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

staršem oziroma primarni družini – odgovor

Zveza: Vaš dopis, št. 092-319/2012/1 z dne 12.9.2012

Spoštovani,

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je dne 13.9.2012 prejelo vaš dopis, s katerim nam v 
mnenje pošiljate predlog v zvezi z možnostjo pravne odpovedi staršem oziroma primarni 
družini, prejet preko spletnega orodja predlagam.vladi.si. Vprašanje se deloma nanaša tudi na 
pravno ureditev dedovanja po Zakonu o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list 
RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 13/94 - ZN, 40/94 - Odl. US, 82/94 - ZN-B, 117/00 -
Odl. US, 67/01, 83/01 - OZ in 73/04 - ZN-C), ki je v pristojnosti Ministrstva za pravosodje in 
javno upravo. Zato kot dopolnitev mnenja Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 
1201-90/2012/2 z dne 17.9.2012, ki ga je to v zvezi z navedenim predlogom pripravilo v okviru 
svojih pristojnosti, predlagamo sledeče mnenje našega ministrstva:

Zakon o dedovanju ureja dve možnosti odpovedi dedovanju po prednikih. Za časa življenja 
prednika se izjemoma lahko potomec, ki sme samostojno razpolagati s svojimi pravicami, s 
sporazumu s prednikom odpove dediščini, ki bi mu šla po prednikovi smrti (137. člen Zakona o 
dedovanju). Taka odpoved velja tudi za potomce tistega, ki se je odpovedal, če ni s 
sporazumom o odpovedi ali s poznejšim sporazumom določeno kaj drugega. Druga možnost pa 
je, da se dedič dediščini odpove z izjavo, ki jo poda sodišču do konca zapuščinske obravnave, 
torej že po smrti prednika, ko je pokojnikova zapuščina že prešla na njegove dediče. Tudi taka 
odpoved velja za potomce tistega, ki se je odpovedal, če ni izrecno izjavil, da se odpoveduje v 
svojem imenu. Odpoved ne more biti delna in ne pogojna ter se ne more preklicati. 

Pokojnikovi sorojenci dedujejo za svojim bratom ali sestro v primeru, če je eden od 
zapustnikovih staršev umrl pred zapustnikom. Dedujejo del zapuščine, ki bi šel zapustnikovemu 
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staršu, če bi ta preživel zapustnika. V primeru zakonitega dedovanja se dediči namreč določijo v 
skladu z zakonsko določenimi dednimi redi. Dediči bližnjega dednega reda izključujejo od 
dedovanja osebe bolj oddaljenega dednega reda. V prvem dednem redu so pokojnikovi otroci in 
njegov zakonec, ki dedujejo pred vsemi. Če pa je eden od zapustnikovih staršev umrl pred 
zapustnikom, dedujejo del zapuščine, ki bi mu šel, če bi preživel zapustnika, najprej njegovi 
otroci, torej zapustnikovi bratje in sestre. Pokojnikovi sorojenci so torej uvrščeni v drug dedni 
red. V tem primeru dedovanja po bratu ali sestri se lahko njegov sorojenec odpove dediščini z 
izjavo v zapuščinskem postopku (133. člen Zakona o dedovanju).

Na podlagi zgoraj navedenega ocenjujemo, da veljavna zakonodaja že zadovoljivo ureja 
možnost odpovedi dedovanju.

S spoštovanjem,

Andreja LANG

v.d. generalne direktorice


