
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Dedno pravo 

Course title:  

    

Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic 

year 

Semester 
Semester 

Študijski program za 
izpopolnjevanje: Specializacija 

znanj s področja prava 
Modul: Civilno pravo 1 1 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Obvezen 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Vaje 
Tutorial 

Klinične vaje 
work 

Druge oblike 
študija 

Samost. delo 
Individ. 

work 
 ECTS 

15 5   20 60  4 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: Prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic  

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / 
Lectures: 

Slovenski 

Vaje / Tutorial:  

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
Prerequisits: 

Ni posebnih pogojev.   

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

I. Uvodno 
1. Aktualni razvoj dednega prava 
1.1. Nacionalno pravo  
1.2. Primerjalno pravo  
 
II. Zakonito dedovanje  
1. Dedovanje zakoncev 
2. Dedovanje zunajzakonskih partnerjev  
3. Dedovanje istospolnih partnerjev  
4. Ureditev v primerjalnem pravu  
 
III. Oporočno dedovanje  
1.  Oporočno dedovanje zakoncev 

  



1.1. Skupna oporoka 
1.2. Vzajemna oporoka 
1.3. Dednopravne klavzule v ženitni pogodbi 
1.4. Domneva preklica oporoke 
1.5. Oporoka napravljena pred sklenitvijo 
zakonske zveze 
1.6. Nevrednost dedovati na podlagi oporoke  
1.7. Primerjalno pravo  
 
IV. Pogodbeno razpolaganje za primer smrti  
1. Dedna pogodba 
2. Sporazum o odpovedi neuvedenemu 
dedovanju  
3. Ureditev v primerjalnem pravu  
4. Ureditev de lege ferenda 
 
V. Izločitve iz zapustnikovega premoženja in 
zapuščine 
1. Gospodinjski predmeti 
2. Izločitev na zahtevo potomcev 
3. Izločitev zaradi zapustnikovega prejemanja 
socialne pomoči  
 
VI. Ločitev zapuščine 
 
VII. Dediščinska skupnost  

 
Temeljni literatura in viri / Readings:  

ZUPANČIČ, Karel. Žnidaršič Skubic, Viktorija. Dedno pravo, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 
2009;  
ŽNIDARŠIČ, Viktorija. Zakonci in njihova svoboda oporočnega in pogodbenega razpolaganja za 
primer smrti (Spouses, their Testamentary Freedom and Freedom of Contractual Disposal Mortis 
Causa). V: GRILC, Peter (ur.), GRILC, Peter. Izbrani vidiki razvoja slovenskega gospodarskega in 
civilnega prava od srede 20. stoletja do danes : liber amicorum Bojan Zabel. 1. natis. Ljubljana: 
Pravna fakulteta, 2015, str. 229-244; 
ŽNIDARŠIČ, Viktorija. Dedovanje med zakoncema (Inheritance Between Spouses). Pravni letopis…, 
ISSN 1855-5861, Ljubljana, 2015, str. 81-91;   
ŽNIDARŠIČ, Viktorija. Dedna pogodba, dednopravne klavzule v ženitni pogodbi in skupna oporoka 
(Contract of Inheritance, Inheritance Clauses in Pre-nuptial Agreements and Joint Wills). Pravni 
letopis ..., ISSN 1855-5861, Ljubljana, 2008, str. 91-106; 
ŽNIDARŠIČ, Viktorija. Dedovanje po prejemniku denarne socialne pomoči (Inheritance by Receiver 
of Social Assistance). Delavci in delodajalci, ISSN 1580-6316, 2012, letn. 12, [št.] 2/3, str. 375-388.  

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 



Cilj predmeta je, da kandidat pridobi 
podrobnejša, novejša in bolj poglobljena, 
izpopolnjena in utrjena teoretična in praktična 
znanja s področja dednega prava. Predvidena 
je poglobitev znanja na način, ki kandidata 
usposobi za samostojno delo ter za primerno 
aplikacijo pridobljenega znanja v praksi. 
Kandidat bo na ta način lahko opravljal 
strokovno kritično in odgovorno delo v 
pravniškem poklicu. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Po opravljenih obveznostih bo kandidat 
sposoben izkazati razumevanje dednopravnih 
institutov in pravil s področja, znal jih bo tudi 
pravilno razvrščati v konkretnih situacijah. 
Sposoben bo argumentirano interpretirati 
zakonske določbe s področja dednega prava, 
hkrati pa tudi spremljati in ustrezno analizirati 
relevantno sodno prakso.  
Pridobljeno znanje bo študent lahko 
neposredno uporabil pri spremljanju delovanja 
sodišč, tako v nepravdnih – zapuščinskih 
postopkih, kot tudi v civilnih pravdnih 
postopkih in tudi v postopkih pred ustavnim 
sodiščem. Na podlagi pridobljenega znanja bo 
razvil sposobnost razumevanja posebnosti 
postopkov, ki se ukvarjajo z dednopravnimi 
vprašanji.  
Kandidat se bo sposoben pisno in ustno izražati 
o vprašanjih, ki vplivajo na normativno 
ureditev. Utrdil in nadgradil bo občutek za 
pravilno dojemanje in interpretiranje pravnih 
norm. Utrdil bo kritično razmišljanje in poglobil 
občutek za etično opravljanje poklica. 
Kandidat bo sposoben povezovati pridobljeno 
znanje s področja dednega prava predvsem z 
ostalimi panogami civilnega prava. 

 
 
 

 
 

   

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 



Predavanja (posredovanje teoretičnih znanj in 
praktičnih primerov); 
Seminar (analiza sodne prakse, reševanje 
hipotetičnih problemov, obravnava izdelkov 
samostojnega dela);  
Drugo delo (konzultacije v zvezi s pripravo 
izdelkov za obravnavo na vajah, samostojno 
delo in študij).    

  

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

Končni pisni izpit. 
 

100% 
 
 
 

 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

ZUPANČIČ, Karel. Žnidaršič Skubic, Viktorija. Dedno pravo, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 
2009;  
ŽNIDARŠIČ, Viktorija. Zasebna ustanova, trust, fiduciarni posli in njihov vpliv na dedovanje (Private 
Foundation, Trust, Fiduciary Contracts and their Influence on Inheritance), Uradni list Republike 
Slovenije, Ljubljana, 2015; 
ŽNIDARŠIČ, Viktorija. Zakonci in njihova svoboda oporočnega in pogodbenega razpolaganja za 
primer smrti (Spouses, their Testamentary Freedom and Freedom of Contractual Disposal Mortis 
Causa). V: GRILC, Peter (ur.), GRILC, Peter. Izbrani vidiki razvoja slovenskega gospodarskega in 
civilnega prava od srede 20. stoletja do danes : liber amicorum Bojan Zabel. 1. natis. Ljubljana: 
Pravna fakulteta, 2015, str. 229-244.  

 


