KAJ MORA DRŽAVLJAN VEDETI O
DEDOVANJU?
Vsakega od nas vsaj enkrat v življenju čaka zapuščinski postopek. Ne
dovolite, da bi ga dočakali nepripravljeni!
Hkrati pa poskrbite, da boste pravočasno ustrezno uredili razdelitev
svojega premoženja najbližjim.

V sodelovanju z odvetniško pisarno Miro Senica in odvetniki, d.o.o.
vabimo na delavnico o dedovanju
v četrtek, 9. aprila 2015, od 18. do 21. ure
v prostorih CDI Univerzuma, Grošljeva 4, Ljubljana
Predavateljica: ŽIVA DRAGONJA, odvetnica iz odvetniške
pisarne Miro Senica in odvetniki, d.o.o.
Trajanje delavnice: 4 šolske ure
Promocijska cena: 33 eur z DDV
Informacije in prijave: CDI Univerzum, Grošljeva 4, Ljubljana
tel. 01/589-92-70
info@cdi-univerzum.si

OPIS DELAVNICE
Pri dedovanju govorimo o prehodu
premoženja od ene osebe na drugo.
Spregovorili bomo o različnih vrstah
dedovanja.
Kako pravilno napisati oporoko, da bo
oporočno dedovanje veljavno na
zapuščinski obravnavi? Katere vrste
oporok so veljavne v praksi?
Predavateljica
bo
udeležence
seznanila, kako lahko na dedovanje
vplivajo različni pravni posli (darilna
pogodba, izročilna pogodba, pogodba
o dosmrtnem preživljanju).
Spregovorili bomo o pomenu nujnih
dedičev, o krogu zakonitih dedičev in
o dednih linijah.
Kaj sploh lahko dedujemo in česa ne
moremo? Kdaj lahko nekoga
razdedinimo? Kdo deduje, če ni
oporoke?

Na ta in še številna druga
vprašanja
v
zvezi
z
PRIJAVE
IN INFORMACIJE
dedovanjem
boste
naši
kontaktna
Borštnar
odgovore oseba:
na Lidija
delavnici
o
dedovanj

01/583-92-70

lidija.borstnar@cdi-univerzum.si
info@cdi-univerzum.si

TRAJANJE DELAVNICE
Delavnice traja štiri šolske ure.

VSEBINA DELAVNICE
- Razlike med oporočnim in
zakonitim dedovanjem
- Kako napisati oporoko, kakšne
vrste oporok so veljavne?
- Vpliv sklepanja različnih pogodb
na postopek dedovanja
- Pomen nujnega deleža in nujnih
dedičev
- Ne pozabimo! Podedujemo
lahko tudi dolgove – kako se
temu izogniti?
- Na kaj moramo paziti, ko
sodišče razpiše zapuščinsko
obravnavo?
- Pogoji za vložitev pritožbe na
sklep o dedovanju
- Na podedovano premoženje
moramo plačati tudi takso koliko nas lahko dedovanje
stane?

