
Sreda, 1. junij 2016

LASTNINSKA PRAVICA IN NJENO PRAVNO VARSTVO
(vodja: dr. Nina Plavšak)

Pravne lastnosti lastninske pravice kot samostojne 
ali vključene pravice, pomen razpolagalnega 
upravičenja in pravno varstvo vknjižene, resnične 
in pričakovane lastninske pravice
Dr. Nina Plavšak

Uporaba pravil stvarnega prava pri varstvu 
vknjižene, resnične in pričakovane lastninske 
pravice v praksi slovenskih sodišč
Miha Verčko, Ministrstvo za pravosodje

Varstvo vknjižene, resnične in pričakovane 
lastninske pravice v postopkih po ZVEtL
Maja Zorman, sodnica, Okrajno sodišče v Kranju

ZASTAVNA PRAVICA 
(vodja: dr. Miha Juhart)

Komisorna klavzula – kje in do kod
Dr. Miha Juhart, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Neposredna izvršljivost notarskih zapisov
Bojan Podgoršek, notar

Notarska prodaja zastavljene nepremičnine
Nada Kumar, notarka

Hipoteka na nepremičnini, ki je predmet razlastitve
Dr. Matija Damjan, Inštitut za primerjalno pravo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani

Četrtek, 2. junij 2016

SLUŽNOSTI IN STAVBNA PRAVICA 
(vodja: dr. Renato Vrenčur)

Pravni temelji pridobitve služnosti v javno korist 
s komentarjem najnovejše sodne prakse
Dr. Renato Vrenčur, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

Usklajenost sodne prakse glede 
priposestvovanja služnosti v javno korist
Tomaž Pavčnik, sodnik, Vrhovno sodišče RS

Pravna usoda služnosti in stavbne pravice v 
primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi 
in stečaju – pomen prednostnega načela
Dr. Nina Plavšak

Podnormiranost stavbne pravice v SPZ
Dr. Matjaž Tratnik, Pravna fakulteta Univerze v 
Mariboru

AKTUALNA VPRAŠANJA STVARNEGA PRAVA V 
PRAKSI SODIŠČ

Prikaz sodne prakse v zemljiškoknjižnih zadevah
Jožica Velkaverh, sodnica, Višje sodišče v Kopru

Okrogla miza – težave pri uporabi pravil 
stvarnega prava v praksi sodišč

1. in 2. junij 2016, Pravna fakulteta v Ljubljani

Vabljeni na Stvarnopravne dneve 2016, ki so namenjeni vsem, ki želijo celovit, sistematičen in strokoven 
pregled najpomembnejših aktualnih pravnih vprašanj s področja stvarnega prava in odgovorov nanje. 
Predstavili jih bomo s poglobljenimi strokovnimi utemeljitvami in s prikazom sodne prakse. Znanja in 
izkušnje bodo z nami delili vodilni strokovnjaki: dr. Nina Plavšak, dr. Miha Juhart, dr. Renato Vrenčur, 
Miha Verčko, Maja Zorman, Bojan Podgoršek, Nada Kumar, dr. Matija Damjan, Tomaž Pavčnik,  
dr. Matjaž Tratnik, Jožica Velkaverh in drugi.
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