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Tel: 07/33 72 980, fax: 07/33 72 981 
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Datum:  4.4.2012 
                                                              

Trenutna gospodarska situacija je mnoga podjetja pripeljala v težak likvidnostni položaj. 
Dolgoročnost poslovanja je odvisna tudi od upniško-dolžniških razmerij. Zato je izrednega pomena, 
da podjetja spremljajo in preverjajo poslovne partnerje ter hitro reagirajo v primeru finančnih težav 
dolžnikov, ki vodijo v prisilno poravnavo ali stečaj. 
 
Razvojni center Novo mesto d.o.o. v so-organizaciji z OOZ Novo mesto in v sodelovanju z občinami 
Dolenjske Toplice, Mestna občina Novo mesto, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Straža, 
Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in  Žužemberk vabi na strokovni seminar 
 
 
 
 

 PRIJAVA TERJATEV V INSOLVENČNIH POSTOPKIH 
 

 
 

v TOREK, 24. aprila 2012, ob 13. uri, 
predavalnica OOZ Novo mesto, Foersterjeva 10, Novo mesto. 

 
Predavateljici: Sabina Rupert, univ. dipl. prav. in Božena Macarol, davčno-poslovna svetovalka 

(svetovalki na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije) 
 
 
PROGRAM: 

1. Možni načini preverjanja potencialnega poslovnega partnerja 
2. Oblike zavarovanj terjatev 
3. Znamenja/znanilci insolventnosti in možnosti stečaja dolžnika 
4. Možnost poplačila terjatev pred prisilno poravnavo ali stečajem 
5. Prijava terjatev: 

- Primer prijave terjatve v prisilno poravnavo in stečaj 
- Procesni pogoji za uspešno prijavo terjatev 

6. Vpliv začetka prisilne poravnave in stečaja na že začete izvršilne postopke 
7. Izpodbojnost terjatev v stečaju 
8. Računovodski in davčni vidik 

 
Seminar bo trajal štiri pedagoške ure.  
 
Zaradi lažje organizacije zbiramo PRIJAVE do 20. aprila 2012 na tel. št. 07 33 72 982 - Andreja in  
07 33 71 580 - Ksenija oz. e-naslovih: andreja.klobucar@rc-nm.si ali ksenija.klobucar@ozs.si. 
 
Izobraževanje je za vse člane OOZ Novo mesto in/ali mikro ter majhna podjetja in podjetnike s 
sedežem v dolenjskih občinah BREZPLAČNO. Financirano je s strani OOZ NM ter Razvojnega centra 
Novo mesto d.o.o. 
 

Vljudno vabljeni! 
OOZ Novo mesto:                                                                                     Razvojni center Novo mesto d.o.o.: 
Adolf Zupančič, predsednik                                                                  mag. Mojca Špec Potočar, direktorica                                                 
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