UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Predmet:
Insolvenčno pravo
Course title:
Študijski program in stopnja
Study programme and level

Študijska smer
Study field

Letnik
Academic year

Prvostopenjski UN študij
program Pravo

Semester
Semester

Tretji ali četrti Šesti ali osmi

Vrsta predmeta / Course type

Izbirni strokovni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures
30

Seminar
Seminar
15

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Klinične vaje
work

Druge oblike
študija
15

Samost. delo
Individ. work
60

izr. prof. dr. Ana Vlahek

Predavanja / Lectures:
Vaje / Tutorial:

slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za pristop k izpitu je opravljena (spisana in
predstavljena) in pozitivno ocenjena seminarska
naloga (analiza izbranega postopka zaradi
insolventnosti).

Prerequisites:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

1. Načini prenehanja gospodarskih subjektov
2. Zgodovina insolvenčnega prava
3. Razvoj in vloga insolvenčnega prava v
Sloveniji
4. Temeljna načela insolvenčnega prava
5. Temeljni pojmi insolvenčnega prava
6. Glavni akterji v postopkih zaradi

ECTS
4

insolventnosti
7. Statistika postopkov zaradi insolventnosti v
Republiki Sloveniji
8. Obveznosti organov družb ob nastanku
insolventnosti
9. Postopek preventivnega prestrukturiranja
po ZFPPIPP in zunajsodno
prestrukturiranje
9.1. Temeljna pravila postopka preventivnega
prestrukturiranja
9.2. Analiza izbranih primerov postopkov
preventivnega prestrukturiranja
10. Postopek prisilne poravnave
10.1. Temeljna načela in temeljna pravila
postopka prisilne poravnave
10.2. Poenostavljena prisilna poravnava
10.3. Analiza izbranih primerov postopkov
prisilne poravnave in poenostavljene prisilne
poravnave
11. Stečajni postopek
11.1. Stečajni postopek nad pravno osebo
11.2. Postopek osebnega stečaja z odpustom
obveznosti
11.3. Postopek stečaja zapuščine
11.4. Analiza izbranih primerov stečajnih
postopkov
12. Postopki zaradi insolventnosti z
mednarodnim elementom
13. Primerjalno in mednarodno insolvenčno
pravo
Temeljni literatura in viri / Readings:








ZFPPIPP in druga relevantna zakonodaja s področja insolvenčnega prava
Plavšak, Komentar Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), Tax-Fin-Lex, Abc Nepremičnine, Ljubljana, 2017
Plavšak, Lajevec, Levstek, Urejena sodna praksa, Tax-Fin-Lex, Abc Nepremičnine, Ljubljana,
2017
Aktualni članki in drugo gradivo s področja insolvenčnega prava, sporočeno na predavanjih
Prelič: Stečajno pravo, Pravna fakulteta v Mariboru, Maribor, 1999
Moss, Fletcher, Isaacs: The EC Regulation on Insolvency Proceedings, Oxford University




Press, Oxford, 2016
Bork: Einführung in das Insolvenzrecht, 8. Auflage, JZ, Mohr Siebeck, 2017
Good: Principles of Corporate Insolvency Law, 5th Ed., Sweet & Maxwell, 2018

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Cilj predmeta je, da slušatelj pridobi osnovna
teoretična in praktična znanja o postopkih
zaradi insolventnosti in o pravnih razmerjih, ki
se zaradi teh postopkov oblikujejo oziroma
preoblikujejo. Predmet naj da taka znanja, ki
bodo omogočala slušateljem, da sodelujejo pri
oblikovanju pravnih aktov, ki jih v takih
postopkih sprejemajo družbe in drugi subjekti.
Slušatelje naj usposobi tudi za sodelovanje v
sodnih postopkih zaradi insolventnosti.
Predvideni študijski rezultati:

Po študiju tega predmeta bo študent poznal
temeljna načela in temeljne pojme
insolvenčnega prava ter postopke
preventivnega prestrukturiranja, prisilne
poravnave in poenostavljene prisilne
poravnave ter stečaja. Seznanil se bo tudi z več
aktualnimi primeri postopkov zaradi
insolventnosti in pravnimi vprašanji, ki so se v
njih izpostavila.
Znanja bo študent lahko uporabil tudi za
opravljanje pravniškega državnega izpita in
posebnega izpita za stečajnega upravitelja.
Študent se bo usposobil tudi za oblikovanje
odločitev v primeru insolventnosti.
Insolvenčno pravo je tesno povezano z
nekaterimi področji gospodarskega prava, kot
je na primer pravna ureditev knjigovodstva,
povezuje se tudi s čistimi ekonomskimi
predmeti, kot sta na primer mikroekonomija in
poslovodstvo. Vsebinsko je prepleteno
predvsem tudi s splošnim civilnim pravom,
stvarnim pravom, dednim pravom,
korporacijskim pravom, s postopkovnega
vidika tudi s civilnim procesnim pravom in
izvršbo ter zavarovanjem. Ker je insolvenčno
pravo v nekaterih vidikih urejeno tudi na ravni

Intended learning outcomes:

EU, je v tem okviru pomembno tudi
poznavanje osnov prava EU in razmerij med
nacionalnimi pravnimi redi in pravom EU.
Zaradi mednarodnega elementa v nekaterih
postopkih zaradi insolventnosti je pomembno
tudi poznavanje splošnih temeljnih pravil
mednarodnega zasebnega prava.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

1. Predavanja (posredovanje temeljnih
teoretičnih znanj in seznanjanje z
najpomembnejšimi pravnimi instituti
insolvenčnega prava)
2. Seminarji (analiza dejanskih primerov
postopkov zaradi insolventnosti)
Načini ocenjevanja:

Končna ocena je sestavljena iz:
- ocene pisnega izpita (60%)
- ocene obvezne seminarske
naloge (pisni izdelek in ustna
predstavitev na seminarju)
(40%).

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

Reference nosilca / Lecturer's references:

1. KRAMBERGER ŠKERL, Jerca, VLAHEK, Ana. Property and trust law in Slovenia. Wolters Kluwer,
Alphen aan den Rijn, 2020.
2. VLAHEK, Ana. Pogodbeni prenos lastninske pravice na premičninah v evropskem pravnem
prostoru. GV založba, Ljubljana, 2010.
3. VLAHEK, Ana. Priposestvovanje lastninske pravice na nepremičninah. Zbornik znanstvenih
razprav, 2006, letn. 66, str. 309-332.
4. JUHART, Miha (avtor, urednik), TRATNIK, Matjaž (avtor, urednik), VRENČUR, Renato (avtor,
avtor dodatnega besedila, urednik), BERDEN, Andrej, KERESTEŠ, Tomaž, RIJAVEC, Vesna, VLAHEK,
Ana. Stvarnopravni zakonik (SPZ): s komentarjem. GV založba, Ljubljana, 2004. 5. VLAHEK, Ana.
Problematika skupnih površin in skupnosti lastnikov v vzorčnih soseskah. V: Zbornik, 8. dnevi
stvarnega, zemljiškoknjižnega, nepravdnega in izvršilnega prava. IUS Software, GV založba,
Ljubljana, 2016, str. 104-105.

