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PROGRAM : 
  8.45 - 9.00:     Prijava udeležencev 
  9.00 - 9.15:     Otvoritev 
  9.15-10.35:     Predstavitev dedovanja v Sloveniji in sosednjih državah  
10.35-13.15:     Ali slovensko dedno pravo potrebuje reformo in če,   
                            v katero smer? 
13.15-14.00:     Zaključek in izmenjava mnenj ob prigrizku 
 
VSEBINA KONFERENCE:  
Na konferenci bo predstavljena ureditev dedovanja v Sloveniji in sosednjih 
državah (Italija, Hrvaška, Madžarska) ter odgovori na vprašanja: kdaj in kako 
zapuščina preide na dediče, kdo so nujni dediči in kolikšna je višina njihovih 
deležev, kje in kako potekajo zapuščinski postopki, kakšne odločbe/potrdila se 
izdajo v postopkih dedovanja in kakšna je njihova pravna narava, kakšna so 
pravna sredstva in stroški postopkov. Predavatelji in sodelujoči bodo prav tako 
predstavili: katere dedne pogodbe poznajo in kje se sklepajo, kdaj in v katero 
smer je bila dednopravna zakonodaja v posameznih državah nazadnje 
spremenjena in katere   so močne in šibke točke njihove ureditve. Posameznim 
predstavitvam bo v drugem delu konference sledila razprava in odgovori na 
vprašanja  udeležencev.  
 
PREDAVATELJI IN SODELUJOČI: 
dr. Tamas Balogh, Madžarski Notarski inštitut, namestnik direktorja, 
prof. dr. Mihajlo Dika, Pravna fakulteta Univerze v Zagrebu,  
dr. Ana Božič Penko, vrhovna sodnica, Vrhovno sodišče RS,   
mag. Damijan Florjančič, vrhovni sodnik svetnik, predsednik VSRS,   
mag. Damir Kontrec, vrhovni sodnik - predsednik civilnega oddelka VSRH 
Alenka Košorok Humar, odvetnica, podpredsednica OZS, 
Jožica Matko-Ruždjak, notarka iz Hrvaške, 
dr. Paolo Pasqualis, notar iz Italije, častni predsednik CNUE, 
prof. dr. Vesna Rijavec, dekanica Pravne fakultete Univerze v Mariboru,  
prof. dr. Claudia Rudolf, Pravna fakulteta Univerze na Dunaju, 
dr. Dominika Švarc Pipan, državna sekretarka, Ministrstvo za pravosodje RS, 
mag. Alexander Winkler, notar iz Avstrije, 
mag. Nataša Erjavec, notarka iz Ljubljane – moderatorka, 
Sonja Kralj, notarka, predsednica Notarske zbornice Slovenije. 
 

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/o-ministrstvu-za-pravosodje/dr-dominika-svarc-pipan-drzavna-sekretarka/


 

 

Simultano prevajanje bo zagotovljeno v angleški,  hrvaški  in slovenski jezik. 
 
VABLJENI UDELEŽENCI: notarji, sodniki, odvetniki in drugi pravniki. 
 
PRIJAVE: do 18. 10. 2019 oziroma  do zapolnitve mest na elektronski naslov: 
info.nzs@siol.net 
Pri prijavi poleg osebnega imena navedite tudi funkcijo in elektronski naslov.  
 
VSE NADALJNJE INFORMACIJE : Notarska zbornica Slovenije:  info.nzs@siol.net 
+386 1 439 25 70 
 
 
Vljudno vabljeni, 
 

Sonja Kralj 
predsednica NZS 
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