OOZ GROSUPLJE organizira strokovno spletno izobraževanje
»IZVRŠBA NA PODLAGI VERODOSTOJNE LISTINE«
v TOREK 15.11.2022, ob 10:00 uri, preko ZOOM
Trajanje: 4 šolske ure
Lokacija: preko ZOOM
Izvajalka: Maja Lajevec - univerzitetna diplomirana pravnica
Poznavanje osnov izvršbe, predvsem razlik med izvršbo na podlagi verodostojne listine in izvršbe
na podlagi izvršilnega naslova pomaga pri uspešnem vodenju postopka in čim hitrejši izterjavi.
Izobraževanje je prilagojeno nepravnikom, ki pri svojem delu potrebujejo znanje izvršbe.
Ni nepotrebne teorije, gre za jasen in sistematičen pregled bistva postopka po zaključenih
sklopih in predstavljeni so tisti inštituti izvršbe, ki jih mora vsak uporabnik za uspešno delo
poznati. V pomoč pri razumevanju je obsežno gradivo, preglednice, grafi in vzorci. S primeri iz
prakse bomo pojasnjevali pravila, poiskali odgovore na vsa vprašanja in dileme, s katerimi se
srečujete.

PROGRAM:
Izvršba - pred začetkom postopka:
-

kaj je izvršba in zakaj jo moramo poznati?

-

kako do podatkov o dolžnikovem premoženju pred in med izvršilnim
postopkom;

-

pravila o opominjanju dolžnika in pravila o reklamaciji računov;

-

stečaj ali izvršba - zakaj mora upnik poznati osnove obeh postopkov
in kako se odloči za pravega?

-

najpogostejše napake v postopku in njihove posledice.

-

Vročanje sklepa o izvršbi:

-

osnovna pravila o vročanju sodnih pošiljk,

-

računanje rokov in najpogostejše napake povezane s štetjem rokov in hude
posledice napak v postopku;

-

Izvršilna sredstva - premoženje dolžnika na katerega se seže v izvršbi:

-

izvršilna sredstva za izterjavo denarne in nedenarne terjatve;

-

sprememba izbranega sredstva izvršbe med postopkom;

Prijave se sprejemajo na naslov OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje ali po e-pošti ooz.grosuplje@ozs.si. Pri
skupinskih izobraževanjih bodo prejete vloge po potrditvi izvedbe izobraževanja s strani OOZ Grosuplje odobrene za celotne stroške
izobraževanja. Pri povračilih veljajo pogoji razvidni iz Javnega povabila k sofinanciranju skupinskih izobraževanj in usposabljanj
enot malega gospodarstva na področju OOZ v letu 2022, ki je sestavni del te prijave.

-

kako izbrati pravo sredstvo - stroški postopka;

-

Izvršba na podlagi verodostojne listine:

-

vrste verodostojnih listin;

-

kako teče postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine - praktičen prikaz
celotnega postopka:

-

vsebina predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine - poslovanje preko
COVL-a;

-

kako izbrati izvršilno sredstvo - premoženje dolžnika za poplačilo dolga;

-

posledica izdaje sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine;

-

kaj mora po prejetem sklepu o izvršbi storiti delodajalec?

-

ugovorni razlogi pri izvršbi na podlagi verodostojne listine - zakaj lahko dolžnik
uveljavlja prav vse?

-

postopek po ugovoru - kaj mora upnik vedeti, da po nepotrebnem ne podaljšuje
postopka;

-

ravnanje upnika v pravdnem postopku, ki se nadaljuje kot posledica ugovora zoper
sklep o izvršbi;

-

grafični prikaz postopka;

-

Izvršba na dolžnikove prejemke in sredstva na TRR in Izvršba na dolžnikove premičnine:

-

osnovna pravila in opozorila upniku, na kaj mora pri izbiri sredstva izvršbe paziti;

PREDAVATELJICA
MAJA LAJEVEC
Maja Lajevec - univerzitetna diplomirana pravnica, več
kot 17 let zaposlena na sodišču v Ljubljani - najprej kot
strokovna sodelavka, nato enajst let kot izvršilna
sodnica na Okrajnem sodišču v Ljubljani in tri leta kot
specializirana stečajna sodnica na Okrožnem sodišču v
Ljubljani. Zaradi prepričanja, da za sodnika ni dovolj le
spremljanje in poznavanje zakonodaje, je svoje znanje
nadgrajevala z aktivnim sodelovanjem v postopkih
sprejemanja izvršilne in stečajne zakonodaje, z
izobraževanjem izvršiteljev in upraviteljev, s pisanjem
strokovnih člankov in z različnimi izobraževanji o
težavah upniško dolžniških razmerij. Od leta 2017 dalje posluje kot samostojna pravna svetovalka, ki
se ukvarja izključno z izvršbo in stečaj. S prispevki povezanimi z izvršbo in stečajem vsako leto
Prijave se sprejemajo na naslov OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje ali po e-pošti ooz.grosuplje@ozs.si. Pri
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izobraževanja. Pri povračilih veljajo pogoji razvidni iz Javnega povabila k sofinanciranju skupinskih izobraževanj in usposabljanj
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sodeluje na Insolvenčnih dnevih, z revijo Odvetnik, z Obrtno zbornico in Zvezo potrošnikov
Slovenije. Za spletni portal Tax-Fin-Lex ureja sodno prakso stečajnega in izvršilnega področja. Leta
2021 je skupaj s kolegico višjo sodnico Elizabeto Žgajnar, izdala Komentar Zakona o izvršbi in
zavarovanju in Priročnik za uporabo izvršbe. Oba sta namenjena uporabnikom izvršbe, Priročnik
predvsem tistim, ki niso nujno pravniki. Letos sta izdali tretjo knjigo, ki govori o delu in stroških
izvršitelja. Pri izobraževanjih je praktična in sistematična. Osnovno vodilo je, da moral osnove
izvršbe in stečaja poznati vsak, tudi zato, ker so posledice napak v obeh postopkih pogosto
nepopravljive. Cilj, ki ga zasleduje je priprava udeležencev na samostojnost in suverenost pri delu,
ter zmožnost kritične, pravilne in pravočasne presoje, kdaj je potrebna pomoč pravnega
strokovnjaka.

GRADIVO
Predavateljica bo pripravila obsežen PPT, ki bo prikaz teka celotnega postopka. V njem so
grafi, preglednice, pozivi sodišča in vzorci najpogostejših vlog. PPT je pripravljen tako, da bo
udeležencem v pomoč pri njihovem kasnejšem samostojnem delu.
Izobraževanje je organizirano v okviru Javnega povabila k sofinanciranju izobraževanja in
usposabljanja enot malega gospodarstva na področju OOZ Grosuplje v letu 2022, ki ga
sofinancirata tudi občini Grosuplje in Dobrepolje. Posledično je udeležba na izobraževanju za
upravičence BREZPLAČNA. Upravičenci do brezplačne udeležbe:
− vsi člani OOZ Grosuplje;
− vsi samostojni podjetniki ali podjetja v zasebni lasti z do 50 zaposlenimi s sedežem na območju
občine Grosuplje;
− vsi samostojni podjetniki ali podjetja v zasebni lasti s sedežem v občini Dobrepolje.
Vsi ostali udeleženci plačajo polno ceno 75,00 EUR (DDV vključen) na udeleženca.

Vašo izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete v nadaljevanju, pošljite najkasneje do 10.11.2022 na OOZ
Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1b, 1290 Grosuplje ali po e-pošti na ooz.grosuplje@ozs.si. Za dodatne
informacije pokličite 01 786 51 30 (Vera Brezovar) oz. pišite na ooz.grosuplje@ozs.si.

Prijave se sprejemajo na naslov OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje ali po e-pošti ooz.grosuplje@ozs.si. Pri
skupinskih izobraževanjih bodo prejete vloge po potrditvi izvedbe izobraževanja s strani OOZ Grosuplje odobrene za celotne stroške
izobraževanja. Pri povračilih veljajo pogoji razvidni iz Javnega povabila k sofinanciranju skupinskih izobraževanj in usposabljanj
enot malega gospodarstva na področju OOZ v letu 2022, ki je sestavni del te prijave.

PRIJAVA na »IZVRŠBA NA PODLAGI VERODOSTOJNE LISTINE«
Naziv podjetja/s.p.:

(izpolnite z velikimi tiskanimi črkami)

Ime in priimek zastopnika podjetja/s.p.:

Naslov podjetja/s.p.:

Pošta:

Matična številka podjetja/s.p.:

Davčna št. podjetja/s.p.:

Davčni zavezanec (obkroži):

DA

NE

Občina podjetja/s.p.:
Oblika izobr. (obkroži): individualno skupinsko

IME in PRIIMEK udeleženca/ke

Član OOZ Grosuplje (obkroži): Da

Telefon udelež.

Ne

E- naslov:

Naziv oz. vsebina izobraževanja

Termin

Cena izobr.
(z DDV)

IZVRŠBA NA PODLAGI VERODOSTOJNE LISTINE

17.11.2022

75,00

% oz. znesek povračila
(izpolni OOZ Grosuplje)

Plačil SKUPAJ

IZJAVA
Podpisani zastopnik podjetja/s.p. z sedežem v občini ______________________________ izjavljam, da za iste storitve, ki jih koristim po tej vlogi, ne prejemam finančne pomoči po drugih predpisih in da skupaj s tokratno pomočjo in
vrednostjo doslej prejetih pomoči v obdobju zadnjih treh (3) let ne presegam zneska 100.000,00 € v sektorju transporta oz. 200.000,00 € bruto v drugih gospodarskih dejavnostih, skladno s pravilom »de minimis«. V primeru ugotovitve
neresničnosti te izjave, se zavezujem prejeta sredstva iz te vloge vrniti.
Ravno tako sem seznanjen z vsebino Javnega povabila k sofinanciranju izobraževanja in usposabljanja enot malega gospodarstva na področju OOZ Grosuplje v letu 2022, ki je sestavni del te prijave.
Podatki prijave se zbirajo in uporabljajo za potrebe obveščanja o sami izvedbi naročene storitve in jih bo upravljavec (OOZ Grosuplje) posredoval v uporabo izvajalcu delavnice ter za namene sofinanciranja storitve tudi pristojni občini, v
kateri ima podjetje/s.p. poslovni sedež. Podatke prijave OOZ Grosuplje zbira in obdeluje za potrebe izdaje računa in se po Zakonu o davku na dodano vrednost hranijo 10 let.
SOGLAŠAM, da OOZ Grosuplje uporabi moje podatke iz prijave za namene obveščanja o novicah do preklica. Seznanjen sem, da lahko kadarkoli pisno na naslov OOZ GROSUPLJE, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje, ali preko
ooz.grosuplje@ozs.si, zahtevam, da OOZ Grosuplje v 15 dneh preneha uporabljati posredovane osebne podatke za namene obveščanja o novicah.

Kraj in datum:______________________________________

Žig

Podpis zastopnika podjetja:_____________________________

Prijave se sprejemajo na naslov OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje ali po e-pošti ooz.grosuplje@ozs.si. Pri skupinskih izobraževanjih bodo prejete vloge po potrditvi izvedbe izobraževanja s strani
OOZ Grosuplje odobrene za celotne stroške izobraževanja. Pri povračilih veljajo pogoji razvidni iz Javnega povabila k sofinanciranju skupinskih izobraževanj in usposabljanj enot malega gospodarstva na
področju OOZ v letu 2022, ki je sestavni del te prijave.

