Murska Sobota, 11.4.2016

VABILO
na strokovno delavnico

Insolvenčna zakonodaja v praksi - zakaj jo kot podjetje
moramo poznati?
ki bo 5. maja 2016 ob 10.00 uri
na PGZ, Lendavska 5a (dvorana PGZ) v Murski Soboti.
Namen delavnice:
 pridobiti celosten pregled nad ureditvijo ZFPPIPP, vrstami terjatev, pravicami upnikov
 opozoriti na ključne dileme in postopke pri uveljavljanju in prijavi terjatev glede na
vrsto insolventnega postopka
 praktično prikazati postopke priprave in izvedbe prijav terjatev upnikov v postopku
do insolventnega dolžnika
Praktična naravnanost delavnice vam bo prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme na
področju insolvenčne zakonodaje, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.
Komu je delavnica namenjena?
Delavnica je namenjena podjetjem/podjetnikom, računovodjem, računovodskim servisom,
finančno-pravnim službam ter vsem ostalim, od katerih se pričakuje, da učinkovito
obvladujejo svoje terjatve.

Delavnica bo razdeljena na štiri glavne sklope:
1. Splošna predstavitev ZFPPIPP (1. ura):
- ugotavljanje insolventnosti (zakonske domneve),
- vrsta insolventnih postopkov (opis postopkov), posebnosti osebnega stečaja,
- naloge upravitelja,
- možnost upnikov
2. Vrste terjatev (2. ura):
- predstavitev različnih vrst terjatev in položaji upnika glede na imetništvo terjatev,

-

vpliv stečaja na izvršilne postopke,

-

132. člen ZFPPIPP,

-

kaj se zgodi z DDV-jem in drugimi dajatvami

3. Praktični primeri (delavnica) prijave terjatev (3. ura):
-

vzorci ustreznih prijav glede na vrsto terjatev,

-

celotna izvedba sestave in oddaje prijave,

-

spremljanje seznamov upravitelja,

-

ugovor zoper sezname,

-

napotitev na pravdo.

4. Okrogla miza (4. ura):
-

diskusija o stečajnih in drugih postopkih,

-

praktični primeri,

-

odgovori na vprašanja

Predavatelja/izvajalca delavnice:

-

Mirko Filipović, univ. dipl. pravnik

Je odvetnik in stečajni upravitelj v Ljubljani z dolgoletnimi praktičnimi in strokovnimi
izkušnjami. Deluje zlasti na področju gospodarskega, civilnega in upravnega prava.

-

mag. Damijan Cigan , univ. dipl. ekonomist

Je direktor finančne ustanove in stečajni upravitelj iz Ljubljane z dolgoletnimi izkušnjami na
področju sklepanja lizing poslov in kreditiranju gospodarstva.
Kotizacija:
1. Za člane PGZ/GZS znaša kotizacija 49,00 € + DDV
2. Za nečlane znaša kotizacija 98,00 € + DDV
V ceno je všteto gradivo ter okrepčilo med odmori.
Trajanje delavnice:
4 šolske ure (z dvema odmoroma), zaključek delavnice do 14.00 ure.

prijavnica / naročilnica za seminar / posvet

Insolvenčna zakonodaja v praksi-zakaj jo kot podjetje
moramo poznati?
5. maj 2016 ob 10.00 uri,
PGZ, Lendavska 5a/IV v Murski Soboti.
Podatki o naročniku:
Podjetje: ____________________________________________________________________
Naslov: _____________________________________________________________________
Kontaktna oseba: _____________________________________________________________
Član GZS/PGZ:

DA

NE

Zavezanec za DDV:

DA

NE

Davčna številka: _______________________

Tel. št.: _______________________________

Matična številka: _______________________

e-pošta: _______________________________

Prijavnico pošljite do 3.5.2016

Na delvnico prijavljamo:
Ime in priimek

delovno mesto

1
_______________________________________
2
_______________________________________

-

po faksu: 52 136 59

-

po e-pošti: roman.wolf@gzs.si

Datum: _______________
Podpis in žig ____________

Kotizacija:
-

Za člane PGZ/GZS znaša kotizacija 49,00 € + DDV

-

Za nečlane znaša kotizacija 98,00 € + DDV

Kotizacijo boste poravnali na poslovni račun pri NLB št: SI56 02340-0257133318 po prejemu fakture.

