogoče prijaviti na seminar? 

 

Prijavnica na seminar se nahaja na zadnji strani brošure. Izpolnjeno prijavnico pošljite po faksu na 

številko 01 514 16 91. Na seminar se lahko prijavite tudi po elektronski pošti na elektronski naslov 

info@ifin.si. Prosimo vas, da v primeru elektronske prijave pri prijavi navedete vse podatke, ki se 

nahajajo na prijavnici.   

 

 

mailto:info@ifin.si


 

 
 

PRIJAVNICA za udeleţbo na seminarju »Pravne možnosti podjetja v primeru stečaja dolžnika« 

 

Organizacija:  ____________________________________________________________________________  
 
Naslov:    _______________________________________________________________________________ 
(Prosimo, vpišite točne podatke o firmi oz. imenu in sedeţu, ki jih bomo uporabili za izstavitev računa) 
 
ID za DDV: ________________________  Telefon: __________________  Fax: _______________________  
 
 
Prijavljamo:  
 
 
1. __________________________________________________    e-mail: ____________________________   
     (ime in priimek, delovno mesto)                                                    
 
 
2. __________________________________________________    e-mail: ____________________________   
     (ime in priimek, delovno mesto)                                                    
 
 
3. __________________________________________________    e-mail: ____________________________   
     (ime in priimek, delovno mesto)            
 
          
4. __________________________________________________    e-mail: ____________________________   
     (ime in priimek, delovno mesto)                  
 
 
5. __________________________________________________    e-mail: ____________________________   
     (ime in priimek, delovno mesto)                  
 
 
V _____________________________,   dne ______________ 2010 
       
 
                                                                                                        Ţig in podpis odgovorne osebe: 
 
 

                                                                                                         ______________________ 
 
Izpolnjeno prijavnico pošljite po faksu na številko 01 514 16 91. Na seminar se lahko prijavite tudi po elektronski pošti na 
elektronski naslov info@ifin.si. IFIN, Inštitut za finance, za drugega in vsakega nadaljnjega udeleţenca iz iste institucije 

priznava 30% popust od navedene cene.  
 
Zadnji dan za prijavo na seminar je torek, 7. december 2010. IFIN, Inštitut za finance, si pridrţuje pravico do spremembe 

programa v primeru nastopa nepredvidljivih dogodkov ali do odpovedi seminarja v primeru premajhnega števila prijav. 
Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po končanem seminarju. Če se pisno odjavite 10 dni pred izvedbo seminarja, to 
je do vključno 26. novembra 2010, vam bomo zaračunali 20% kotizacije. Če se pisno odjavite 5 dni pred izvedbo 
seminarja, to je do vključno 2. decembra 2010, vam bomo zaračunali 50% kotizacije. V primeru kasnejše odjave vam 
bomo kotizacijo zaračunali v celoti.   
 
IFIN, Inštitut za finance, se zavezuje, da bo vaše podatke skrbno hranil v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
(ZVOP, UL RS 59/1999, 57/2001 in 59/2001) in uporabljal za lastne potrebe ter jih brez vaše privolitve ne bo posredoval 
tretjim osebam. IFIN, Inštitut za finance, bo podatke uporabljal izključno z namenom lastnih poslovnih dejavnosti. 
Registrirani uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da IFIN, Inštitut za finance, trajno ali začasno preneha uporabljati njegove 
osebne podatke za namene neposrednega trţenja.  

 

mailto:info@ifin.si

