23. in 24. maj 2018 | Ljubljana
Tema posveta Stvarnopravni dnevi 2018 je zastavna pravica
Na posvetu bodo sistematično in poglobljeno obravnavana vsa pravna področja, povezana s pridobitvijo
in uveljavitvijo zastavne pravice. Predstavitve posameznih tem bodo osredotočene na področja, na katerih
v poslovni praksi pogosto prihaja do zapletov ali težav. Predavatelji bodo o pravnih vprašanjih, ki v praksi
povzročajo težave, oblikovali in utemeljili odgovore, kako te težave mogoče najbolj učinkovito razrešiti. Med
drugim bodo pojasnili:
• kako je mogoče s hipoteko zavarovati sindicirani
kredit v korist več bank kot skupnih imetnic
hipoteke,
• kakšna je razlika med zastavo terjatve in
fiduciarnim prenosom terjatev v zavarovanje
in kdaj zastavni upnik pridobi zastavno pravico na
terjatvi,
• katere stvari so lahko predmet neposestne
zastavne pravice in kakšen je pomen registra
neposestnih zastavnih pravic,
• kakšna je odgovornost zastavnega upnika, če
neupravičeno ali nepravilno uveljavi zastavno
pravico z zunajsodno prodajo,

• kako izvedemo prenos dela terjatev,
zavarovanih s hipoteko, na novega upnika,
• kdaj in kako lahko zastavni upnik uveljavi
zastavno pravico na finančnem instrumentu s
prevzemom (prilastitvijo) tega instrumenta,
• kako mora zastavni upnik opraviti zunajsodno
prodajo vrednostnih papirjev zaradi
uveljavitve zastavne pravice (pravila dobre
poslovne prakse pri prodaji),
• kako lahko zastavni upnik opravi zunajsodno
prodajo poslovnega deleža in kako doseže vpis
prodanega poslovnega deleža v korist kupca v
sodnem registru.

Ob dogodku bo v zbirki Sodobno stvarno pravo izšla monografija Zastavna pravica, katere urednika sta
dr. Nina Plavšak in dr. Renato Vrenčur. Udeleženci posveta bodo monografijo prejeli kot del gradiva posveta,
katerega cena je vključena v kotizacijo.
Posvet Stvarnopravni dnevi je namenjen vsem strokovnim profilom, ki v različnih vlogah rešujejo pravna
vprašanja in dileme, povezane z uporabo pravil o zastavni pravici: sodnikom in strokovnim sodelavcem
na sodiščih, odvetnikom, odvetniškim kandidatom in pripravnikom, stečajnim upraviteljem, notarjem in
finančnikom ter seveda upnikom in dolžnikom, pridobljena znanja pa bodo koristna tudi študentom pravnih
in ekonomsko-poslovnih fakultet. Posebna pozornost bo namenjena praktičnim prikazom posameznih
pravnih problemov in razlagi argumentov, s katerimi predavatelji utemeljujejo svoja stališča.
Vabljeni, da se nam pridružite 23. in 24. maja 2018 v Ljubljani, saj boste na posvetu dobili odgovore na
vprašanja, ki bremenijo vaše vsakdanje poslovanje, predvsem pa boste opozorjeni tudi na dileme in težave,
ki se jim morate v kar največji meri izogniti; dobili jih boste skupaj z napotki, kako se jim izogniti, da boste pri
svojem delu čim bolj uspešni.
Vabljeni!
www.planetgv.si/spd

Program

Prvi dan (sreda, 23. maj 2018)
8.30–9.00

Prijava udeležencev

9.00–9.15

Uvodni nagovor organizatorjev

Drugi dan (četrtek, 24. maj 2018)
FINANČNA ZAVAROVANJA
vodi dr. Renato Vrenčur
9.00–9.45

Uveljavitev zastavne pravice s prodajo in
odgovornost zastavnega upnika
Dr. Nina Plavšak

9.45–10.30

Uveljavitev zastavne pravice s prevzemom
(prisvojitvijo) predmeta zavarovanja
Dr. Renato Vrenčur, izredni profesor na Pravni
fakulteti Univerze v Mariboru

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI ZASTAVNE PRAVICE
vodi dr. Miha Juhart
9.15–10.45

Splošne značilnosti zastavne pravice, hipoteka
in maksimalna hipoteka
Dr. Nina Plavšak

10.45–11.15

Odmor za kavo in druženje

11.15–12.00

Komisorna klavzula – kje in do kod
Dr. Miha Juhart, redni profesor na Pravni fakulteti
Univerze v Ljubljani

12.00–12.30 Razprava o temah obeh prispevkov prve sekcije
12.30–13.30 Odmor za skupno kosilo

10.30–11.00 Odmor za kavo in druženje
11.00–11.45

Ureditev finančnih zavarovanj v nekaterih tujih
pravnih redih
Dr. Miha Šlamberger

11.45–12.30

Razprava o temah vseh prispevkov tretje sekcije

12.30–13.30 Odmor za skupno kosilo

ZASTAVA TERJATEV IN NEPOSESTNA ZASTAVA
vodi dr. Renato Vrenčur
13.30–15.00 Zastava terjatev, fiduciarni prenos v
zavarovanje in globalna cesija
Dr. Renato Vrenčur, izredni profesor na Pravni
fakulteti Univerze v Mariboru
15.00–15.30 Odmor za kavo in druženje
15.30–16.15

Neposestna zastavna pravica
Miha Verčko, sekretar na Ministrstvu za pravosodje

16.15–17.00

Razprava o temah obeh prispevkov druge sekcije

UVELJAVITEV ZASTAVNE PRAVICE
vodi dr. Nina Plavšak
13.30–14.30 Uveljavitev zastavne pravice na vrednostnih
papirjih
Dr. Blaž Hrastnik, odvetnik, Odvetniška družba Rojs,
Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.
14.30–15.00 Uveljavitev zastavne pravice na poslovnem
deležu
Dr. Gregor Dugar, docent na Pravni fakulteti Univerze
v Ljubljani

Prijavnica

15.00–15.30 Odmor za kavo in druženje
15.30–16.15

Uveljavitev pogodbene zastavne pravice v
izvršbi
Mag. Damjan Orož, višji sodnik na Višjem sodišču v
Ljubljani

16.15–17.00

Razprava o temah vseh prispevkov četrte sekcije

Ime in priimek:
Delovno mesto (obvezno navedite):
Podjetje:
Naslov:
Matična št. plačnika:
Davčni zavezanec  

ID-št. plačnika za DDV:
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Kotizacija za zgodnjo prijavo do 31. marca 2018: 330 €
Kotizacija za redno prijavo od 1. aprila 2018: 390 €
Posebna kotizacija za sodnike: 130 €

Telefon:

E-pošta:

Datum:

Žig in podpis:

S podpisom jamčite, da se strinjate s splošnimi pogoji: www.planetgv.si/splosni-pogoji. Skenirano prijavnico pošljite na e-naslov prijave@planetgv.si ali po faksu na številko 01/30 94 445.
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