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Številka:  1201-90/2012/2 
Datum:  17. 9. 2012  

Zadeva:  Predlagam.vladi.si predlog 3489: Možnost se pravno odpovedati svojim 

staršem oziroma primarni družini – odgovor 

Zveza: Vaš dopis, št. 092-319/2012/2 z dne 12. 9. 2012 

V zvezi s predlogom, ki nam je bil posredovan z zgoraj navedenim dopisom, vam posredujemo 
naslednji odgovor: 

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno pre�iš�eno 
besedilo 1, 101/07 –  Odl. US, 122/07 –  Odl. US; v nadaljevanju ZZZDR) med drugim ureja 
razmerja med starši in otroki, ki nastanejo z rojstvom otrok, in sicer navedeno razmerje izhaja iz 
roditeljske pravice. Starši imajo v okviru roditeljske pravice dolžnost in pravice skrbeti za otroka 
(varstvo, vzgoja in preživljanje), ga zastopati ter skrbeti za njegovo premoženje. Roditeljska 
pravica preneha z otrokovo polnoletnostjo ali prej, �e pred polnoletnostjo otrok sklene zakonsko 
zvezo. Ravno tako preneha, �e otrok pred polnoletnostjo pridobi popolno sposobno sposobnost 
na podlagi sodne odlo�be. S prenehanjem roditeljske pravice prenehajo tudi vse zgoraj 
navedene pravice in dolžnosti staršev, razen dolžnost preživljanja.  

ZZZDR v tretjem delu zakona, v poglavju 9. Dolžnost preživljanja dolo�a vzajemno dolžnost 
preživljanja med starši in otroci. Starši so dolžni preživljati svojega otroka do polnoletnosti, tako 
da v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi zagotovijo življenjske razmere, potrebne za 
otrokov razvoj. Ravno tako so dolžni otroka preživljati po doseženi polnoletnosti, �e se otrok 
šola, vendar najve� do dopolnjenega 26. leta starosti. Poleg dolžnosti preživljanja s strani 
staršev,  ZZZDR nadalje v 124. �lenu dolo�a, da je polnoletni otrok dolžan po svojih zmožnostih 
preživljati svoje starše, �e ti nimajo dovolj sredstev za življenje in si jih ne morejo pridobiti. 
Polnoletni otrok ni dolžan preživljati tistega od staršev, ki iz neopravi�enih razlogov ni 
izpolnjeval obveznosti do njega.  

ZZZDR ne dolo�a možnosti staršev, da se odpovedo svoji roditeljski pravici, pa� pa se jim ta 
lahko z odlo�bo sodiš�a odvzame, �e ti hudo zanemarjajo svoje dolžnosti do otroka. Roditeljska 
pravica se staršem lahko vrne, �e je prenehal razlog, zaradi katerega mu je bila odvzeta. Ravno 
tako ZZZDR ne dolo�a, da se otrok lahko odpove svojim staršem. Pravno formalno razmerje 
med starši in otroci torej ni mogo�e prekiniti, saj po prenehanju roditeljske pravice posebno 
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pravno zavezujo�e razmerje med starši in otroci niti ne obstaja ve�, razen vzajemne dolžnosti 
preživljanja ob zakonsko izpolnjenih pogojih in zakonito dedovanje. ZZZDR v 124. �lenu dolo�a, 
da otrok ni dolžan preživljati svojih staršev, �e ti iz neopravi�enih razlogov niso izpolnjevali 
preživninske obveznosti do njega. Poleg tega je v skladu z dolo�bami Zakona o dedovanju 
dolo�eno zakonito dedovanje, pri �emer lahko pa tako starši kot otroci v skladu s svojo voljo 
uredijo razpolaganje s svojim premoženjem za primer smrti.  

S spoštovanjem, 

Pripravila: 
mag. Petra Hribar Habjan Mag. Ana Vodi�ar 
sekretarka GENERALNA DIREKTORICA 


