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Na podlagi 204.a člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlagajo, da Državni zbor predlog zakona
obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno
spremembo zakona.
V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije bodo pri delu delovnih teles in na
sejah Državnega zbora sodelovali spodaj podpisani poslanci:

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika državnega zbora
Republike Slovenije predlagajo podpisani poslanci Državnega
zbora

Franc Kangler, l.r.
Darinka Mravljak, l.r.
Janez Kramberger, l.r.
Branko Tomažič, l.r.
Josip Baje, l.r.
Štefan Kline, l.r.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O VARNOSTI
CESTNEGA PROMETA

I.UVOD

2. Cilji in načela zakona:

1.Ocena stanja

S spremembo zakona želimo odpraviti nekatere določbe, ki so v
zakonu in ki postavlja udeležence v prometu, ki se s prevozi
poklicno ukvarjajo v neenak položaj in jim odvzamejo možnost
ustvarjanja dohodka za preživljanje.

Nedavno je bil v Državnem zboru sprejet nov Zakon o varnosti
cestnega prometa.
Prvi odzivi na zakon so večinoma pozitivni. Število prometnih
nesreč se je zmanjšalo, prav tako število smrtnih žrtev v teh
nesrečah. Padlo je tudi število vsakodnevnih kršitev in prekrškov.
Vprašljiva pa se nam zdi rešitev v zakonu, ki predvideva, da ob
vsebnosti 1,5 promila alkohola v krvi voznika katerekoli vrste
vozila, preneha veljavnost vozniškega dovoljenja za vse kategorije.
S tako rešitvijo v zakonu dejansko posegamo v možnost
preživetja določenih poklicev (vozniki tovornjakov, avtobusov,
traktoristi, taksisti ...)
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Spremembo zakona je potrebno obravnavati in sprejeti v čim
krajšem času, da ne bi prišlo do različnih problemov, ki bi imeli za
posledico nemočnost ustvarjanja sredstev za preživljanje in drugih
dohodkov posameznih udeležencev v prometu.
3. Finančne posledice
Predlagana sprememba ne bo prinesla dodatnih finančnih
obremenitev za proračun.
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prvi odstavek glasi tako:

II. BESEDILO ČLENOV:
1.člen
Peti odstavek 117. člena Zakona o varnosti v cestnem prometu
se spremeni tako, da novi 5. odstavek glasi:
"5) Vozniku motornega vozila, ki ima v organizmu več kot 1.5
grama alkohola na kilogram krvi, se izreče sankcija prenehanja
veljavnosti vozniškega dovoljenja, za kategorijo, v okviru katere
je voznik motornega vozila storil ta prekršek, ne glede na
doseženo število kazenskih točk."

"1) Sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja se
izreče, ne glede na doseženo število kazenskih točk, za določeno
kategorijo glede na peti odstavek 117. člena:"
- vozniku motornega vozila, ki povzroči prometno nesrečo in ima
v krvi več kot 1.1. grama alkohola na kilogram krvi;
- vozniku motornega vozila, ki povzroči prometno nesrečo pod
vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih
snovi, ki zmanjšujejo sposobnost za vožnjo
3. člen
Predlog zakona o spremembi zakona o varnosti cestnega prometa
začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu

2.člen
Prvi odstavek 119. člena zakona se spremeni tako, da se novi

III. OBRAZLOŽITEV
Predlog Zakona o spremembi zakona o varnosti cestnega
prometa je oblikovan tako, da bo odpravil določbo 5.odstavka
117. člena Zakona o varnosti cestnega prometa, po katerem se
vozniku motornega vozila, ki ima v organizmu več kot 1.5 grama
alkohola na kilogram krvi, izreče sankcija prenehanja veljavnosti
vozniškega dovoljenja, ne glede na to, kakšno vozilo v tem trenutku
vozil v prometu. Tako voznik, ki je vozil motorno vozilo, za katero
se zahteva samo vozniško dovoljenje kategorije A, izgubi tudi
vozniško dovoljenje B, C, E, in D kategorije, če ga ima. Vozniki, ki
se z prevozništvom ukvarjajo poklicno, s takšnim ukrepom ne
samo izgubijo sredstva za preživljanje, ampak so tudi prisiljeni na
novo pridobiti vozniška dovoljenja vseh kategorij, ki so jih imeli
pred odvzemom. To zanje pomeni velike stroške. Ponovno morajo

namreč opraviti vse zahtevane zdravniške preglede, izpitne teste,
pridobiti ure vožnje in končno opraviti izpitne vožnje.

IV. BESEDILA ČLENOV, KI SE
SPREMINJATA

6. kandidati za voznike pri praktičnem usposabljanju;
7. vozniki začetniki.

117. člen
(1) Med vožnjo v cestnem prometu, in ko začnejo voziti, ne smejo
imeti alkohola v krvi:
1. vozniki motornih vozil kategorije C, E ali D;
2. vozniki vozil, s katerimi opravljajo javni prevoz oseb in stvari
ali prevoz oseb za lastne potrebe;
3. vozniki vozil, s katerimi prevažajo nevarne snovi;
4. vozniki, ki jim je vožnja motornega vozila osnovni poklic, kadar
opravljajo ta poklic;
5. vozniki inštruktorji, dokler usposabljajo kandidate za voznike
pri praktični vožnji vozila;
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Prvi člen zakona tako določa, da se bo po novem 5. odstavku
117. člena zakona o varnosti v cestnem prometu vozniku motornega vozila izrekla sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega
dovoljenja, ne glede na število doseženih kazenskih točk, samo
za tisto kategorijo, v okviru katere je bil storjen prekršek.
Tudi drugi člen zakona o spremembi zakona o varnosti cestnega
prometa določata, da se sankcija prenehanja veljavnosti
vozniškega dovoljena izreče samo za tisto kategorijo, v okviru
katere je bil storjen prekršek.

(2) Ostali vozniki imajo lahko do 0,5 grama alkohola na kilogram
krvi pod pogojem, da tudi pri nižji koncentraciji alkohola ne kažejo
znakov motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo
ravnanje v cestnem prometu.
(3) Voznik oziroma voznik inštruktor, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena, se kaznuje za prekršek:
a) če ima od 0,00 do 0,50 grama alkohola na kilogram krvi, z
denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev in 1 do 3 kazenskimi
točkami;
b) če ima od 0,51 do 1,10 grama alkohola na kilogram krvi, z
denarno kaznijo najmanj 35.000 tolarjev in 2 do 4 kazenskimi
točkami;

c) če ima več kot 1,11 grama alkohola na kilogram krvi, z denarno
kaznijo najmanj 90.000 tolarjev in 5 do 7 kazenskimi točkami,
ali s kaznijo zapora in 5 do 7 kazenskimi točkami.

119. člen
(1) Sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja se
izreče, ne glede na število do tedaj doseženih kazenskih točk:

(4) Voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena,
se kaznuje za prekršek:

- vozniku motornega vozila, ki povzroči prometno nesrečo in ima
v organizmu več kot 1,1 grama alkohola na kilogram krvi;

a) če ima do 0,50 grama alkohola na kilogram krvi in kaže znake
nezanesljivega ravnanja, z denarno kaznijo najmanj 20.000
tolarjev in 1 do 2 kazenskima točkama;

- vozniku motornega vozila, ki povzroči prometno nesrečo pod
vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih
snovi, ki zmanjšujejo sposobnost za vožnjo.

b) če ima od 0,51 do 1,10 grama alkohola na kilogram krvi, z
denarno kaznijo najmanj 35.000 tolarjev in 2 do 5 kazenskimi
točkami;

(2) Sankcija iz prejšnjega odstavka tega člena se izreče poleg
denarnih kazni, določenih v točki c tretjega odstavka, v točki c
četrtega odstavka 117. člena tega zakona oziroma v tretjem
odstavku 118. člena tega zakona.

c) če ima nad 1,11 grama alkohola na kilogram krvi, z denarno
kaznijo najmanj 90.000 tolarjev in 5 do 7 kazenskimi točkami,
ali kaznijo zapora in 5 do 7 kazenskimi točkami.

(3) Sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja se ne
izreče vozniku iz prvega odstavka, ki povzroči prometno nesrečo
prve kategorije z neznatno materialno škodo.

(5) Vozniku motornega vozila, ki ima v organizmu več kot 1,5
grama alkohola na kilogram krvi, se izreče sankcija prenehanja
veljavnosti vozniškega dovoljenja, ne glede na število do tedaj
doseženih kazenskih točk.
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Predlog zakona o

PRESADITVI

TELESA

DELOV

ZARADI

ČLOVEŠKEGA

ZDRAVLJENJA

(ZPDCTZ)
- EPA 484 - II - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 59. seji dne 23/4-1998 določila
besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

- PREDLOGA ZAKONA O PRESADITVI DELOV ČLOVEŠKEGA TELESA ZARADI ZDRAVLJENJA,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo,
- prim. Janez ZAJEC, dr. med., državni sekretar v Ministrstvu
za zdravstvo.

I. Ocena stanja

kakršnih koli zlorab. Takšna priporočila so sprejele tudi številne
mednarodne institucije: Svet Evrope, Svetovna zdravstvena
organizacija, Evropski parlament ter različna profesionalna
združenja.

Presaditev dela telesa je z medicinskega in pravnega stališča
način zdravljenja, ki pa se zaradi narave tega posega razlikuje od
drugih medicinskih metod. Presaditev namreč pomeni velik poseg
v telesno integriteto posameznika. Za prejemnika pomeni ta
metoda zdravljenja, v primerjavi z drugimi metodami, gotovo večji
riziko. S stališča pravnega varovanja človekovih pravic pa je
pomembno predvsem vprašanje, pod kakšnimi pogoji je dopustno
odvzeti del telesa zaradi presaditve živemu dajalcu, oziroma pod
kakšnimi pogoji je tak odvzem dopusten iz telesa umrle osebe. V
večini držav je zato prevladalo spoznanje, da je treba to področje
urediti s posebnimi predpisi. Namen pravnega urejanja tega
področja je na eni strani omogočiti nadaljnji razvoj teh oblik
zdravljenja, na drugi strani pa z določanjem pogojev za dopustnost
teh posegov zavarovati vse prizadete in izključiti možnost

V nekdanji SFRJ je bilo področje presaditve delov telesa urejeno
z zveznim ter z republiškimi in pokrajinskimi predpisi. Zvezni
zakon o pogojih za izmenjavo in prenos delov človeškega telesa
za presaditev zaradi zdravljenja (Ur. list SFRJ, št. 43/82 in 18/88)
je uredil temeljna načela za opravljanje teh posegov, opredelil
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije, ki sodelujejo pri teh
posegih, ter določil nekatera kazniva dejanja in prekrške. V Sloveniji
je bil leta 1985 sprejet Zakon o odvzemu in presaditvi delov
človeškega telesa v zdravstvene namene (Ur.list SRS, št. 42/
85), ki je podrobnje uredil pogoje za odvzem delov telesa živim in
umrlim dajalcem in njihovo presaditev drugim osebam. V zveznem
zboru skupščine SFRJ je bil 18.10.1990 sprejet nov zakon, ki je
skušal celovito urediti to področje (Zakon o pogojih za jemanje in
presajanje delov človeškega telesa -Ur. list SFRJ, št. 63/90) vendar

UVOD
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tem da se opredeli zakonska podlaga in se dejavnost presajanja
organov in tkiv vzpostavi kot nacionalni sistem, ki združuje vse
organizacijske in strokovne dejavnosti s tega področja. Na ta
način bo omogočen in spodbujen tudi nadaljnji razvoj opravljanja
te dejavnosti. Presajanje delov človekovega telesa temelji namreč
na novih dosežkih sodobne medicine in omogoča bistveno boljše
načine zdravljenja. Na drugi strani pa je ta metoda zdravljenja
pogojena s posegom v telesno integriteto drugega oziroma s
posegom v truplo. Gre torej za etično zelo občutljiva vprašanja, ki
segajo na področje varstva temeljnih človekovih pravic in zaščite
človekove osebnosti po smrti. Zato mora zakon z varovalnimi
mehanizmi uskladiti vse interese in preprečiti zlorabe. Zakon naj
bi končno nudil podlago za sodelovanje z ustreznimi organizacijami v tujini in tako omogočil vzajemno pomoč in izmenjavo pri
opravljanju dejavnosti odvzema in presajanja delov telesa.

ta zakon v Republiki Sloveniji ni bil uveljavljen. Izdan je bil po
uveljavitvi ustavnega amandmaja štev. XCVI k bivši ustavi SRS
(Ur. list SRS, št. 35/90), ki je določil, da zvezni zakoni, izdani po
njegovi uveljavitvi, veljajo v Republiki Sloveniji, ko da k njim soglasje
skupščina RS, ki pa k temu zakonu ni dala soglasja.
Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije z dne 25.6.1991 v prvem
odstavku 4. člena določa, da se do izdaje ustreznih predpisov v
Republiki Sloveniji smiselno uporabljajo kot republiški predpisi
tisti zvezni predpisi, ki so veljali na dan njegove uveljavitve. Po
prvem odstavku 1. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave
Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 33/91) bi bilo treba določbe
predpisov, ki niso v skladu z novo ustavo, z njo uskladiti do
31.1.1993, to pa do sedaj še ni bilo storjeno.
Tako se v Republiki Sloveniji na področju presaditve, poleg
slovenskega zakona iz leta 1985, še vedno uporabljajo tudi
določbe zveznega zakona iz leta 1982. Oba zakona sta uveljavila
rešitve, ki so v glavnem v skladu z mednarodnimi težnjami razvoja
na tem področju, njuna glavna slabost pa je, da nista vzpostavila
ustrezne organizacijske strukture, ki bi omogočila uspešno
opravljanje transplantacijske dejavnosti.Ta problem je sicer skušal
rešiti drugi zvezni zakon iz leta 1990, vendar pa tudi v primeru, če
bi takratna skupščina Slovenije k temu zakonu dala soglasje,
njegove rešitve zaradi razpada SFRJ ne bi bile več aktualne.

Navedene cilje osvetljujejo načela, iz katerih izhaja predlagana
ureditev. Opredeljena so v splošnih določbah in nato konkretizirana
v pravilih, ki urejajo posamičnima vprašanja. To je najprej načelo
medicinske upravičenosti, na podlagi katerega morajo biti v zakonu
točno opredeljeni kriteriji za odvzem in presaditev. Glede na
predmet pravnega urejanja je osrednja pozornost posvečena
načelu varstva osebnosti. To se odraža v zahtevi po izrečni
privolitvi v poseg, tako s strani prejemnika, in še posebej s strani
dajalca, ter v načelu anonimnosti. Razteza pa se tudi na
postmortalno zaščito in zahteva pietetno ravnanje do umrle osebe,
kakor tudi ustrezno spoštovanje in upoštevanje čustev svojcev.
Splošno pravno načelo, po katerem deli človekovega telesa niso
v pravnem prometu je v predlogu poudarjeno z načelom
neodplačnosti oziroma prepovedi dajanja kakršnekoli premoženjske koristi za odvzete dele telesa. Predlog končno upošteva tudi
načelo o posebnem varstvu mladoletnikov in drugih nesposobnih
oseb.

II. Razlogi za izdajo novega zakona
Glavne razloge za izdajo novega zakona je mogoče razbrati že
iz ocene stanja. Že samo dejstvo, da je že potekel rok iz prvega
odstavka 1. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike
Slovenije, zahteva, da čim prej sprejmemo nov zakon, saj bo
tako področje presaditve celovito urejeno s slovenskim zakonom.
Upoštevati je tudi treba, da so bili po uveljavitvi sedaj veljavnih
zakonov sprejeti nekateri novi zakoni, ki so pomembni za to
področje (npr. Zakon o zdravstveni dejavnosti, Ur. list RS, št. 9/
92, 37/95 in 8/96 ter Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, Ur. list RS, št. 9/92, 13/93 in 9 /96).

Našteta načela so uveljavljena tudi v drugih ureditvah, vsebuje
pa jih tudi resolucija Sveta Evrope o uskladitvi zakonodaj držav
članic iz leta 1978.

Drug razlog za sprejem novega zakona je, da so se pri opravljanju
transplantacijske dejavnosti pokazale nekatere organizacijske
slabosti. Nov zakon naj bi dal pravno podlago za ustanovitev
ustreznega koordinacijskega telesa, ki bo zadolženo za
koordinacijo transplantacijske dejavnosti. S tem naj bi omogočili
uspešnejši razvoj te dejavnosti, saj so potrebe po takem načinu
zdravljenja velike.

IV. Primerjalnopravni prikaz
1. Belgija
Zakon o odvzemu in transplantaciji organov z dne 13. junija 1986
Zakon je razdeljen v štiri poglavja; prvo poglavje zajema splošne
določbe, drugo odvzem živemu dajalcu, tretje odvzem po smrti,
četrto pa končne in kazenske določbe.

Čeprav so rešitve, ki jih uveljavljata sedaj veljavna zakona, v
glavnem v skladu z mednarodnimi težnjami razvoja na tem
področju, so vendarle potrebne tudi nekatere vsebinske
spremembe. V zadnjih letih so bila v okviru mednarodnih institucij,
ki se ukvarjajo s problemi transplantacije, sprejeta priporočila
glede ureditve nekaterih vprašanj, ki do sedaj niso bila ustrezno
urejena. Ker je Republika Slovenija medtem postala članica Sveta
Evrope, je treba zakon uskladiti z Resolucijo Sveta Evrope o
uskladitvi zakonodaj članic na področju odvzema, vsaditve in
transplantacije človeških substanc, upoštevati pa je treba tudi
priporočila Svetovne zdravstvene organizacije iz zadnjih let. S
sprejemom novega zakona je mogoče uveljaviti nekatere novejše
poglede na to problematiko in nekatera vprašanja bolj ustrezno in
popolno urediti. Pri tem se je mogoče zgledovati tudi po nekaterih
novejših tujih zakonih, ki so bili izdani na tem področju.

V 1 .poglavju zakon o odvzemu in transplantaciji organov določa,
da se določbe tega zakona nanašajo na odvzem organov ali tkiv
iz človeškega telesa osebe darovalca z namenom presaditve
teh organov ali tkiv v telo druge osebe - prejemnika, v terapevtske
namene. Določbe tega zakona se ne nanašajo na prenos embrijev,
odvzem in transplantacijo testisov in ovarijev, ter uporabo jajčec
in sperme. Splošni del zakona tudi prepoveduje priskrbitev organov
za plačilo, ne glede na voljo strank, ter določa, da transplantacija
ne povzroči nastanka nobene pravice darovalca oziroma njegovih
bližnjih sorodnikov do prejemnika.
2.poglavje ureja odvzem živi osebi. Zakon določa, da organi in
tkiva ne smejo biti odvzeti živemu darovalcu, če ta še ni dopolnil
18 let in dal poprejšnjega soglasja.

III. Cilji in načela
Zakon določa strožje pogoje, če gre za odvzem, ki utegne
prizadeti darovalca, oziroma odvzem neobnovljivih tkiv in organov.
Tako je za odvzem take vrste potrebno še soglasje zakonca, če

Cilj predlaganega zakona je v tem, da se celovito uredi področje
odvzema in presaditve delov telesa v zdravstvene namene, s
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2. Avstrija

gre za poročenega darovalca, kadar je darovalec mlajši od 21 let,
pa soglasje osebe, ki je po civilnem pravu pristojna dati soglasje
za poroko mladoletnika.

Tematiko transplantacije v Avstriji ureja zvezni zakon z dne 1.
junija 1982, amandma k Zakonu o bolnišničnih službah iz leta
1956. Uvrščen je v drugi del tega zakona kot poglavje F z naslovom
Odvzem organov ali delov organov iz teles mrtvih oseb z
namenom transplantacije. To poglavje zajema vsega skupaj le tri
člene ( 62a - 62c) in ureja, kot je razvidno že iz samega naslova,
le transplantacijo z mrtvih oseb.Tako 1 .odstavek člena 62a določa,
da je dovoljeno odvzeti organe ali dele organov pokojnim osebam
zato, da bi se s transplantacijo rešilo življenje ali povrnilo zdravje
druge osebe. Odvzem je prepovedan, če ima zdravnik v posesti
izjavo, v kateri pokojnik ali njegov zakoniti zastopnik izraža
nasprotovanje darovanju organov. Odvzem organov ne sme imeti
za posledico skrunitve trupla, saj bi bilo to v nasprotju z
dostojanstvom umrlega. 2.odstavek tega člena določa, da mora
smrt darovalca ugotoviti zdravnik in da ta zdravnik ne sme opraviti
odvzema organov in transplantacije, in tudi ne sme sodelovati pri
teh posegih. V 4.odstavku je vsebovana prepoved trgovanja z
organi.

Odvzem živi osebi, ki normalno ne povzroči resnih posledic za
darovalca, oziroma odvzem tkiv, ki so sposobna obnavljanja, se
sme, če gre za presaditev bratu ali sestri, opraviti tudi osebi, ki še
ni dopolnila 18. let, če so izpolnjeni določeni pogoji, in sicer:
- soglasje darovalca, če je že dopolnil 15. let,
- soglasje zakonca, če je darovalec poročen, ali
- soglasje osebe oziroma oseb, katerih soglasje se zahteva za
poroko mladoletnika.
Soglasje mora biti dano v pisni obliki, ob navzočnosti polnoletne
priče. Podpisati ga mora oseba oziroma osebe, katerih soglasje
se zahteva, in polnoletna priča. Darovalec mora dati soglasje
svobodno in zavestno in ga lahko vsak čas prekliče. To listino se
izroči zdravniku, ki namerava opraviti poseg, ta pa se mora poprej
prepričati, da so zanj podani vsi zakonsko določeni pogoji in da je
darovalec vanj privolil, zavedajoč se vseh dejstev, in da so ga pri
tem vodili altruistični motivi.

Člen 62b določa, da se pravica do informiranosti (gre za področje,
ki ga ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov) ne nanaša na
podatke o darovalcu organov ali prejemniku, torej zagotavlja
tajnost teh podatkov. Člen 62c vsebuje kazenske določbe.

V 3. poolaviu zakon ureja odvzem po smrti. Ta poseg je dopustno
opraviti iz oseb, ki so vpisane v Register prebivalstva in oseb, ki
so več kot 6 mesecev vpisane v register tujcev, razen če se
ugotovi, da je izrazila nasprotovanje odvzemu. Za odvzem iz
drugih oseb je potrebno izrecno soglasje.

3. Danska

Nasprotovanje odvzemu lahko izrazi le oseba, ki je dopolnila 18
let in je sposobna izražati svojo voljo. Če oseba še ni dopolnila 18
let, je pa sposobna izražati svojo voljo, lahko izrazi nasprotovanje
odvzemu sama, ali pa za časa njenega življenja to storijo bližnji
sorodniki, s katerimi skupaj živi. Če oseba še ni dopolnila 18 let in
ni sposobna izražati svoje volje, lahko nasprotovanje odvzemu
izrazijo za časa njenega življenja bližnji sorodniki, s katerimi živi.
Če oseba ni sposobna izražati svoje volje zaradi svojega
mentalnega stanja, lahko nasprotovanje za časa njenega življenja
izrazi njen zakoniti zastopnik, varuh ali najbližji sorodnik.

Danska je že 9.junija 1967 sprejela Zakon št. 249, ki zadeva
odvzem človeških tkiv,itd. Ta zakon ureja odvzem živemu
darovalcu, odvzem iz trupla in avtopsijo, ne nanaša pa se na
odvzem krvi, odvzem majhnih koščkov kože in ostale manjše
operacije.
10.junija 1976 je bil sprejet Zakon št. 313 kot amandma prejšnjemu
zakonu.
Smernice št. 116 z dne 25. junija 1990 o obveznostih zdravnikov
glede soglasja za odvzem organov za transplantacijo z mrtvih
oseb podrobno urejajo postopek pridobitve soglasja za tak poseg.

Izraz »bližnji sorodnik« v tem Zakonu pomeni sorodnike »prve
vrste« (first degree) in zakonca, s katerim je darovalec živel.

Najnovejši pa je na tem področju Zakon št. 402 iz leta 1990 o
pregledu trupel, obdukcijah, transplantaciji, itd. Določbe tega
zakona se ne nanašajo na odvzem krvi, delov kože in ostale
tovrstne manjše posege.

Zdravnik odvzema ne sme opraviti, če je oseba za časa svojega
življenja izrazila nasprotovanje odvzemu na zakonsko predviden
ali kakršenkoli drug način, če mu je bilo to sporočeno. Če je
nasprotovanje odvzemu izrazil bližnji sorodnik, ta izjava ni
močnejša od izjave volje umrle osebe same.

Prvo poglavje ureja ugotovitev smrti, transplantacija pa je zajeta
v četrtem poglavju.

Smrt darovalca ugotavljajo trije zdravniki, ki o tem sestavijo
zapisnik. Zapisnik mora vsebovati ugotovljen čas smrti in metodo,
po kateri je bila smrt ugotovljena . Te dokumente se v arhivu
obdrži 10 let. Zdravniki, ki ugotavljajo smrt darovalca,
ne smejo zdraviti prejemnika in tudi ne opraviti odvzema ali
transplantacije.
Zakon določa tudi posebne pogoje za odvzem iz oseb, ki so
umrle nasilne smrti ali v sumljivih okoliščinah in sestavo posebnega
zapisnika o takem odvzemu.

Glede odvzema živim darovalcem Zakon določa, da smejo biti
tkiva in drugi biološki material odvzeti osebi za časa njenega
življenja z namenom zdravljenja bolezni.ali fizične poškodbe druge
osebe, če je za to dala pisno soglasje. Tako soglasje da lahko le
oseba, starejša od 18 let. Le v izjemnih primerih in če za to obstajajo
posebni razlogi se lahko poseg opravi tudi na osebi, mlajši od 18
let, če je dala soglasje in če to odločitev podpirajo tudi osebe z
roditeljsko pravico. Preden da soglasje, mora biti darovalec
obveščen o naravi posega, morebitnih posledicah in tveganju,
razumeti mora pomen posega. Opraviti se sme le, če darovalcu
glede na naravo posega in njegovo zdravstveno stanje, ne grozi
nobena neposredna nevarnost.

Zakon zapoveduje varovanje anonimnosti identitete darovalca in
prejemnika.
V tem zakonu se je država tudi obvezala, da bo določila način
izražanja nasprotovanja posmrtnemu odvzemu tkiv in organov
za transplantacijo in tudi uredila dostop do teh informacij, tako da
se bodo z njimi lahko seznanili zdravniki, ki tovrstne posege
opravljajo.Tako so na podlagi tega zakona izšli še odloki, ki urejajo
te probleme. Najpomembnejši je Odlok z dne 30. oktobra 1986, ki
natančno ureja način izjave nasprotovanja odvzemu.
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Odvzem iz mrtvih oseb se sme opraviti za zdravljenje bolezni in
poškodb drugih oseb. Tkiva in drug biološki material smejo biti
odvzeti osebam, ki so umrle v bolnišnici ali podobni instituciji, ali
osebam, ki so bile mrtve ob prihodu. Zakon določa, da se sme
poseg opraviti le, če je pokojni za časa svojega življenja pisno ali
ustno izrazil, da je takšna njegova volja. Razen v tem primeru se
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Odvzem z mrtve osebe se ne sme opraviti, proti volji ali domnevni
volji te osebe. Države članice pa lahko določijo če in pod katerimi
pogoji (na primer z upoštevanjem volje pokojnikovih najbližjih
sorodnikov) se odvzem lahko opravi tudi brez izraženega soglasja
pokojnika. Ukrepe za ugotavljanje soglasja določijo države članice
same. Če je bil pokojnik nesposoben izraziti svojo voljo, se lahko
zahteva soglasje njegovega zakonitega zastopnika.

sme opraviti tudi, če pokojni za časa življenja temu ni nikoli
nasprotoval, njegovi bližnji sorodniki pa so dali soglasje. Če
pokojnik ni imel nobenih bližnjih sorodnikov, se poseg ne sme
opraviti. Odvzem se v primeru, da je bil pokojnik mlajši od 18 let,
lahko opravi le s soglasjem osebe, ki ima roditeljsko pravico.
Zakon navaja tudi pogoje o zdravniku, ki sme opraviti poseg in
določa kaznivost ponujanja ali sprejemanja denarja in drugih
premoženjskih koristi za odvzem ali presaditev tkiv in drugih
bioloških materialov.

Odvzem se lahko opravi le po smrti. Smrt ugotavlja najmanj en
zdravnik v skladu z metodami sodobne znanosti (resolucija navaja
sprejeto stališče glede definicije smrti : popolna in nepovrnljiva
izguba vseh možganskih funkcij). Ta zdravnik ne sme sodelovati
pri transplantaciji. Kljub tej določbi pa Resolucija državam članicam
dopušča možnost, da v primeru, ko ni drugih zdravnikov na
razpolago, določijo, da se odvzem sme opraviti, če gre za manjše
operacije. Identiteta darovalca ne sme biti razkrita prejemniku in
prav tako ne identiteta prejemnika darovalčevim svojcem.

4. Anglija
Zakon o človeških tkivih z dne 27. julija 1961 določa pogoje za
odvzem organov iz mrtve osebe. Po tem zakonu lahko vsaka
oseba, ki ima truplo,v zakoniti posesti, dovoli odvzem kateregakoli
dela telesa, če je namen odvzema zdravljenje, medicinske
raziskave ali izobraževanje, v dveh primerih:
(a) če je pokojnik bodisi kadarkoli pisno bodisi ustno v prisotnosti
dveh prič za časa svoje zadnje bolezni izrazil voljo, da se taka
operacija opravi, ali
(b) če nima nobenega razloga za to, da bi mislil, da je pokojnik za
časa življenja, njegov preživeli zakonec ali kak drug sorodnik
izrazil nasprotovanje taki operaciji.
Zakon določa, da lahko odvzem opravi le za to usposobljen
zdravnik, ki se mora pred posegom s preiskavo prepričati, da je
življenje darovalca res ugasnilo. Posmrtne raziskave se smejo
opravljati samo po navodilih za to polno usposobljenega zdravnika,
oziroma v skladu z njimi, in s privoljenjem osebe, ki ima truplo v
zakoniti posesti.

Odvzem živim osebam je treba kar se da omejiti in po možnosti
izključiti. Živim osebam smejo biti načeloma odvzete samo
obnovljive substance. Ta termin v Resoluciji zajema le kožo in
kostni mozeg. Kljub temu pa sme biti živemu darovalcu odvzeta
ena ledvica, če gre za presaditev genetičnemu sorodniku, pod
pogojem da dializa in alternativne tehnike niso izvedljive, primeren
organ mrtvega darovalca pa ni na voljo, ali če ima uporaba organa
živega darovalca z medicinskega stališča daleč večje prednosti
kot uporaba organa mrtve osebe.
Odvzem je mogoče opraviti le odraslim osebam, ki so sposobne
dati soglasje. To soglasje mora biti svobodno. Poslovno
nesposobnim osebam se odvzem ne sme opraviti, razen v
izjemnih primerih (ko je to upravičeno na terapevtski osnovi
prejemnika) in če gre za tkiva, ki so sposobna obnavljanja. Potrebno
je soglasje zakonitega zastopnika in soglasje darovalca, če lahko
razume zakaj gre. Ena ledvica se, kot že rečeno, lahko odvzame
le za presaditev bližnjemu genetskemu sorodniku. Pri tem mora
za poseg dati soglasje darovalec, če ja za to zmožen, sicer pa
njegov zakoniti zastopnik. Odvzem ni dopusten, če predstavlja
precejšnje in predvidljivo tveganje za življenje ali zdravje darovalca.
Izjemoma je dopustna transplantacija organa, ki je bil osebi vzet
iz terapevtskih razlogov, če ta oseba soglaša. V vseh primerih
mora biti zagotovljena anonimnost darovalca in prejemnika.

Zakon o roženičnih tkivih (The Corneal Tissue Act) dopolnjuje
Zakon o človeških tkivih in ureja probleme v zvezi z odvzemom
oči ali delov oči v terapevtske namene ter v izobraževalne in
raziskovalne namene. Ta zakon določa pogoje, pod katerimi lahko
tovrstne odvzeme opravijo tudi osebe, ki sicer za to niso polno
medicinsko usposobljene.
Zakon o transplantaciji človeških organov zajema kazenske
določbe in prepoveduje trgovanje s človeškimi organi ter omejuje
transplantacijo med živimi osebami, ki niso genetsko sorodne.
Transplantacijo med živimi urejajo Pravila o transplantaciji
človeških organov iz leta 1989. Ta pravila v prvem delu definirajo
darovalca kot živo osebo, kateri je predlagan odvzem organa z
namenom transplantacije v telo druge osebe, in prejemnika kot
osebo, v katere telo se namerava ta organ vsaditi. V drugem delu
so navedene metode, s katerimi se ugotavlja genetska sorodnost.

V drugem poglavju Resolucija prepoveduje trgovanje z organi in
določa, da odškodnina za izgubljeni dobiček in ostale stroške, ki
so nastali zaradi odvzema, ne predstavlja trgovine.V naslednjih
poglavjih so določeni kriteriji za uporabo organov, institucije, ki
izvajajo odvzem in transplantacijo, informacijska politika, itd.
6. Svetovna zdravstvena organizacija

5. Svet Evrope

Vodilna načela o transplantaciji človeških organov iz leta 1991

Resolucija o uskladitvi zakonodaj držav članic na področju
odvzema, vsaditve in transplantacije človeških substanc (Resolution (78) 29 on harmonisation of legislation of member states to
removal, grafting and transplantation ot human substances),
sprejeta v Odboru ministrov Sveta Evrope 11.5.1978; končni tekst
je bil sprejet na tretji konferenci evropskih ministrov za zdravstvo
v Parizu novembra 1987.

V preambuli je določen namen Vodilnih načel - nuditi urejeno in
etično transplantacijo. Definiran je tudi pojem človeškega organa,
kot se v tem besedilu pojavlja, in sicer človeški organ pomeni
organ ali tkivo, ne pa reprodukcijskega materiala ali reprodukcijskih tkiv, kot so embrii, jajčeca, sperma, ovariji in testisi, in tudi ne
krvi ali sestavin krvi, namenjenih transfuziji. V nadaljnem besedilu
je zajeta prepoved trgovanja s človeškimi organi, možnost
povrnitve stroškov in varstvo mladoletnikov in drugih »ranljivih«
oseb.

Namen Resolucije je zaščititi posameznikove pravice in
svoboščine, preprečiti trgovino s človeškimi organi, razviti
informacijsko politiko in pospešiti sodelovanje med državami
članicami.

Organe je dopustno odvzeti za transplantacijo živim in mrtvim
darovalcem le v skladu s sledečimi Vodilnimi načeli:

Prvo poglavje z naslovom Posameznikove pravice in svoboščine
ureja odvzem živim in mrtvim osebam ter določa pogoje za
transplantacijo, tako da pri tem niso kršene človekove pravice.
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Določbe tega zakona se ne uporabljajo za odvzem krvi in krvnih
sestavin, razen za odvzem krvotvornih matičnih celic za
alogensko transplantacijo kostnega mozga.

le, če so pridobljena vsa zakonsko določena soglasja in če ni
razloga, ki bi dal misliti, da je pokojni odvzemu nasprotoval. Po Z
načelu zdravniki, ki ugotovijo smrt, ne smejo neposredno sodelovati
pri odvzemu in transplantaciji in tudi ne biti odgovorni za nego
bodočih prejemnikov.
Po 3. načelu se, če se le da, transplantacija opravi z organi mrtvih
darovalcev, kljub temu pa odrasli živi ljudje lahko darujejo organe,
vendar praviloma le za transplantacijo genetskim sorodnikom.
Izjeme so možne pri darovanju kostnega mozga in drugih
obnovljivih tkiv. Za odvzem odraslemu živemu darovalcu je
potrebno njegovo soglasje, ki mora biti svobodno in ne pod vplivom
sile ali grožnje. Darovalec se mora tudi zavedati resnosti soglasja
za poseg, ki ga daje 4. načelo prepoveduje odvzem živemu
mladoletniku, vendar so v nacionalnih pravih dopustne posamezne
izjeme od tega načela, če gre za obnovljiva tkiva. Kot 5. načelo ie
navedena prepoved trgovanja z organi, v 6. pa prepoved
oglaševanja ponudbe organov z namenom plačila ali ponujanja
plačila za organe. Zdravniki ne smejo opraviti posega, če sumijo,
da je bil organ pridobljen na nedovoljen način - s trgovino, in tudi
ne smejo sprejemati nagrad za take posege, ki presegajo vrednost
določene tarife, določata L in 8. načelo. Zadnje, 9. načelo v skladu
z načelom pravičnosti in enakosti zahteva, da morajo biti darovani
organi dostopni pacientom na podlagi potreb zdravljenja in ne na
finančni ali kakšni drugi osnovi.

Odvzem in prenos mod, jajčnikov, zarodkov ter uporabo semena
in jajčnih celic ureja poseben zakon.
2. člen
Odvzem in presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja
se sme opraviti samo na način in pod pogoji, ki jih določa ta
zakon.
Odvzem in presaditev delov človeškega telesa se sme opraviti
samo v primeru, ko drugačno zdravljenje primerljive učinkovitosti
ni mogoče, če ne prinaša nesprejemljivega tveganja za živega
dajalca in za prejemnika in če so bile predhodno v skladu s poklicnimi
pravili opravljene vse potrebne medicinske preiskave, s pomočjo
katerih je mogoče z veliko verjetnostjo predvideti varnost za dajalca
in prejemnika in uspeh posega.
3. člen
Pri odvzemu delov telesa umrle osebe je treba ravnati z dolžnim
spoštovanjem do osebnega dostojanstva umrlega in njegovih
svojcev.

V. Finančne posledice izvajanja zakona
Odvzete dele telesa umrle osebe je treba uporabiti v skladu s
pravili medicinske stroke. Pri tem je treba ravnati po načelu
pravičnega dostopa do tega načina zdravljenja. Če za posamezen
organ v Republiki Sloveniji ni mogoče najti ustreznega prejemnika,
ga je mogoče ponuditi ustrezni tuji organizaciji, s katero je
vzpostavljeno vzajemno sodelovanje pri izmenjavi organov in
tkiv.

Izvajanje Zakona o presaditvi delov človeškega telesa zaradi
zdravljenja bo prineslo finančno obremenitev državnega
proračuna za ustanovitev in delovanje Zavoda Republike Slovenije
za presaditve organov (Slovenija-transplant), ki bo deloval kot
javni zavod, katere ustanovitelj bo Vlada Republike Slovenije.
Stroški za ustanovitev in delovanje omenjenega zavoda bodo
znašali letno 199.800.000,00 SIT in sicer:

4. člen
Za odvzete dele človeškega telesa ni dopustno dati oziroma prejeti
nobenega plačila niti druge premoženjske koristi.

1) trije redno zaposleni:
- nacionalni koordinator
- dipl. ekonomist
- administrator

SKUPAJ
2)
3)
4)
5)

Ta prepoved velja za plačilo medicinskih in tehničnih storitev v
zvezi z odvzemom in presaditvijo. Dopustno je tudi nadomestiti
darovalcu izgubo zaslužka in mu poravnati druge stroške,
povezane z darovanjem organa ali tkiva. Darovalec je upravičen
do brezplačnega zdravljenja po posegu, pa tudi do primerne
odškodnine, če utrpi nepričakovano hujšo škodo za svoje zdravje
kot neposredno posledico odvzema.

19.200.000,00 SIT

24-urna pripravljenost ekip v bolnišnicah 173.000.000,00 SIT
delo Etične komisije za presaditve
1.000,000,00 SIT
oprema
3.600.000,00 SIT
materialni stroški za redno dejavnost
(brez vodenja evidenc, dograjevanja in
vzdrževanja informacijskega sistema)
3.000.000,00 SIT

SKUPAJ LETNO

5. člen
Podatki o predvidenem dajalcu in prejemniku delov človeškega
telesa so poklicna skrivnosl. Podatkov o umrlem dajalcu ni
dopustno sporočiti prejemniku, podatkov o prejemniku pa ne
družini umrlega dajalca.

199.800.000,00 SIT

Zdravnik prejemnika mora imeti dostop do podatkov dajalca, kadar
je to potrebno zaradi zdravstvenih razlogov.
6. člen

BESEDILO ČLENOV

Presaditev se sme opraviti le, če je prejemnik pred posegom v to
pisno privolil. Privolitev mora biti izraz njegove svobodne volje,
izoblikovane na podlagi primernega pojasnila o naravi, namenu in
poteku posega, verjetnosti njegovega uspeha in običajnih
tveganjih.

I. Splošne določbe
1. člen
Ta zakon ureja pogoje za odvzem delov telesa (organov in tkiv)
žive ali umrle osebe (v nadaljnjem besedilu: dajalec) zaradi
presaditve z namenom zdravljenja v telo druge osebe (v nadaljnjem
besedilu: prejemnik).
8. junij 1998

Za mladoletnika, ki ni pridobil popolne poslovne sposobnosti, in
za polnoletno osebo, ki ji je s sklepom sodišča v celoti odvzeta
poslovna sposobnost, da privolitev zakoniti zastopnik.

11

poročevalec, št. 37

Privolitev lahko dajalec prekliče vse do začetka posega.

Kljub privolitvi zakonitega zastopnika se poseg ne sme opraviti,
če oseba iz prejšnjega odstavka, temu izrecno nasprotuje, če je
sposobna razumeti pomen svoje izjave.

11. člen
Za mladoletnika oziroma za polnoletno osebo, ki ni sposobna za
razsojanje, da privolitev njen zakoniti zastopnik, če ga nima, pa
njen najbližji sorodnik.

II. Odvzem delov telesa živega dajalca
7. člen

Če je mladoletnik že star 15 let in je sposoben za razsojanje, je za
odvzem dela telesa potrebna tudi njegova privolitev.

Odvzem delov telesa živega dajalca je dovoljen samo, če dajalec
v to privoli in če je tveganje za njegovo zdravje po medicinskih
kriterijih v mejah sprejemljivega. Tveganje ne sme biti
nesorazmerno veliko v primerjavi s pričakovano koristjo za
prejemnika.

Tem osebam je dovoljeno odvzeti del telesa le v primeru, da ni
mogoče dobiti darovalca, ki bi bil zmožen samostojne privolitve in
če je z načrtovano presaditvijo mogoče rešiti življenje prejemniku.

8. člen

Odvzem dela telesa v nobenem primeru ni dopusten, če dajalec
temu izrecno nasprotuje.

Iz telesa živega dajalca se smejo praviloma jemati samo tkiva, ki
se obnavljajo.

III. Odvzem delov telesa umrle osebe

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je mogoče odvzeti iz
telesa živega dajalca posamezno ledvico ali del jeter zaradi
presaditve osebi, s katero je genetsko, družinsko ali emocionalno
povezan, če ni mogoče v razumnem času dobiti organa umrlega
dajalca ali če uporaba organa živega dajalca zagotavlja bistveno
boljše možnosti zdravljenja, kot druge oblike nadomestnega
zdravljenja končne odpovedi ledvic ali jeter.

12. člen
Deli telesa umrle osebe se lahko odvzamejo zaradi presaditve
drugi osebi, potem ko je po medicinskih kriterijih in na predpisan
način z gotovostjo ugotovljena smrt dajalca.
Možgansko smrt ugotovi komisija za ugotavljanje smrti. Odločitev
članov komisije mora biti samostojna in soglasna. O ugotovitvi
smrti se sestavi zapisnik, ki ga morajo podpisati vsi člani komisije.

Za odvzem po prejšnjem odstavku je potrebno predhodno
soglasje Etične komisije za presaditve.
9. člen

Člani komisije za ugotavljanje smrti ne smejo biti zdravniki, ki
bodo sodelovali pri odvzemu ali presaditvi ali so kakorkoli
zainteresirani za presaditev ali z njo povezani.

Deli telesa se smejo odvzeti samo osebi, starejši od osemnajstih
let, pod pogojem, da je sposobna za razsojanje.

Pri osebi, ki je umrla po dokončni zaustavitvi srčnega utripa, se
ugotovi smrt po običajnem postopku. Zdravnik, ki ugotovi smrt,
ne sme sodelovati pri odvzemu ali presaditvi.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se smejo iz posebno
upravičenih razlogov tkiva, ki se obnavljajo, odvzeti tudi osebi,
mlajši od osemnajstih let, oziroma polnoletni osebi, ki ni sposobna
za razsojanje, če gre za presaditev njenemu bratu ali sestri.

Pravilnik o podrobnih medicinskih merilih, načinu in postopku
ugotavljanja možganske smrti ter sestavi komisije za ugotavljanje
smrti iz drugega odstavka tega člena ter pravilnik o ugotavljanju
smrti po dokončni zaustavitvi srca iz četrtega odstavka tega
člena, izda minister, pristojen za zdravstvo.

Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se
lahko zbira in shranjuje krvotvorne matične celice, zbrane iz
oddvojene popkovnice. Tako zbrane celice se lahko uporabijo za
sorodno ali nesorodno presaditev.

13. člen

Za odvzem po drugem odstavku tega člena je potrebno soglasje
Etične komisije za presaditve.

Deli telesa umrle osebe se smejo odvzeti zaradi presaditve, če je
dajalec pred smrtjo v to privolil.

Postopke zbiranja, shranjevanja in uporabe krvotvornih matičnih
celic ureja pravilnik, ki ga izda minister, pristojen za zdravstvo.

Deli telesa umrle osebe, ki je državljan Republike Slovenije, oziroma
ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališče, se smejo odvzeti
zaradi presaditve tudi v primeru, kadar oseba v to ni izrecno
privolila, če odvzema ni izrecno prepovedala, razen če iz drugih
okoliščin izhaja, da bi temu nasprotovala. Če se podatki o stališču
umrle osebe do dajalstva nasprotujejo, odvzema ni mogoče
opraviti.

10. člen
Privolitev dajalca se mora nanašati samo na načrtovani poseg.
Dana mora biti v pisni obliki in mora biti izraz njegove svobodne
volje, izoblikovane na podlagi primernega pojasnila o naravi,
namenu in poteku posega, verjetnosti njegovega uspeha in
običajnih rizikih. Pojasnilo ne sme biti sugestivno. Prizadeto osebo
je treba poučiti o njenih pravicah in varstvu, ki ga zagotavlja ta
zakon, še posebej o pravici do neodvisnega posveta o tveganjih
za njeno zdravje z zdravnikom, ki ne bo vpleten v odvzem ali
presaditev organa in ni osebni zdravnik prejemnika.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se odvzem delov telesa
umrle osebe ne opravi, če oseba, ki je bila umrlemu blizu, odvzemu
nasprotuje. Če so take osebe dosegljive, je eno od njih treba
obvestiti o nameravanem odvzemu in o njihovi pravici, da ga
zavrnejo. Tej osebi je treba dati razumen čas, da se odloči.

Privolitev lahko da samo polnoletna oseba, ki je sposobna za
razsojanje.

Deli telesa umrle osebe, ki ni državljan Republike Slovenije, oziroma
ki v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča, se smejo odvzeti
zaradi presaditve, kadar v to izrecno privoli oseba, ki je bila
umrlemu blizu.

Privolitev je lahko vezana na pogoj, da se presaditev opravi
določeni osebi.

poročevalec, št. 37
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za presaditve organov in tkiv (Slovenija-transplant) za opravljanje
naslednjih nalog:

Osebe, ki so umrlemu blizu so: zakonec ali izvenzakonski partner, polnoletni otroci, starši ter bratje in sestre in osebe, za katere
se da iz splošnih okoliščin sklepati, da so bile umrlemu blizu.

- koordiniranje delovanja strokovnih enot v zdravstvenih zavodih,
ki sodelujejo pri ugotavljanju umrlih dajalcev, odvzemu, presaditvi
in shranjevanju delov človeškega telesa ter tipizaciji tkiv in
ugotavljanju tkivne skladnosti ter izbiri dajalcev in prejemnikov
na območju Republike Slovenije;
- vodenje predpisanih evidenc;

14. člen
Deli telesa mrtvega spravljenega zarodka se smejo odvzeti za
presaditev pod pogojem, da je ženska, ki je zarodek nosila, v to
privolila, po tem, ko je dobila izčrpna pojasnila o namenu
nameravanega posega.

- dograjevanje in vzdrževanje osrednjega informacijskega
sistema za transplantacijsko dejavnost;
- zagotavljanje dograjevanja registra nesorodnih dajalcev
kostnega mozga;
- sodelovanje s sorodnimi nacionalnimi in transnacionalnimi
sistemi s področja transplantacije;
- proučevanje medicinskih, pravnih, etičnih, ekonomskih in
socialnih vprašanj na področju odvzemov in presaditev organov;
- seznanjanje javnosti s pomenom darovanja organov po smrti
zaradi presaditve drugi osebi;
- in druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi zavoda.

Tkiva zarodka se smejo odvzeti in uporabiti z odobritvijo
Medicinsko-etične komisije pri Ministrstvu za zdravstvo in če za
to obstajajo posebni razlogi.
Zdravnik, ki opravi splav, ne sme sodelovati pri odvzemu ali
presaditvi in ne sme biti povezan s temi postopki ali kakorkoli
zainteresiran zanje. Zaradi nameravanega odvzema ni dopustno
spreminjati odločitve, postopkov, časa in drugih okoliščin splava.
Za presaditev je mogoče uporabiti tudi krvotvorne matične celice,
zbrane iz oddvojene popkovnice živorojenega otroka.

Sredstva za ustanovitev in delovanje Slovenije - transplanta se
zagotovijo iz državnega proračuna.

15. člen
Deli telesa umrle mladoletne osebe, ki ni pridobila popolne poslovne
sposobnosti, in polnoletne osebe, ki ji je s sklepom sodišča odvzeta
poslovna sposobnost, se smejo odvzeti zaradi presaditve, samo
če v to privoli njen zakoniti zastopnik.

19. člen
Minister, pristojen za zdravstvo, imenuje na predlog zdravstvenega zavoda, ki se ukvarja z ugotavljanjem umrlih dajalcev,
odvzemom, presaditvijo in shranjevanjem delov človeškega
telesa ter tipizacijo tkiv in ugotavljanjem tkivne skladnosti, osebo,
ki opravlja naloge bolnišničnega koordinatorja za transplantacijo.

Privolitev zakonitega zastopnika ni potrebna, če je oseba iz
prejšnjega odstavka, starejša od petnajst let, izrecno privolila v
odvzem, če je bila sposobna razumeti pomen svoje izjave.

Bolnišnični koordinator organizira in usklajuje delo znotraj
zdravstvenega zavoda in skrbi za povezavo s Slovenijatransplantom.

16. člen
Če iz okoliščin, ki so povzročile smrt, izhaja, da bo zahtevana
sodna obdukcija, se odvzem lahko opravi samo z dovoljenjem
pristojnega preiskovalnega sodnika.

20. člen
Minister, pristojen za zdravstvo, izda izvršilne predpise o
podrobnejših pogojih in postopkih za izvajanje odvzema in
presaditve delov človeškega telesa, s katerimi določi zlasti:
- način vodenja čakalnih list ter imunogenetska in medicinska
merila za določitev vrstnega reda in izbiro prejemnikov;
- postopek obveščanja o smrti oseb, ki pridejo v poštev kot dajalci;
- imunogenetska merila in preiskuse tkivne skladnosti ter
medicinske pogoje za izbiro najprimernejšega prejemnika
oziroma dajalca;
- način testiranja dajalcev glede bolezni, ki se prenašajo s
presaditvijo;
- način delovanja registra možnih dajalcev kostnega mozga;
- način shranjevanja in prevoza delov človeškega telesa,
namenjenih za presaditev;
- način vodenja evidenc opravljenih odvzemov in presaditev;
- način povezovanja s sorodnimi tujimi in mednarodnimi
organizacijami in izmenjavi delov človeškega telesa z drugimi
državami;
- način varstva osebnih podatkov dajalcev in prejemnikov;
- sestavo, način imenovanja in pravila za delovanje Etične
komisije za presaditve;
- način dela transplantacijskih koordinatorjev v zdravstvenih
zavodih;
- pogoje za razvoj in delovanje nacionalnega programa presaditve
kostnega mozga nesorodnih dajalcev.

IV. Organizacijske določbe
17. člen
Z odvzemom, presaditvijo in shranjevanjem delov človeškega
telesa se smejo ukvarjati samo javni zdravstveni zavodi, ki imajo
za to dovoljenje ministra, pristojnega za zdravstvo.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo dejavnost na
področju presaditve kože, kosti, žil in roženice opravljati tudi
domače ali tuje pravne ali fizične osebe, ki opravljajo javno službo
v zdravstveni dejavnosti na podlagi koncesije, če imajo za to
dovoljenje ministra, pristojnega za zdravstvo.
O vsakem odvzemu in presaditvi organa ali tkiva je treba obvestiti
Slovenija-transplant.
Minister, pristojen za zdravstvo, določi laboratorij, ki za potrebe
Republike Slovenije opravlja tipizacijo tkiv in preiskuse tkivne
skladnosti.
Kadrovske, prostorske, tehnične in druge pogoje za pridobitev
dovoljenja za opravljanje dejavnosti iz prvega in drugega odstavka
tega člena predpiše minister, pristojen za zdravstvo.
18. člen
Vlada Republika Slovenije ustanovi Zavod Republike Slovenije
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za prekršek iz 4. točke prvega odstavka tega člena zdravnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti.

V. Kazenske določbe
21. člen
Z denarno kaznijo od 500.000 do 5.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba, ki:
1. v nasprotju s prvim odstavkom 14. člena tega zakona odvzame
dele telesa mrtvega splavljenega zarodka za presaditev kljub
temu, da ženska, ki je zarodek nosila, v to ni privolila;

Z denarno kaznijo od 50.000 do 2.500.000 tolajev se kaznuje za
prekršek iz 5. točke prvega odstavka tega člena zdravnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti.
VI. Prehodne in končne določbe

2. v nasprotju z drugim odstavkom 14. člena tega zakona
odvzame in uporabi tkivo zarodka brez odobritve Mfcdicinskoetične komisije pri Ministrstvu za zdravstvo;
3. v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom 13. člena ter prvim
odstavkom 15. člena tega zakona iz telesa umrle osebe
odvzame zaradi presaditve dele telesa kljub temu, da dajalec
pred smrtjo v to ni privolil ali če je oseba, ki je umrlemu blizu,
odvzemu nasprotovala ali če v primeru mladoletne osebe
oziroma polnoletne osebe, ki ji je s sklepom sodišča odvzeta
poslovna sposobnost, v odvzem ni privolil njen zakoniti
zastopnik;
4. v nasprotju s prvim odstavkom 17. člena tega zakona opravlja
dejavnost odvzema, presaditve in shranjevanja delov
človeškega telesa brez posebnega dovoljenja ministra,
pristojnega za zdravstvo;
5. v nasprotju z drugim odstavkom 17. člena opravlja dejavnost
presaditve kože, kosti, žil in roženice brez posebnega
dovoljenja ministra, pristojnega za zdravstvo.
Z denarno kaznijo od 50.000 do 250.000. tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prve, druge, tretje in četrte točke prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo od 100.000 do 4.000.000 tolarjev se kaznuje

22. člen
Minister, pristojen za zdravstvo, izda izvršilne predpise iz 12.,
17., in 20. člena tega zakona in ustanovi Etično komisijo za
presaditve v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Do izdaje izvršilnih predpisov iz prejšnjega odstavka se
uporabljata, kolikor nista v nasprotju s tem zakonom, Pravilnik o
natančnejših pogojih za izvajanje odvzema in presaditve delov
človeškega telesa (Ur. list SRS, št. 21/86) in Pravilnik o
natančnejših medicinskih kriterijih in načinu ugotavljanja smrti
osebe, od katere se smejo vzeti deli telesa za presaditev zaradi
zdravljenja (Ur. list SFRJ, št. 74/82).
23. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon preneha veljati Zakon o odvzemu
in presaditvi delov človeškega telesa v zdravstvene namene (Ur.
list SRS št. 42/85) in se preneha uporabljati Zakon o pogojih za
izmenjavo in prenos delov človeškega telesa za presaditev zaradi
zdravljenja (Ur. list SFRJ, št. 43/82 in 18/88).
24. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
I. Vsebina zakona
Besedilo predloga zakona je razdeljeno na šest poglavij. V prvem
poglavju (Splošne določbe) so opredeljena splošna načela za
odvzem in presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja,
v drugem so določeni pogoji za odvzem delov telesa živega
dajalca, v tretjem pa pogoji za odvzem delov telesa umrlih oseb.
V četrtem poglavju (Organizacijske določbe) so določeni pogoji,
ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi, ki se ukvarjajo z
dejavnostmi v zvezi s presaditvijo, ter opredeljena organizacija
za koordinacijo transplantacijske dejavnosti. V petem poglavju so
kazenske določbe. V zadnjem delu so prehodne in končne določbe.
Zakon o pogojih za izmenjavo in prenos človeškega telesa za
presaditev zaradi zdravljenja (Ur. list SFRJ, št. 43/82) je v 10. in
II. členu določal dve kaznivi dejanji (dajanje in posredovanje
delov telesa proti plačilu ter presaditev brez privolitve), v 12.
členu pa je določal dva prekrška (nedajanje prednosti pri prevozu
delov telesa za presaditev ter neobjavljanje nujnih obvestil v zvezi
poročevalec, št. 37

s presaditvijo).
Bivši republiški zakon pa je v 18. členu določal naslednje prekrške:
■ nepravilna hramba delov telesa;
■ opravljanje odvzema in presaditve ter ugotavljanja skladnosti
tkiv brez predpisanih pogojev;
■ opustitev sestave zapisnika o odvzemu in presaditvi;
- opustitev posredovanja predpisanih podatkov.
Kazniva dejanja v zvezi s presaditvijo so po novem inkriminirana
v 191. členu kazenskega zakonika Republike Slovenije (Ur. list
RS št. 63/94). Za prekršek se kaznuje javni zdravstveni zavod,
če ravna v nasprotju s 13. in 14. členom zakona oziroma, če
opravlja dejavnost odvzema in presaditve delov človeškega telesa
brez predpisanega dovoljenja (prvi odstavek 17. člena). Za
prekršek se kaznuje pravna oseba, če opravlja dejavnost iz
drugega odstavka 17. člena brez predpisanega dovoljenja in
fizična oseba (zasebni zdravnik), če opravlja dejavnost iz prvega
odstavka 17. člena zakona.
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zakonodajah številnih držav še posebej izpostavljena (n. pr.
Avstrija, Belgija, Grčija, Italija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg,
Nizozemska,Španija, Švedska, Švica, Resolucija Sveta Evrope,
načela svetovne zdravstvene organizacije). Pravilo o neodplačnosti pa ni v nasprotju s pravico dajalca, da se mu povrnejo
stroški in škoda, ki so mu zaradi posega nastali. Povrnitev le-teh
namreč ne pomeni plačila za odvzet del telesa, temveč le povrnitev
prikrajšanja, ki ga je utrpel zaradi posega. Podobno poudarjajo to
dajalčevo pravico tudi v belgijski, danski, finski, grški,
luksemburški, španski in švicarski ureditvi ter v resoluciji Sveta
Evrope. Povedati ob tem pa je treba, da je plačilo zdravstvenih
storitev v zvezi z dajanjem tkiv in organov drugim osebam
zagotovljeno z obveznim zdravstvenim zavarovanjem v skladu
s 23. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (Ur.list RS, št. 9/92, 13/93 in 9/96). Darovalec je
upravičen tudi do primerne odškodnine, če utrpi nepričakovano
hudo škodo za svoje zdravje, kot neposredno posledico odvzema
dela telesa (to določa 17. člen Protokola o transplantaciji organov
k Konvenciji Sveta Evrope o varovanju človekovih pravic in
dostajanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine).

II. Splošne določbe
1. člen
Zakon najprej opredeljuje predmet urejanja. Norma omejuje obseg
uporabe zakona na odvzem delov telesa žive ali umrle osebe
zaradi presaditve z namenom zdravljenja in s tem izključuje
eksplantacije v znanstvene ali učne namene, kar naj bi uredili
drugi predpisi. Predlagatelj zakona meni, da je obravnavanje,
ločeno po namenu, pravnopolitično primernejše. Omogoča celovito
ureditev odvzema iz živih in mrtvih dajalcev v namen zdravljenja,
daje poudarek nujnosti, koristnosti in altruističnim nagibom ter
tako lahko prispeva tudi k osveščanju javnosti o pomenu
donatorstva.
Glede na naravo stvari je primerneje posebej urediti odvzem krvi
in krvnih sestavin, z izjemo odvzema krvotvornih matičnih celic
za alogensko transplantacijo kostnega mozga, kar pa ureja ta
zakon. Določbe tega zakona tudi niso uporabljive za odvzem in
prenos testisov, ovarijev, embrijev in za uporabo sperme in jajčnih
celic, ker bo to predmet posebne zakonske ureditve, v kateri bo
celostno urejeno delovanje na področju asistiranega spočetja in
genetike. Podobna rešitev je sprejeta tudi v nekaterih drugih
državah (Belgija, Avstralija, Kanada), v Resoluciji Sveta Evrope
in v načelih Svetovne zdravstvene organizacije.

5. člen
Načelo anonimnosti umrlega dajalca in prejemnika zagotavlja
varstvo pravice do zasebnosti in onemogoča, da bi kdorkoli
neutemeljeno nadlegoval ali vznemirjal bodisi prejemnika, bodisi
družino umrlega dajalca. Načelo najdemo v grškem in luksemburškem zakonu, drugod pa ga izvajajo iz pravil o poklicni skrivnosti.
Načelo anonimnosti tudi izrecno uveljavlja resolucija Sveta Evrope.

2. člen
Določba želi zagotoviti spoštovanje in upoštevanje interesov tako
prejemnika, kakor tudi dajalca; pravila, ki zagotavljajo, da se bo
upoštevala njuna pravno relevantno izražena volja, so razdelana
v ustreznih členih. Na tem mestu je še posebej poudarjeno
strokovno načelo medicinske upravičenosti: poseg je šteti za
dopusten le v primeru, da so bile predhodno opravljene vse
potrebne medicinske preiskave, s pomočjo katerih je mogoče z
zadovoljivo verjetnostjo predvideti pozitiven uspeh posega;
odvzem in presaditev se sme opraviti samo v primeru, da je to po
uveljavljenih medicinskih kriterijih najustreznejši način zdravljenja
in da ne pomeni nesprejemljivega tveganja niti za prejemnika niti
za živega dajalca.

6. člen
V skladu z načelom varstva osebnosti je poseg v telesno integriteto
dopusten samo v primeru, da prizadeti vanj privoli. To pravilo je
uveljavljeno tudi za področje zdravniških posegov. Privolitev pa je
pravno relevantna samo v primeru, da je bil bolnik prej na primeren
način obveščen o svoji bolezni, možnostih zdravljenja, naravi,
namenu in poteku predvidenega posega, verjetnosti njegovega
uspeha in običajnih rizikih, povezanih s posamezno metodo
zdravljenja. Bolnik lahko da svoj pristanek šele na podlagi popolne
in vsestranske informacije ("informed consent"). To splošno pravilo
sodobnega medicinskega prava je uveljavljeno tudi v primeru
zdravljenja s pomočjo presaditve delov telesa, zato je presaditev
dela telesa dopustna samo ob zavestni in premišljeni privolitvi
prejemnika. Zaradi pomena odločitve zakon za privolitev
predvideva pisno obliko. V skladu z načelom varstva nesposobnih
oseb mora zanje privolitev dati njihov zakoniti zastopnik. Določba
se opira na ureditev 47. člena zakona o zdravstveni dejavnosti.
Kadar pa je sicer nesposobna oseba sposobna razumeti pomen
svoje izjave, je treba upoštevati tudi njeno izrečno nasprotovanje
in se poseg v tem primeru ne opravi.

3. člen
Načelo pietete je poudarjeno tako glede ravnanja s truplom, kakor
tudi v odnosu do svojcev umrle osebe. To velja tudi za odvzete
dele telesa, ki jih je treba smotrno uporabiti, predvsem v skladu s
pokojnikovimi željami, ki jih je za časa življenja izrečno izrazil, ali
pa je nanje mogoče sklepati iz okoliščin. Pod pogojem, da v Sloveniji
ni evidentiranega primernega prejemnika, je v okviru mednarodnega sodelovanja dopustno ponuditi del telesa tudi ustrezni tuji
organizaciji. Namen zakona je namreč tudi v vzpostavitvi
mednarodnega sodelovanja in vzajemne pomoči pri presajanju
organov in tkiv. Seveda pa mora tudi to sodelovanje potekati v
skladu s proklamiranimi načeli zakona, zlasti z načelom
neodplačnosti.

III. Odvzem dela telesa živega dajalca

4. člen

7. in 10. člen

Eno vodilnih načel, na katerem temelji dejavnost odvzema in
presaditve delov človeškega telesa, je načelo neodplačnosti, ki
izvira iz splošnega načela civilnega prava, po katerem so deli
človekovega telesa res extra commercium. Donatorstvo mora
izhajati izključno iz altruističnih nagibov, vsakršna nepietetna
trgovanja s trupli ali špekulacije morajo biti v celoti izključeni. Pomen
tega načela se kaže tudi v kazenskem pravu, ki kot kaznivo
dejanje inkriminira med drugim tudi" neupravičeno posredovanje
in posredovanje proti plačilu pri dajanju delov telesa žive ali umrle
osebe za presaditev" (člen 191/4 KZ RS). Čeprav neodplačnost,
kakor je bilo že povedano, izhaja že iz splošnih načel, je v

Določbi pomenita konkretizacijo dveh načel. Načelo varstva
osebnosti, ki je bilo poudarjeno že v zvezi s prejemnikom, je
potrebno izpeljati tudi na strani dajalca. Če za prejemnika pomeni
zdravniški poseg oziroma presaditev tujega dela telesa poseg v
njegovo telesno integriteto in je zanj potrebna izrecna privolitev,
velja to še toliko bolj za dajalca, ki se mu del telesa odvzame. Zato
se zahteva za odvzem izrecna privolitev, ki mora prav tako temeljiti
na vednosti o vseh relevantnih okoliščinah, vključno s psihološkimi
in socialnimi posledicami ter pomenom darovanja organa za
prejemnika. O privolitvi v odvzem podrobneje govori 10. člen, ki
poudarja, da lahko pravno relevantno privolitev poda le polnoletna
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luksemburška, norveška in švedska zakonodaja. Resolucija
evropskega sveta izjemoma dopušča le odvzem organov in tkiv,
ki se obnavljajo; neregenerativne organe pa naj bi bilo dopustno
odvzeti le v povsem izjemnih primerih, kadar dajalec in prejemnik
bližje genetsko povezana, pod nadaljnjimi pogoji, da je dajalec
sposoben razumevanja in je v to privolil in da je dal soglasje
pristojen organ.

oseba, ki je sposobna za razsojanje in da mora biti privolitev izraz
darovaičeve svobodne voije, izoblikovane na podlagi ustreznega
pojasnila. Tudi privolitev dajalca mora biti podana v pisni obliki.
Zakon upošteva tudi nagibe, iz katerih dajalec privoli v odvzem
dela telesa, zaradi česar dopušča, da dajalec privoli v odvzem
samo pod pogojem, da bo presaditev opravljena v korist določene
osebe. Glede na pomen in posledice privolitve je potrebno dajalcu
priznati tudi pravico, da se premisli in izjavo do začetka posega
prekliče. ■

Predlagana ureditev zakona izhaja iz načela posebnega varstva
nesposobnih subjektov, zato odvzem delov telesa tem osebam v
načelu ni dopusten. Izjema je predvidena iz posebno upravičenih
razlogov in sicer kadar gre za presaditev regenerabilnih organov
in tkiv v korist taksativno naštetih najbližjih sorodnikov. Organov,
ki se ne obnavljajo torej nesposobnim osebam ni mogoče odvzeti
v nobenem primeru. Normo je treba povezati še z 11. členom, ki
ureja soglasje pri nesposobnih osebah. Ker nesposobna oseba
ne more dati veljavne privolitve v odvzem, njeno voljo nadomešča
oziroma dopolnjuje soglasje zakonitega zastopnika ali najbližjega
sorodnika. Če je mladoletnik že dopolnil 15 let in je sposoben za
razsojanje, se poleg privolitve zakonitega zastopnika zahteva
tudi njegova privolitev. Razen tega se odvzem v nobenem primeru
ne opravi, če dajalec temu izrečno nasprotuje. Glede na to, da
gre v teh primerih za kolizijo interesov znotraj družinske skupnosti,
je zahteva po soglasju Etične komisije še toliko bolj utemeljena.

Podobne zahteve glede privolitve so vsebovane v vseh
primerjalnih ureditvah (Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Nemčija,
Grčija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Španija,
Švedska, Švica, Velika Britanija, Svet Evrope, Svetovna
zdravstvena organizacija).
Drugo načelo, ki ga konkretizira pravilo 7. člena je, načelo
medicinske upravičenosti: pogoj za odvzem je ugotovitev, da
pomeni odvzem za dajalca medicinsko še sprejemljivo tveganje.
Ta pogoj najdemo v avstrijski, danski, grški, luksemburški,
nizozemski, norveški, španski, švedski ureditvi in resoluciji Sveta
Evrope.
8. člen
Varstvo osebnosti in načelo medicinske upravičenosti sta podlaga
tudi določbi 8. člena. Ta v načelu dopušča samo odvzem tistih
delov organov in tkiv, ki se obnavljajo. Izjemoma je iz telesa živega
dajalca dopustno odvzeti posamezno ledvico ali del jeter, vendar
le v korist osebe, s katero je potencialni dajalec družinsko, genetsko
ali emocionalno povezan. Tak poseg bo utemeljen predvsem v
primerih, ko ni možno uporabiti druge metode zdravljenja (če ni
mogoče v razumnem času dobiti organa mrtvega dajalca ali če
uporaba organa živega dajalca zagotavlja bistveno boljše
možnosti zdravljenja kot druge nadomestne oblike, ki bi sicer
prišle v poštev). Zaradi varstva dajalca je v takšnem izjemnem
primeru za odvzem potrebno tudi soglasje Etične komisije, za
presaditve kot neodvisnega strokovnega organa. Zahtevo po
genetski oziroma družinski povezanosti, zlasti pri odvzemu
organov, kise ne obnavljajo, postavljajo zakonodaje Finske, Grčije,
Irske, Italije, Luksemburga, Nizozemske, Španije, Švice in
Resolucija Sveta Evrope.

IV. Odvzem delov telesa umrle osebe
12. člen
Temeljni pogoj za dopustnost odvzema organa ali tkiva umrle
osebe je, da je predhodno na predpisan način ugotovljena smrt te
osebe. Tradicionalno je veljalo, da nastopi smrt, ko nepovratno
prenehajo življenske funkcije, vključno z dihanjem, cirkulacijo krvi
in bitjem srca. Razvoj medicine je omogočil, da je mogoče te
funkcije umetno vzdrževati, in tako je bilo treba poiskati drugačno
definicijo smrti. Ko so se z razvojem medicine odprle možnosti,
da se za transplantacijo uporabijo nekateri življensko pomembni
organi umrlih oseb, kot so ledvica, srce in jetra, je bilo treba na
novo rešiti vprašanje ugotavljanja smrti. V medicini se je pojavil
pojem tako imenovane možganske smrti, ki so ga priznale in
sprejele tudi zakonodaje, ki urejajo presaditev. Predlog zakona
ne opredeljuje pojma možganske smrti, temveč vsebuje samo
nekaj temeljnih določb o ugotavljanju smrti, podrobnejšo ureditev
pa prepušča pravilniku.

Etična komisija je novost, ki jo v našo ureditev prinaša predlagani
zakon. V skladu s tujimi ureditvami naj bi bilo tedaj, ko gre za
'težke primere", v katerih je treba skrajno skrbno pretehtati in
uskladiti interese živega potencialnega dajalca in prejemnika,
potrebno tudi njeno soglasje za poseg. Opraviti imamo s primeri,
ko so družinsko povezani udeleženci čustveno obremenjeni in je
za to, da je odločitev objektivna, potrebna nepristranska in
strokovna presoja. V skladu s temi zahtevami naj bi bil tudi posebna
sestava Etične komisije.

Po drugem odstavku 12. člena mora smrt ugotoviti posebna
komisija v skladu z veljavnim pravilnikom, ter o tem sestaviti
zapisnik, ki ga morajo podpisati vsi člani komisije. V tretjem
odstavku je izrecno poudarjeno, da člani komisije za ugotavljanje
smrti ne smejo bili zdravniki, ki bodo sodelovali pri odvzemu ali
presaditvi ali so kakorkoli zainteresirani za presaditev. Gre za
eno izmed pravil, s pomočjo katerega se želi zgotoviti, da bo
odločitev o smrti sprejeta neodvisno, s čimer naj bi se izognili
možnosti morebitnih zlorab. Zahtevo, da zdravnik(i), ki
ugotavlja(jo) smrt, ne sme(jo) sodelovati pri vsaditvi, postavlja
tudi Resolucija Sveta Evrope ter >■vodilna načela« WHO.

9. in 11. člen
Posebno varstvo je treba zagotoviti mladoletnim osebam in drugim,
ki niso sposobni za razsojanje in za varovanje svojih interesov.

Manj stroga pravila glede ugotavljanja smrti veljajo v primeru, če
se iz telesa umrle osebe jemljejo kosti, koža, žile in roženica. V
tem primeru zadošča, da ugotovi smrt zdravnik v skladu s
splošnimi pravili o ugotavljanju smrti. Tudi v tem primenj pa zdravnik,
ki ugotovi smrt, ne sme sodelovati pri odvzemu ali presaditvi
(tretji odstavek 12. člena).

Ureditve odvzema delov telesa nesposobnim osebam se v tujih
ureditvah razlikujejo. Zanimivo je, da nizozemska ureditev glede
poslovno nesposobnih oseb ne predvideva posebnih zahtev
(potrebna je privolitev zakonitega zastopnika in samega dajalca,
če je sposoben izraziti svojo voljo), drugje pa je varstvo teh
subjektov praviloma posebej poudarjeno. Irska in Italija odvzema
delov telesa nesposobnim osebam prepovedujeta brez izjeme,
Španija prepoveduje odvzem organov osebam, ki niso sposobne
dati svobodne in premišljene privolitve. Dopustnost izjemnega
odvzema je omejena na regenerabilne organe na Finskem in v
Švici. Soglasje posebnega organa pa zahtevajo finska,
poročevalec, št. 37

13. člen
Pri odvzemu delov telesa umrle osebe zaradi presaditve je pravno
najbolj pomembno vprašanje, ali je za odvzem organa oziroma
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pokojnika.

tkiva z umrle osebe potrebno soglasje, in kdo naj to soglasje da.
Kljub različnim stališčem o pravni naravi trupla je vendar splošno
sprejeto načelo, da uživa truplo pravno varstvo in da velja tudi
zanj v določeni meri načelo nedotakljivosti. Primerjainopravno je
zato splošno uveljavljeno stališče, da je treba upoštevati predvsem
voljo umrle osebe. Tako je odvzem delov telesa dopusten, če je
umrla oseba za časa življenja v to izrecno privolila, na drugi strani
pa odvzem ni dopusten, če je umrla oseba temu izrecno
nasprotovala. Posamezne ureditve pa se med seboj razlikujejo
glede rešitev, ki so predvidene za primer, če se umrla oseba o
tem ni izjavila. Uveljavljeni so trije različni sistemi. V nekaterih
pravnih sistemih je v primeru, če umrla oseba za časa življenja ni
izrecno izjavila, da se ji po smrti lahko odvzamejo deli telesa za
presaditev, dele telesa mogoče odvzeti, če v to privolijo njeni
najbližji svojci, če seveda umrla oseba temu ni izrecno
nasprotovala (npr. danski zakon o pregledu trupel, obdukcijah in
transplantaciji iz leta 1990; od zakonov, sprejetih v nekdanji SFRJ,
je to rešitev sprejet makedonski zakon iz leta 1984). V drugo
skupino spadajo pravni sistemi, v katerih se v primeru, če umrla
oseba za časa življenja ni izrazila svoje volje, domneva, da se bi
z odvzemom strinjala. V nekaterih pravnih sistemih je edini pogoj
za dopustnost odvzema, da umrli za časa življenja temu ni izrecno
nasprotoval. V teh sistemih mnenje sorodnikov ni pomembno,
zato jih ni treba niti obvestiti o nameravanem posegu (npr. avstrijski
zakon iz leta 1956, belgijski zakon iz leta 1986). Od zakonov,
sprejetih v nekdanji SFRJ, sta to rešitev sprejela vojvodinski
zakon iz leta 1986 in hn/aški zakon po noveli iz leta 1988.

V 13. členu uveljavlja predlog novega zakona, tako kot sedaj
veljavni zakon, sistem domnevane privolitve. Tako je dovoljeno
odvzeti dele telesa zaradi presaditve tudi v primeru, kadar umrli v
to ni izrecno privolil, če odvzema ni izrecno prepovedal. Za razliko
od sedaj veljavnega zakona domnevana privolitev - poleg primera,
ko je umrli odvzem izrecno prepovedal - ne velja tudi v primeru,
če iz drugih okoliščin (npr. glede na njegovo versko prepričanje
itd.) izhaja, da bi odvzemu nasprotoval. S tem je predlog upošteval
resolucijo Sveta Evrope in vodilna načela Svetovne zdravstvene
organizacije, takšne določbe pa najdemo tudi v drugih zakonih, ki
uveljavljajo sistem domnevane privolitve, npr. v angleškem,
norveškem in švedskem zakonu. V tretjem odstavku pa je
določeno, da odvzem ni dovoljen, če temu nasprotuje oseba, ki je
bila umrlemu blizu. Iz formulacije te določbe izhaja, da te osebe ni
treba spraševati za dovoljenje. Potem ko je na predpisan način
ugotovljena smrt dajalca, je mogoče začeti s pripravami za odvzem
delov telesa zaradi presaditve. Vendar pa se odvzem ne opravi,
če oseba, ki je bila umrlemu blizu izrazi svoje nasprotovanje v
času pred odvzemom. V petem odstavku 13. člena opredeljuje
predlog zakona kot osebe, ki so umrlemu blizu zakonca ali
izvenzakonskega partnerja, polnoletne otroke, starše ter brate in
sestre, ter osebe, za katere se da iz splošnih okoliščin sklepati,
da so bile umrlemu blizu. V primerjavi z dosedanjo ureditvijo
predstavlja novost tudi določba, da veljajo pravila o domnevani
privolitvi samo za državljane Republike Slovenije ter osebe, ki
imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče. Če je umrla oseba
tuj državljan, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji, ampak se
je tu mudil samo začasno, se smejo deli njegovega telesa odvzeti
zaradi presaditve samo na podlagi izrecne privolitve osebe, ki je
bila umrlemu blizu. Ta omejitev se zdi predlagatelju potrebna, ker
pomeni odvzem delov telesa poseg v osebnostno sfero
posameznika. Vprašanja, ki ser nanašajo na to področje, se po
splošnih načelih mednarodnega zasebnega prava presojajo po
pravu državljanstva, v zadnjem času pa se kot navezna okoliščina
vse bolj uveljavlja tudi prebivališče. Osebe, ki niso slovenski
državljani in v Republiki Sloveniji nimajo stalnega prebivališča, ne
morejo biti podvržene domnevi, ki jo uveljavlja slovensko pravo.
Podobne rešitve poznajo tudi zakoni nekaterih drugih držav (npr.
belgijski zakon).

Največ zakonov pa v primeru, ko umrla oseba ni izrazila svoje
volje, dovoljuje odvzem, če temu ne nasprotujejo njeni najbližji
svojci. Takšna ureditev velja po angleškem zakonu o človeških
tkivih iz leta 1961, po italijanskem zakonu o presajanju delov
telesa iz trupel iz leta 1975, po norveškem zakonu o transplantaciji,
bolnišnični obdukciji, darovanju teles itd. iz leta 1973, po švedskem
zakonu o transplantaciji iz leta 1975, itd. To rešitev je sprejel tudi
sedaj veljavni slovenski zakon iz leta 1985, od zakonov, ki so
veljali v nekdanji SFRJ, pa tudi zakoni Bosne in Hercegovine
(1984), Črne gore (1983), Srbije (1981) ter Kosova (1983).
Pravno je gotovo najbolj čisto stališče, da se lahko umrli osebi
odvzamejo deli telesa za presaditev, če se je že za časa življenja
opredelila kot dajalec, v nasprotnem primeru pa le, če s tem
soglašajo njeni najbližji. Proti temu pa se navadno navajata dva
pomisleka. Prvi je, da bi bilo treba za dosledno uveljavitev tega
sistema najprej izpeljati široko akcijo, v kateri bi se ljudje izjavljali
kot potencialni dajalci. Povedati pa je treba, da podobne akcije v
tujini niso prinesle pričakovanih rezultatov. Zato bi lahko vstrajanje
na stališču, da je mogoče odvzeti dele telesa samo na podlagi
izrecnega predhodnega soglasja umrle osebe ali njenih svojcev,
negativno vplivalo na razvoj tega načina zdravljenja. Proti temu,
da bi svojce umrie osebe spraševali za pristanek, pa se navaja,
da je to zanje lahko zelo boleče, ker so že dovolj prizadeti zaradi
njene smrti. Razen tega bi bil s tem lahko prizadet interes bolnikov,
ki potrebujejo organe. Poseg je treba opraviti v sorazmerno
kratkem času po smrti, tako da bi z iskanjem soglasja lahko
izgubili preveč časa.

14. člen
Ta člen določa, da se smejo odvzeti za presaditev tudi deli telesa
mrtvega splavljenega zarodka, če v to privoli ženska, ki je zarodek
nosila. Pri tem mora poseg odobriti Medicinsko-etična komisija pri
Ministrstvu za zdravstvo. Da se prepreči kakršnakoli zloraba, ne
sme pri odvzemu ali presaditvi sodelovati zdravnik, ki opravi
splav in zaradi nameravanega odvzema ni dopustno spreminjati
odločitve, postopkov, časa in drugih okoliščin splava. Predlagano
določilo je vnešeno v predlog zakona kljub temu, da se bo zaenkrat
uporabljalo le poredko (npr. za presajanje živčnega tkiva pri
nevrodegenerativnih boleznih). Se pa uteknejo v prihodnosti
pojaviti novi načini uporabe.
15. člen

Glede na to ima še največ zagovornikov sistem domnevane
privolitve, ko je odvzem dovoljen, če mu umrli ni nasprotoval in če
mu po njegovi smrti ne nasprotujejo njegovi najbližji. V tem primeru
se tudi soglasje najbližjih domneva, če ti izrecno ne nasprotujejo
odvzemu. Ta sistem omogoča zdravljenje s pomočjo presaditve
delov telesa umrlih oseb, hkrati pa še vedno v zadostni meri
varujejo osebnostne pravice potencialnih dajalcev. Za to rešitev
se zavzema tudi resolucija Sveta Evrope, ki izrecno uveljavlja
stališče, da odvzem delov telesa ni dovoljen proti izrecni ali
domnevani volji umrle osebe, države članice pa lahko določijo če
in pod kakšnimi pogoji (npr. z upoštevanjem volje najbližjih
sorodnikov) se odvzem lahko opravi tudi brez izraženega soglasja
8. junij 1998

Ena od pomanjkljivosti sedaj veljavnega zakona je, da izrecno
nima posebnih pravil o odvzemu delov telesa umrle mladoletne
oziroma poslovno nesposobne osebe. Kdor je poslovno
nesposoben, ni sposoben veljavno izraziti svoje volje. Če ne
priznavamo pravnih učinkov njegovi izrecni izjavi, pa tudi ne
moremo pripisovati pravnih posledic njegovemu molku. Nekateri
zakoni zato postavljajo zahtevo, da je za odvzem delov telesa
umrle mladoletne ali poslovno nesposobne osebe potrebno
izrecno soglasje njenega zakonitega zastopnika. Poleg danskega
zakona iz leta 1990, ki tudi sicer uveljavlja sistem soglasja, so to
tudi nekateri zakoni, po katerih se sicer volja svojcev sploh ne
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upošteva (npr. francoski zakon o odvzemu organov iz leta 1976
in hrvaški zakon po noveli 1988). Tako stališče izhaja tudi iz
resolucije Sveta Evrope, po kateri se v primeru, ko je bil pokojnik
nesposoben izraziti svojo voljo, lahko zahteva soglasje njegovega
zakonitega zastopnika.

dovoljeno tudi domačin in tujim pravnim in fizičnim osebam.

Temu je sledil predlog novega zakona, ki v prvem odstavku 15.
člena določa, da je za odvzem dela telesa umrle mladoletne osebe,
ki ni pridobila popolne poslovne sposobnosti, in polnoletne osebe,
ki ji je s sklepom sodišča odvzeta poslovna sposobnost, potrebna
privolitev njenega zakonitega zastopnika. Po drugem odstavku
tega člena pa se vendarle upošteva tudi volja te osebe, če jo je ta
bila sposobna izraziti. Zato privolitev zakonitega zastopnika ni
potrebna, če je oseba iz prvega odstavka tega člena, starejša od
petnajst let, izrecno privolila v odvzem, če je bila sposobna razumeti
pomen svoje izjave.

19. člen nalaga vsem zdravstvenim zavodom, ki opravljajo
dejavnost, povezano s transplantacijo, da določijo koordinatorja
za transplantacijo; njegova naloga jer da organizira in usklajuje
delo znotraj posameznega zavoda in da skrbi za povezavo s
Slovenija-transplantom.
Predlagana ureditev se opira na temeljni zakon s tega področja,
to je na Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS št.9/92, 37/95 in
8/96) in sledi ureditvi, ki izhaja iz 3. člena tega zakona.

16. člen

Pomembna novost, ki jo prinaša zakon je, da Vlada Republike
Slovenije ustanovi Zavoda RS za presaditve (Slovenija-transplant) kot javni zavod. Njegove naloge so številne in so v 18.
členu le primeroma naštete. Zavod je zasnovan predvsem kot
osrednja organizacija, ki koordinira dejavnosti v zvezi s
presajanjem organov na področju Republike Slovenije, zelo
pomembna pa je tudi njegova vloga v razmerjih s tujimi ustreznimi
organizacijami pri mednarodnem sodelovanju in izmenjavi delov
človeškega telesa. Sredstva za ustanovitev in delovanje Slovenijatransplanta se zagotavljajo iz državnega proračuna.

Potencialni dajalci organov so pogosto osebe, ki so umrle nenadne
smrti, zato številni tuji zakoni določajo, kako je treba ravnati v
primeru, kadar gre za primere nasilne smrti ali smrti v sumljivih
okoliščinah. Pri tem se skuša preprečiti, da bi odvzem organov
ogrozil rezultate morebitne sodne obdukcije. Sedaj veljavni zakon
tega vprašanja ne rešuje, po novem pa naj bi se v primeru, kadar
je mogoče glede na okoliščine domnevati, da bo zahtevana sodna
obdukcija, odvzem lahko opravil samo z dovoljenjem pristojnega
preiskovalnega sodnika.

V vsakem primeru morajo organizacije, ki se ukvarjajo z
odvzemom ali presaditvijo, imeti za to delo posebno dovoljenje
ministra, pristojnega za zdravstvo.

18. člen

20. člen
V. Organizacijske določbe
17. in 19. člen
Poleg materialnih norm, ki naj zagotovijo, da bo zdravstvena
dejavnost s področja odvzema in presajanja organov potekala v
skladu z navedenimi splošno sprejetimi načeli, je za učinkovito
delovanje potrebna tudi ustrezna organiziranost vseh služb, ki
sodelujejo v tem procesu, in koordinacija med njimi. Resolucija
Sveta Evrope in zakonodaje številnih držav glede na naravo stvari
postavljajo stroge tehnične in kadrovske pogoje zavodom, ki se
ukvarjajo z dejavnostjo v zvezi s transplantacijo.
Peti odstavek 17. člena predlaganega zakona tako pooblašča
ministra, pristojnega za zdravstvo, da predpiše kadrovske,
prostorske, tehnične in druge pogoje za opravljanje dejavnosti s
področja odvzema in presaditve delov človekovega telesa.
Temeljne pogoje za opravljanje dejavnosti pa določa že sam zakon.
Po prvem odstavku tega člena se smejo z odvzemom, vsaditvijo
in shranjevanjem delov človeškega telesa ter s tipizacijo tkiv v
načelu ukvarjati samo javni zdravstveni zavodi. V skladu z drugim
odstavkom tega člena pa smejo posamezne, taksativno naštete
dejavnosti v zvezi s presajevanjem, opravljati tudi domače ali tuje
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo javno službo v zdravstveni
dejavnosti. Dejavnost subjektov, ki niso javni zdravstveni zavodi,
je omejena v dveh smereh. Prvič, dovoljena jim je le dejavnost v
zvezi z vsaditvijo, ne pa z odvzemom in shranjevanjem delov
telesa in drugič, omejena je na taksativno navedene dele telesa,
to so koža, kosti, žile, srčne zaklopke in roženica, ki ne sodijo
med človeške organe, pač pa med tkiva in shranjevanje le teh je

Ta člen našteva izvršilne predpise, ki jih mora izdati pristojni minister in so potrebni za učinkovito in uspešno opravljanje dejavnosti.
VI. Kazenske določbe
V 21. členu so navedena ravnanja, ki se kaznujejo kot prekrški in
subjekti, ki odgovarjajo za storjene prekrške.
VII. Prehodne in končne določbe
V22., 23. in 24. členu vsebuje predlog zakona standardne prehodne
in končne določbe.
Zakon predvideva, da se posamezna strokovna vprašanja v
zvezi z ugotavljanjem smrti (12. člen), pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati zdravstveni zavodi za opravljanje presaditev,
shranjevanje organov in tipizacijo tkiv (17. člen), ter podrobnejšimi
postopki za izvajanje teh dejavnosti (20. člen), uredijo s
podzakonskimi akti. V 22. členu določa predlog zakona
šestmesečni rok, v katerem mora minister, pristojen za zdravstvo,
izdati izvršilne predpise za izvajanje zakona ter imenovati Etično
komisijo za presaditve. Do izdaje novih izvršilnih predpisov se
bodo uporabljali izvršilni predpisi, izdani na podlagi sedaj veljavnih
zakonov: Pravilnik o natančnejših pogojih za izvajanje odvzema
in presaditve delov človeškega telesa, (Ur. list SRS, št. 21/86), ter
Pravilnik o natančnejših medicinskih kriterijih in načinu ugotavljanja
smrti osebe, od katere se smejo vzeti deli telesa za presaditev
zaradi zdravljenja (Ur. list SFRJ, št. 74/82), v kolikor nista v
nasprotju z zakonom.
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Vlada Republike Slovenije je na 63. seji dne 28. maja 1998
določila besedilo:

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O
VARSTVU SELITVENIH VRST PROSTO ŽIVEČIH ŽIVALI,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

1. člen

PRIZNAVAJO, da so prosto živeče živali v svojih neštetih oblikah
nenadomestljiv del naravnega sistema na zemlji, ki ga moramo
ohraniti v dobro človeštva;

Ratificira se Konvencija o varstvu selitvenih vrst prosto živečih
živali, sprejeta 23. junija 1979 v Bonnu.

SE ZAVEDAJO, da vsaka človeška generacija upravlja zemeljske
vire za prihodnje generacije in je njena dolžnost zagotoviti, da se
ta zapuščina ohrani, in ko se uporablja, se mora uporabljati
smotrno;

2. člen
Konvencija se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v
slovenskem jeziku glasi:

SE ZAVEDAJO, da so z okoljskega, ekološkega, genetskega,
znanstvenega, estetskega, rekreacijskega, kulturnega,
izobraževalnega, družbenega in gospodarskega vidika prosto
živeče živali vse večja vrednota;

KONVENCIJA O VARSTVU SELITVENIH
VRST PROSTO ŽIVEČIH ŽIVALI

SO ZASKRBLJENE zlasti za tiste vrste prosto živečih živali, ki
se selijo čez mejo ali zunaj meja državne jurisdikcije;

POGODBENICE, KI:
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drugo pogodbenico, omenjeno v točki (k) tega odstavka), ki
izvaja jurisdikcijo nad katerim koli delom območja razširjenosti
te selitvene vrste, ali državo, katere plovila, ki plovejo pod
njeno zastavo, lovijo to selitveno vrsto zunaj meja njene državne
jurisdikcije;

PRIZNAVAJO, da države varujejo in morajo varovati selitvene
vrste prosto živečih živali, ki živijo znotraj ali gredo čez meje
njihove državne jurisdikcije;
SO PREPRIČANE, da varstvo in učinkovito upravljanje selitvenih
vrst prosto živečih živali zahtevata skupno ukrepanje vseh držav,
v katerih znotraj meja njihove državne jurisdikcije te vrste preživijo
katero koli obdobje svojega življenjskega ciklusa;

i) "odvzem" pomeni prilaščanje, lov, ribolov, zadrževanje v
ujetništvu, vznemirjanje, namerno ubijanje ali kakršen koli
poskus izvajanja takih dejanj;

UPOŠTEVAJO Priporočilo 32 Načrta ukrepanja, ki ga je sprejela
Konferenca Združenih narodov o človekovem okolju (Stockholm,
1972) in so ga z zadovoljstvom sprejeli na sedemindvajsetem
zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov,

j) "SPORAZUM" pomeni mednarodni sporazum, ki se nanaša
na varstvo ene ali več selitvenih vrst, kot je predvideno v 4. in
5. členu te konvencije, in
k) "pogodbenica" pomeni državo ali katero koli regionalno
organizacijo za gospodarsko povezovanje, ki so jo ustanovile
suverene države in je pristojna za pogajanja, sklepanje in
zvajanje mednarodnih sporazumov o zadevah, ki jih obravnava
ta konvencija in za katero konvencija velja.

SO SE SPORAZUMELE o naslednjem:

1. člen
Razlaga

2. Regionalne organizacije za gospodarsko povezovanje, ki so
pogodbenice te konvencije, o zadevah, ki so v njihovi
pristojnosti, v svojem imenu uresničujejo pravice in izpolnjujejo
obveznosti, ki jih ta konvencija pripisuje njihovim državam
članicam. V takih primerih države članice teh organizacij ne
smejo posamezno uresničevati teh pravic.

1. Za namene te konvencije:
a) "selitvena vrsta" pomeni celotno populacijo ali kateri koli
zemljepisno ločeni del populacije neke vrste ali nižje
sistematske skupine prosto živečih živali, katerih znaten del
ciklično in napovedljivo prehaja čez eno ali več meja državne
jurisdikcije;

3. Kadar ta konvencija predvideva sprejemanje odločitev z
dvotretjinsko večino ali s soglasno odločitvijo "pogodbenic, ki
so prisotne in glasujejo", to pomeni "pogodbenice, ki so prisotne
in glasujejo za ali proti". Tiste, ki se glasovanja vzdržijo, se pri
določanju večine ne štejejo med "pogodbenice, ki so prisotne
in glasujejo".

b) "varstveno stanje selitvene vrste" pomeni seštevek vseh
vplivov, ki delujejo na selitveno vrsto in lahko vplivajo na njeno
dolgoročno razširjenost in številčnost v prihodnosti;
c) "varstveno stanje vrste" bo upoštevano kot "ugodno", kadar:

2. člen
Temeljna načela

(1) podatki o dinamiki populacije kažejo, da se selitvena vrsta,
dolgoročno gledano, vzdržuje kot preživetja sposoben sestavni
del svojega ekosistema;

1. Pogodbenice priznavajo pomembnost varovanja selitvenih vrst
in soglašajo, da države na območju razširjenosti selitvenih
vrst ukrepajo v tej smeri, kadar koli je to mogoče in primerno.
Pri tem morajo posebno pozornost posvetiti tistim selitvenim
vrstam, katerih varstveno stanje je neugodno, in posamezno
ali z medsebojnim sodelovanjem sprejeti ustrezne in potrebne
ukrepe za varstvo teh vrst in njihovega življenjskega prostora.

(2) se območje razširjenosti selitvene vrste trenutno ne zmanjšuje,
niti ni verjetno, da se bo dolgoročno zmanjšalo;
(3) je in bo tudi v predvidljivi prihodnosti dovolj ustreznega
življenskega prostora za dolgoročno ohranitev populacije selitvene
vrste;

2. Pogodbenice priznavajo potrebo po ukrepanju, da bi se izognile
prizadetosti katere koli selitvene vrste.

(4) se razširjenost in številčnost selitvene vrste približata
zgodovinskemu obsegu in ravnem v taki meri, da obstojijo zanjo
primerni ekosistemi in da je to združljivo s smotrnim upravljanjem
prosto živečih živali;

3. Pogodbenice:
a) naj bi še posebej spodbujale in podpirale raziskave v zvezi s
selitvenimi vrstami in pri njih sodelovale;

d) "varstveno stanje vrste" bo upoštevano kot "neugodno", če
kateri koli pogoj iz točke c tega odstavka ne bo izpolnjen;

b) si še posebej prizadevajo za takojšnje zavarovanje selitvenih
vrst vključenih v Dodatek I, in

e) "prizadetost" določene selitvene vrste pomeni, da tej vrsti
preti nevarnost izumrtja na vsem območju razširjenosti ali na
njegovem znatnem delu;

c) si še posebej prizadevajo za sklepanje SPORAZUMOV o
varstvu selitvenih vrst in upravljanju selitvenih vrst, ki so
vključene v Dodatek II.

f) "območje razširjenosti" pomeni vsa območja kopnega ali vode,
kjer se selitvene vrste naseljujejo, začasno zadržujejo, jih
prečkajo ali preletijo kadar koli na svoji običajni selitveni poti;

3. člen
Prizadete selitvene vrste: Dodatek I

g) "življenjski prostor" pomeni vsako površino na območju
razširjenosti selitvene vrste, kjer so življenjske razmere
primerne za to selitveno vrsto;

1. V Dodatku I so navedene prizadete selitvene vrste.
2. Selitvena vrsta je lahko uvrščena v Dodatek I, če obstajajo
zanesljivi dokazi o njeni prizadetosti, vključno z najboljšimi
znanstvenimi dokazi, ki so na voljo.,

h) "država na območju razširjenosti" pomeni v povezavi z neko
selitveno vrsto vsako državo (ali kadar je to primerno vsako
poročevalec, št. 37
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3. Selitvena vrsta je lahko izločena iz Dodatka I, če Konferenca
pogodbenic odloči, da:

kadar bi ti koristili vrstam, in naj bi dajale prednost vrstam,
katerih varstveno stanje je neugodno.

a) je zanesljivo dokazano, vključno z najboljšimi znanstvenimi
dokazi, ki so na voljo, da vrsta ni več prizadeta;

4. Pogodbenice si prizadevajo sklepati sporazume za vsako
populacijo ali zemljepisno ločeni del populacije katere koli vrste
ali nižje sistematske skupine prosto živečih živali, katerih
predstavniki občasno prehajajo čez eno ali več meja državne
jurisdikcije.

b) ni verjetnosti, da ta vrsta ponovno postane prizadeta zaradi
prenehanja varovanja, ki je posledica njene izločitve iz
Dodatka I.

5. Sekretariat mora dobiti po en izvod vsakega SPORAZUMA, ki
je sklenjen v skladu z določbami tega člena.

4. Pogodbenice, države na območju razširjenosti selitvenih vrst,
vključenih v Dodatek I, si prizadevajo:

5. člen
Smernice za SPORAZUME

a) ohraniti in kadar je izvedljivo in primerno, obnoviti tiste življenjske
prostore vrst, ki so pomembni za preprečitev nevarnosti
njihovega izumrtja;

1. Cilj vsakega SPORAZUMA mora biti obnovitev ali ohranitev
ugodnega varstvenega stanja selitvene vrste. Vsak
SPORAZUM naj obravnava tiste vidike varstva selitvenih vrst
in njihovega upravljanja, ki bodo pripomogli k temu cilju.

b) ustrezno preprečiti, odpraviti, nadomestiti ali zmanjšati škodljive
učinke dejavnosti ali ovire, ki resno motijo ali preprečujejo
selitev vrst in

2. Vsak SPORAZUM naj zajema celotno območje razširjenosti
določene selitvene vrste in naj bi bil na voljo za pristop vsem
državam na območju razširjenosti te vrste, ne glede na to, ali
so pogodbenice te konvencije ali ne.

c) če je to izvedljivo in primerno, preprečiti, zmanjšati ali
nadzorovati dejavnike, ki ogrožajo ali bodo lahko ogrozili vrsto,
vključno s strogim nadzorom uvajanja tujerodnih vrst in
nadzorom ali odstranjevanjem že naseljenih tujerodnih vrst,
če je to izvedljivo in primerno.

3. SPORAZUM naj, kjer koli je mogoče, obravnava več kot eno
selitveno vrsto.

5. Pogodbenice, države na območju razširjenosti selitvenih vrst,
navedenih v Dodatku I, prepovejo odvzem živali teh vrst.
Izjemoma je dovoljen odvzem:

4. Vsak SPORAZUM naj:
a) točno določi selitvene vrste, ki jih obravnava;

a) v znanstvene namene,

b) opiše območje razširjenosti in selitveno pot vrste;

b) z namenom povečati razširjenost ali možnost preživetja
prizadete vrste,

c) za vsako pogodbenico določi državni organ, pristojen za
izvajanje SPORAZUMA;

c) zaradi zadovoljevanja tradicionalnih življenjskih potreb
porabnikov takih vrst ali
d) kadar to zahtevajo izjemne okoliščine,

d) če je potrebno, uvede ustrezen mehanizem za pomoč pri
uresničevanju ciljev SPORAZUMA, za nadzor njegove
učinkovitosti in za pripravo poročila za Konferenco pogodbenic;

pod pogojem, da se te izjeme natančno vsebinsko opredelijo ter
krajevno in časovno omejijo. Tak odvzem ne sme škodovati vrsti.

e) predvidi postopke za reševanje sporov med pogodbenicami
SPORAZUMA in

6. Konferenca pogodbenic lahko priporoči pogodbenicam,
državam na območju razširjenosti selitvenih vrst, navedenih
v Dodatku I, da sprejmejo ustrezne dodatne ukrepe v korist
vrst.

f) vsaj prepove vsak odvzem osebkov iz reda kitov (Cetacea),
kot ga prepovedujejo tudi drugi večstranski SPORAZUMI, ter
predvidi pristop k SPORAZUMU državam, ki niso države na
območju razširjenosti teh selitvenih vrst.

7. Pogodbenice takoj, ko je mogoče, obvestijo Sekretariat o vsaki
izjemi, ki je v skladu s petim odstavkom tega člena.

5. Vsak SPORAZUM naj, če je primerno in izvedljivo, zagotovi
najmanj:

4. člen
Selitvene vrste, ki jih bodo obravnavali SPORAZUMI
Dodatek II

a) redni pregled varstvenega stanja obravnavane selitvene vrste
in ugotovi, kateri dejavniki lahko škodijo temu stanju;

1. V Dodatku II je naveden seznam selitvenih vrst, katerih
varstveno stanje je neugodno in za katerih varstvo in
upravljanje so potrebni mednarodni sporazumi, kot tudi tistih
vrst, ki bi se jim varstveno stanje zaradi mednarodnega
sodelovanja na podlagi mednarodnega sporazuma lahko
bistveno izboljšalo.

c) raziskovanje ekologije in populacijske dinamike obravnavanih
selitvenih vrst s posebnim poudarkom na selitvi;

2. Vrsta je lahko navedena tako v Dodatku I kot v Dodatku II, če
okoliščine to upravičujejo.

e) ohranjanje in kjer je potrebno in izvedljivo, obnovo življenjskih
prostorov, ki so pomembni za ohranjanje ugodnega
varstvenega stanja vrste in zavarovanje takih življenjskih
prostorov pred motečimi posegi, vključno s strogim nadzorom
naseljevanja tujerodnih vrst ali že naseljenih tujerodnih vrst, ki

b) usklajene načrte varstva in upravljanja;

d) izmenjavo informacij o obravnavani selitveni vrsti s posebnim
poudarkom na izmenjavi rezultatov raziskav in s tem povezano
statistiko;

3. Pogodbenice na območju razširjenosti selitvenih vrst,
navedenih v Dodatku II, si prizadevajo sklepati SPORAZUME,
8. junij 1998
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predpise, vključno z določbami o proračunu in lestvico
prispevkov kot tudi njihove spremembe, sprejmejo pogodbenice, ki so prisotne in glasujejo, soglasno.

škodujejo selitvenim vrstam;
f) ohranjanje mreže ustreznih življenjskih prostorov, ki so
primerno razporejeni glede na selitvene poti;

5. Na vsakem svojem zasedanju Konferenca pogodbenic
pregleda izvajanje konvencije, posebej pa:

g) če je to zaželeno, zagotavljanje novih življenjskih prostorov,
primernih za selitvene vrste ali ponovno naseljevanje selitvenih
vrst v primerne življenjske prostore;

a) pregleda in oceni varstveno stanje selitvenih vrst;

h) če je le mogoče, odstranitev dejavnosti in ovir, ki preprečujejo
ali motijo selitev ali nadomestitev zanje;

b) oceni napredek, ki je bil dosežen pri varstvu selitvenih vrst,
zlasti navedenih v Dodatkih I in II;

i) preprečevanje, zmanjšanje ali nadzor izpusta snovi, škodljivih
za selitveno vrsto, v njen življenjski prostor;

c) sprejme potrebne določbe in smernice, ki bodo omogočale
Znanstvenemu svetu in Sekretariatu opravljati njune
obveznosti;

j) ukrepe, ki temeljijo na ekoloških načelih, za nadzor in
upravljanje odvzemov osebkov selitvenih vrst;

d) sprejme in upošteva vsa poročila, ki jih predložijo Znanstveni
svet, Sekretariat, katera koli pogodbenica ali katero koli stalno
telo, ustanovljeno na podlagi SPORAZUMOV;

k) postopke za usklajeno delovanje za preprečevanje nezakonitih
odvzemov;

e) daje priporočila pogodbenicam za izboljšanje varstvenega
stanja selitvenih vrst in presoja napredek, ki je bil narejen v
okviru SPORAZUMOV;

I) izmenjavo informacij o bistvenih nevarnostih za selitvene vrste;
m) nujne postopke za znatno in hitro krepitev varstvenega
ukrepanja, če je varstveno stanje selitvene vrste resno
prizadeto in

f) v primerih, ko SPORAZUM ni bil sklenjen, daje priporočila za
sklic zasedanj pogodbenic, ki so države na območju
razširjenosti selitvene vrste ali skupine selitvenih vrst, da bi
obravnavale ukrepe za izboljšanje varstvenega stanja teh
vrst;

n) seznanjanje javnosti o vsebini in ciljih SPORAZUMA.
6. člen
Države na območju razširjenosti

g) daje priporočila pogodbenicam za učinkovitejše izvajanje
konvencije in

1. Sekretariat dopolnjuje seznam držav na območju razširjenosti
selitvenih vrst, navedenih v Dodatkih I in II s podatki, ki jih
prejme od pogodbenic.

h) odloča o vseh dodatnih ukrepih, ki naj bi jih izvedle za
uresničevanje ciljev te konvencije.

2. Pogodbenice, ki se štejejo za države na območju razširjenosti
katere od selitvenih vrst, navedenih v Dodatkih I in II, o tem
obveščajo Sekretariat, vključno s podatki o plovilih pod njihovo
zastavo, ki zunaj meja državne jurisdikcije lovijo določene
selitvene vrste, in kjer je to mogoče, o prihodnjih načrtih za tak
lov.

6. Konferenca pogodbenic na vsakem zasedanju določi čas in
kraj naslednjega zasedanja.
7. Konferenca pogodbenic na vsakem zasedanju določi in sprejme
poslovnik za to zasedanje. Konferenca pogodbenic na
zasedanjih sprejema odločitve z dvotretjinsko večino
pogodbenic, ki so prisotne in glasujejo, če konvencija ne določa
drugače.

3. Pogodbenice, države na območju razširjenosti selitvenih vrst,
navedenih v Dodatkih I ali II, preko Sekretariata obvestijo
Konferenco pogodbenic vsaj šest mesecev pred vsakim rednim
zasedanjem Konference pogodbenic o ukrepih, ki jih izvajajo
za uresničevanje določb te konvencije za te vrste.

8. Organizacijo združenih narodov, njene specializirane agencije,
Mednarodno agencijo za atomsko energijo in države, ki niso
pogodbenice te konvencije, in telesa, ki jih za vsak SPORAZUM
določijo pogodbenice tega SPORAZUMA, lahko na zasedanjih
Konference pogodbenic zastopajo opazovalci.

7. člen
Konferenca pogodbenic

9. Vsaka agencija ali telo, ki ustreza spodnjima kategorijama in je
tehnično usposobljena za zavarovanje in varstvo selitvenih
vrst ter njihovo upravljanje in je Sekretariat seznanila s svojo
željo, da jo na zasedanjih Konference pogodbenic zastopajo
opazovalci, bo sprejeta, razen če temu nasprotuje najmanj
ena tretjina prisotnih pogodbenic:

1. Konferenca pogodbenic je organ odločanja te konvencije.
2. Sekretariat skliče zasedanje Konference pogodbenic
najkasneje dve leti po začetku veljavnosti te konvencije.
3. Po tem Sekretariat sklicuje redna zasedanja Konference
pogodbenic v presledkih največ treh let, razen če Konferenca
ne odloči drugače, in izredna zasedanja kadar koli na pisno
zahtevo najmanj ene tretjine pogodbenic.

a) mednarodne vladne ali nevladne agencije ali telesa in državne
vladne agencije ali telesa;
b) državne nevladne agencije ali telesa, ki jim je država, v kateri
so, v ta namen odobrila zastopanje.

4. Konferenca pogodbenic določi in nadzira finančne predpise te
konvencije. Konferenca pogodbenic na vsakem svojem
rednem zasedanju sprejme proračun za naslednje finančno
obdobje. Vsaka pogodbenica k temu proračunu prispeva v
skladu z lestvico, za katero se dogovori Konferenca. Finančne

S sprejetjem imajo opazovalci pravico do udeležbe, ne pa
glasovanja.
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organizacijami, ki se ukvarjajo s selitvenimi vrstami;

8. člen
Znanstveni svet

c) iz vseh ustreznih virov pridobiti poročila in druge informacije
za doseganje ciljev in uresničevanje konvencije ter poskrbeti
za ustrezno širjenje takih informacij;

1. Na svojem prvem zasedanju Konferenca pogodbenic ustanovi
Znanstveni svet, za svetovanje o strokovnih zadevah.
2. Vsaka pogodbenica lahko imenuje usposobljenega strokovnjaka za člana Znanstvenega sveta. Poleg tega Znanstveni
svet kot člane vključuje tudi usposobljene strokovnjake, ki jih
izbere in imenuje Konferenca pogodbenic; število teh
strokovnjakov, merila za njihov izbor in pogoje za njihovo
imenovanje določi Konferenca pogodbenic.

d) usmerjati pozornost Konference pogodbenic na vsa vprašanja,
povezana s cilji te konvencije;
e) pripravljati poročila za Konferenco pogodbenic o delu
Sekretariata in o uresničevanju konvencije;
f) skrbeti za seznam držav na območju razširjenosti selitvenih
vrst, vključenih v Dodatka I in II, in ga objavljati;

3. Znanstveni svet se sestaja na zahtevo Sekretariata glede na
odločitve Konference pogodbenic.

g) pod vodstvom Konference pogodbenic spodbujati sklepanje
SPORAZUMOV;

4. Znanstveni svet sprejme svoj poslovnik, ki ga potrdi
Konferenca pogodbenic.
5. Konferenca pogodbenic določi naloge Znanstvenega sveta,
ki lahko vključujejo:

h) skrbeti za seznam SPORAZUMOV in ga dati na voljo
pogodbenicam in če to zahteva Konferenca pogodbenic,
priskrbeti vsako informacijo o teh SPORAZUMIH;

a) zagotavljanje strokovnih nasvetov Konferenci pogodbenic,
Sekretariatu, in če tako odobri Konferenca pogodbenic, kateri
koli pogodbenici ter vsakemu telesu, ki je ustanovljeno na
podlagi te konvencije ali SPORAZUMA;

i) objavljati in skrbeti za seznam priporočil, ki jih sprejme
Konferenca pogodbenic v skladu s točkami e), f) in g) petega
odstavka 7. člena, ali seznam odločitev, ki jih sprejme v skladu
s točko h) tega odstavka;

b) priporočanje in usklajevanje raziskav o selitvenih vrstah,
vrednotenje rezultatov teh raziskav z namenom ugotoviti
varstveno stanje selitvenih vrst in obveščanje Konference
pogodbenic o tem stanju in ukrepih za njegovo izboljšanje;

j) skrbeti za obveščanje javnosti o tej konvenciji in njenih ciljih in

c) pripravo priporočil Konferenci pogodbenic o selitvenih vrstah,
ki jih je treba vključiti v Dodatka I in II, skupaj z navedbo
razširjenosti teh selitvenih vrst;

10. člen
Spremembe konvencije

k) opravljati vse druge naloge, ki so mu zaupane s to konvencijo
ali mu jih zaupa Konferenca pogodbenic.

1. Ta konvencija se lahko spremeni na vseh rednih ali izrednih
zasedanjih Konference pogodbenic.

d) pripravo priporočil Konferenci pogodbenic o posebnih
varstvenih ukrepih in ukrepih upravljanja, ki jih je treba vključiti
v SPORAZUME o selitvenih vrstah in

2. Predloge za spremembo lahko da vsaka pogodbenica.
3. Besedilo vsake predložene spremembe in razloge zanjo je
treba sporočiti Sekretariatu najmanj sto petdeset dni pred
zasedanjem, na katerem naj bi se sprememba obravnavala,
in Sekretariat jo takoj sporoči pogodbenicam. Pogodbenice
sporočijo pripombe k besedilu Sekretariatu najmanj šestdeset
dni pred začetkom zasedanja. Sekretariat takoj naslednji dan
po izteku roka za pripombe sporoči pogodbenicam vse
pripombe, ki so prispele do tega dne.

e) pripravo priporočil Konferenci pogodbenic za reševanje
problemov, ki se nanašajo na strokovne vidike uresničevanja
konvencije, posebej kar zadeva življenjske prostore selitvenih
vrst.
9. člen
Sekretariat
1. Sekretariat je ustanovljen za potrebe te konvencije.

4. Spremembe se sprejemajo z dvotretjinsko večino pogodbenic,
ki so prisotne in glasujejo.

2. Po začetku veljavnosti konvencije izvršilni direktor Programa
Združenih narodov za okolje določi Sekretariat. Pri tem mu
lahko pomagajo v obsegu in na način, ki je po njegovem mnenju
primeren, ustrezne medvladne ali nevladne, mednarodne ali
državne agencije in telesa, ki so strokovno usposobljena za
varstvo, ohranjanje in upravljanje prosto živečih živali.

5. Sprejeta sprememba začne veljati za pogodbenice, ki so jo
sprejele prvi dan tretjega meseca po datumu, ko sta dve tretjini
pogodbenic deponirali listino o sprejetju pri depozitarju. Za
vsako pogodbenico, ki deponira listino o sprejetju po datumu,
na katerega sta dve tretjini pogodbenic deponirali listino o
sprejetju, začne za to pogodbenico sprememba veljati prvi
dan tretjega meseca po tem, ko je deponirala svojo listino o
sprejetju.

3. Če Program Združenih narodov za okolje ne bo mogel več
zagotavljati dela Sekretariata, se Konferenca pogodbenic v
zvezi s Sekretariatom drugače dogovori.
4. Naloge sekretariata so:

11. člen
Spremembe dodatkov

a) priprava zasedanj in pomoč na zasedanjih:
i) Konference pogodbenic in
ii) Znanstvenega sveta;

1. Dodatka I in II se lahko spremenita na vseh rednih ali izrednih
zasedanjih Konference pogodbenic.

b) vzdrževanje in spodbujanje stikov med pogodbenicami, stalnimi
telesi, ustanovljenimi s SPORAZUMI in drugimi mednarodnimi

2. Predloge za spremembo lahko da vsaka pogodbenica.
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3. Besedilo vsake predložene spremembe in razloge zanjo, ki
temeljijo na najboljših razpoložljivih znanstvenih dokazih, je
treba sporočiti Sekretariatu najmanj sto petdeset dni pred
začetkom zasedanja, Sekretariat jih tako' sporoči pogodbenicam. Pogodbenice sporočijo pripombe!: besedilu Sekretariatu
najmanj šestdeset dni pred začetkom zasedanja. Sekretariat
takoj naslednji dan po izteku roka za pripombe sporoči
pogodbenicam vse pripombe, ki so prispele do tega dne.

prisotnosti katere koli selitvene vrste v Dodatku I, II ali obeh.
Tako ne bo obravnavana kot pogodbenica glede na vsebino
pridržka vse do izteka devetdeset dni od tedaj, ko je depozitar
poslal pogodbenicam uradno obvestilo, da je tak pridržek
umaknjen.

4. Spremembe se sprejmejo z dvotretjinsko večino pogodbenic,
ki so prisotne in glasujejo.

Ta konvencija je na voljo za podpis v Bonnu za vse države in vse
regionalne organizacije za gospodarsko povezovanje do
dvaindvajsetega junija 1980.

5. Sprememba dodatkov začne veljati za vse pogodbenice
devetdeset dni po sprejetju na zasedanju Konference
pogodbenic, razen za tiste pogodbenice, ki izrazijo pridržke v
skladu s šestim odstavkom tega člena.

16. člen
Ratifikacija, sprejetje, odobritev

15. člen
Podpis

To konvencijo je treba ratificirati, sprejeti ali odobriti. Listine o
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri Vladi Zvezne
republike Nemčije, ki je depozitar.

6. V devetdesetih dneh, kot je predvideno v petem odstavku
tega člena, lahko vsaka pogodbenica s pisnim uradnim
obvestilom depozitarju izrazi pridržek glede spremembe.
Pridržek glede spremembe se lahko umakne s pisnim uradnim
obvestilom depozitarju in sprememba začne veljati za to
pogodbenico devetdeset dni po umiku pridržka.

17. člen
Pristop
Po dvaindvajsetem juniju 1980 je ta konvencija na voljo za pristop
vsem državam in vsem organizacijam za gospodarsko
povezovanje, ki niso podpisnice. Listine o pristopu se deponirajo
pri depozitarju.

12. člen
Učinek na mednarodne konvencije in drugo
zakonodajo

18. člen
Začetek veljavnosti

1. V tej konvenciji nič ne posega v kodifikacijo in razvoj
pomorskega prava Konference Združenih narodov za
pomorsko pravo, sklicane v skladu z Resolucijo Generalne
skupščine Združenih narodov št. 2750 C (XXV), niti ne posega
v sedanje ali poznejše zahteve ter pravna mnenja katere koli
države v zvezi s pomorskim pravom in naravo ter obsegom
obalne jurisdikcije držav in jurisdikcije države ladijske zastave.

1. Konvencija začne veljati prvi dan tretjega meseca po datumu
deponiranja petnajste listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali
pristopu pri depozitarju.
2. Za vsako državo ali regionalno organizacijo za gospodarsko
povezovanje, ki ratificira, sprejme ali odobri konvencijo ali k
njej pristopi po deponiranju petnajste listine o ratifikaciji,
sprejetju, odobritvi ali pristopu, konvencija začne veljati prvi
dan tretjega meseca po datumu, ko je ta država ali organizacija
deponirala svojo listino o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali
pristopu.

2. Določbe te konvencije v nobenem primeru ne vplivajo na
pravice ali obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz katere koli
obstoječe pogodbe, konvencije ali sporazuma.
3. Določbe te konvencije v nobenem primeru ne vplivajo na
pravico pogodbenic da sprejmejo strožje ukrepe za varstvo
selitvenih vrst, navedenih v Dodatkih I in II, ali pa sprejmejo
notranje ukrepe za varstvo vrst, ki niso navedene v Dodatkih
I in II.

19. člen
Odpoved

13. člen
Reševanje sporov

Vsaka pogodbenica lahko kadar koli odpove konvencijo s pisnim
uradnim obvestilom depozitarju. Odpoved začne veljati dvanajst
mesecev po tem, ko depozitar prejme pisno uradno obvestilo.

1. Vsak spor, ki bi nastal med dvema ali več pogodbenicami v
zvezi z razlago ali uporabo določb te konvencije, se rešuje s
pogajanji med pogodbenicami, vpletenimi v spor.

20. člen
Depozitar

2. Če se spor ne da rešiti v skladu s prvim odstavkom tega
člena, lahko pogodbenice z medsebojnim soglasjem predložijo
spor arbitraži, zlasti Stalnemu arbitražnemu sodišču v Haagu,
in arbitražna odločitev zavezuje pogodbenice, ki so predložile
spor sodišču.

1. Izvirniki te konvencije v angleškem, francoskem, nemškem,
ruskem in španskem jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako
verodostojno se deponirajo pri depozitarju. Depozitar pošlje
potrjene kopije vsakega teh besedil vsem državam in
regionalnim organizacijam za gospodarsko povezovanje, ki
so podpisale konvencijo ali deponirale listine o pristopu k njej.

14. člen
Pridržki

2. Depozitar po posvetu s pristojnimi vladami pripravi uradno
verzijo besedila te konvencije v arabskem in kitajskem jeziku.

1. Glede določb te konvencije ni mogoče izražati splošnih
pridržkov. Poseben pridržek se lahko da v skladu z določbami
tega in 11. člena.

3. Depozitar obvesti vse države in vse regionalne organizacije
za gospodarsko povezovanje, ki so podpisnice ali so h
konvenciji pristopile, ter Sekretariat o podpisih, deponiranju
listin o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu, začetku
veljavnosti konvencije, njenih spremembah, o posebnih
pridržkih in o uradnih obvestilih o odpovedi.

2. Vsaka država ali regionalna organizacija za gospodarsko
povezovanje lahko po deponiranju svoje listine o ratifikaciji,
sprejetju, odobritvi ali pristopu da poseben pridržek glede
poročevalec, št. 37
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4. Takoj ko začne konvencija veljati, depozitar pošlje overjen
izvod konvencije Sekretariatu Združenih narodov zaradi
registracije in objave v skladu s 102. členom Ustanovne listine
Združenih narodov.

DA BI TO POTRDILI, so podpisani, ki so bili za to pravilno
pooblaščeni, podpisali to konvencijo,

SESTAVLJENO v Bonnu triindvajsetega junija tisoč devetsto
devetinsedemdeset.

KITI in DELFINI (Cetacea)
brazdasti kiti (Balaenopteridae)
sinji kit (Balaenoptera musculus)
kit grbavec (Megaptera novaeangliae)

DODATEK I
DODATKA I IN II
H KONVENCIJI O VARSTVU
SELITVENIH VRST PROSTO ŽIVEČIH
ŽIVALI
(CMS)

gladki kiti (Balaenidae)
grenlandski kit (Balaena mysticetus)
ledni ali biskajski kit (Eubalaena glacialis)
južnomorski ali kapski kit (Eubalaena australis) '
ZVERI (Carnivora)
mačke (Felidae)
snežni leopard ali irbis (Panthera uncia)

(kot ju je spremenila Konferenca pogodbenic v letih 1985, 1988,
1991, 1994) veljata od 9. septembra 1994
DODATEK I

PLAVUTONOŽCI (Pinnipedia.)
pravi tjulnji (Phocidae)
sredozemska medvedjica (Monachus monachus) "

Razlaga
1. Selitvene vrste, ki so vključene v ta dodatek, se navajajo:
a) z imenom vrste ali podvrste ali

LIHOPRSTI KOPITARJI (Perissodactyla)
konji, osli in zebre (Equidae)
grevyjeva ali kraljevska zebra (Equus grevyi)

b) kot višja sestematska skupina, v katero so vključene vse
selitvene vrste ali so opredeljene kot njen del.
2. Druga sklicevanja na sistematske skupine, višje kot so vrste,
se navajajo le kot informacija ali za namene razvrščanja.

SODOPRSTI KOPITARJI ali PARKLJARJI (Artiodactyla)
kamele (Camelidae)
vikunja (Vicugna vicugna)' - razen perujskih populacij2

3. Okrajšava "(s. I.)" se uporablja za označevanje širšega
pomena nekega znanstvenega imena.

jeleni (Cervidae)
podvrsta navadnega jelena (Cervus elaphus barbarus)

4. Zvezdica (*) poleg imena vrste pomeni, da so vrsta oziroma
ločena populacija te vrste ali višja sistematska skupina, ki
zajema to vrsto, vključene v Dodatek II.

rogarji ali votlorogi (Bovidae)
kuprej ali kamboški gozdni vol (Bos sauveli)
jak ali godrnjavi bivol (Bos grunniens)
mendeška antilopa (Addax nasomaculatus)
cuvierjeva gazela (Gazella cuvieri)
jelenja gazela (Gazella dama)
navadna gazela (Gazella dorcas) - samo severozahodne
afriške populacije
vitkoroga gazela (Gazella leptoceros)
sabljarka (Oryx dammah) *

SESALCI (Mammalia)
NETOPIRJI (Chiroptera)
buldoški netopirji (Molossidae)
mehiški buldoški netopir (Tadarida brasiliensis)
PRVAKI (Primates)
velike človeku podobne opice (Pongidae)
gorska gorila (Gorilla gonila beringei)

' Eubalaena glacialis in Eubalena australis prej Eubalaena glacialis (s.I.)
' prej Lama vicugna '• razen perujskih populacij
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PLAZILCI (Reptilia)

PTIČI (Aves)

ŽELVE (Testudinata)
morske želve (Cheloniidae)
orjaška črepaha (Chelonia mydas)'
glavata kareta (Caretta caretta) '
prava kareta (Eretmochelys imbricata) *
Lepidochelys kempii *
zelenkasta želva (Lepidochelys olivacea) "

CEVONOSCI (Procellariiformes)
albatrosi (Diomedeidae)
kratkorepi albatros (Diomedea albatros)
viharniki (Procellariidae)
Pterodroma cahow
Pterodroma phaeopygia

orjaške usnjače (Dermochelyidae)
usnjača (Dermochelys coriacea) "

VESLONOŽCI (Pelecaniformes)
pelikani (Pelecanidae)
kodrasti pelikan (Pelecanus crispus) '
rožnati pelikan (Pelecanus onocrotalus)' - samo palearktične
populacije

pelomeduzne želve (Pelomedusidae)
južnoameriški arav (Podocnemis expansa)' - samo populacije
gornje Amazonke

MOČVIRNIKI (Ciconiiformes)
čaplje (Ardeidae)
Egretta eulophotes
štorklje (Ciconiidae)
Ciconia boyciana
ibisi (Threskiornithidae)
Geronticus eremita '

KROKODILI (Crocodylia)
gangeški gaviali (Gavialidae)
gangeški gavial (Gavialis gangeticus)

RIBE (Pisces)

PLOJKOKLJUNI (Anseriformes)
gosi, labodi in race (Anatidae)
rdečeglava gos (Chloephaga rubidiceps) '
evropska beloglavka (Oxyura leucocephala)'

PRAVI SOMI (Siluriformes)
stekleni somi (Schilbeidae)
orjaški som (Pangasianodon gigas)

UJEDE (Falconiformes)
kragulji (Accipitridae)
belorepec ali postojna (Haliaeetus albicilla)'
orjaški orel (Haliaeetus pelagicus)'

DODATEK II
Razlaga

ŽERJAVOVCI (Gruiformes)
žerjavi (Gruidae)
mandžurski žerjav (Grus japonensis) *
nunski žerjav (Grus leucogeranus)"
Grus nigricollis'

1. Selitvene vrste, ki so zajete v tem dodatku, se navajajo:
a) z imenom vrste ali podvrste ali
b) kot višja sistematska skupina v katero so vključene vse
selitvene vrste ali so opredeljene kot njen del.

droplje (Otididae)
ovratničarka (Chlamydotis undulata)' - samo severozahodne
afriške populacije
velika droplja (Otis tarda) * - srednjeevropska populacija

Kadar se omenja sistematska skupina, ki je višja od vrste in če ni
drugače označeno, to pomeni, da imajo lahko vse selitvene vrste
te skupine veliko koristi od sklenitve SPORAZUMOV.
2. Okrajšava "spp." poleg imena družine ali rodu se uporablja za
označevanje vseh selitvenih vrst te družine ali rodu.

POBREŽNIKI (Charadriiformes)
sloke (Scolopacidae)
severni škurh (Numenius borealis) '
tenkokljuni škurh (Numenius tenuirostris) *
galebi (Laridae)
progastokljuni galeb (Larus audouinii)'
Larus leucophthalmus '
Larus relictus
Larus saundersi
njorke (Alcidae)
Synthliboramphus wumizusume

3. Druga sklicevanja na sistematske skupine, višje kot so vrste,
se navajajo le kot informacija ali za namene razvrščanja.
4. Okrajšava "(s.I.)" se uporablja za označevanje širšega
pomena nekega znanstvenega imena.
5. Zvezdica (*) poleg imena vrste ali višje sistematske skupine
pomeni, da so vrsta ali ločena populacija te vrste oziroma ena
ali več vrst iz te sistematske skupine, vključene v dodatek I.

PEVCI (Passeriformes)
gozdni pevci (Parulidae)
Dendroica kirtlandii
ščinkavci (Fringillidae)
Serinus syriacus
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SESALCI (Mammalia)
NETOPIRJI (Chiroptera)
podkovnjaki (Rhinolophidae)
R. spp. - samo evropske populacije
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PLAVUTONOŽCI (Pinnipedia)
pravi tjulnji (Phocidae)
navadni tjulenj (Phoca vitulina) - samo populacije Baltiškega
in VVaddenskega morja
sivi ali stožčastoglavi tjulenj (Halichoerus grypus) - samo
populacije Baltiškega morja
sredozemska medvedjica (Monachus monachus) *

gladkonosi ali navadni netopirji (Vesperlilionidae)
V. spp. - samo evropske populacije
buldoški netopirji (Molossidae)
buldoški dolgorepi netopir (Tadarida teniotis)
KITI in DELFINI (Cetacea)
rečni delfini (Platanistidae)
gangeška pliskavka ali gangeški delfin ali kljunarica (Platanista
gangetica)

TROBČARJI (Proboscidea)
sloni (Elephantidae)
afriški slon (Loxodonta africana)

Pontoporiidae
laplatska pliskavka (Pontoporia blainvillei)
Iniidae
orinoška pliskavka (Inia geoffrensis)
samorogi (Monodontidae) ■
beli kit ali beluga (Delphinapterus leucas)
samorog ali enorožec ali narval (Monodon monoceros)
rjave pliskavke (Phocoenidae)
pristaniška rjava pliskavka ali rjavi ribjek ali svinjek (Phocoena
phocoena) - populacije Severnega in Baltiškega morja,
severozahodnega Atlantika in Črnega morja
brezplavuti svinjek ali pliskavičjak (Neophocaena
phocaenoides)
dallova rjava pliskavka (Phocoenoides dalli)
delfini (Delphinidae)
indopacifiški beli delfin (Sousa chinensis)
atlantski beli delfin (Sousa teuszii)
amazonski topozobi delfin (Sotalia fluviatilis)
belokljuni pisani delfin (Lagenorhynchus albirostris) - samo
populacije Severnega in Baltiškega morja
atlantski pisani delfin (Lagenorhynchus acutus) - samo
populacije Severnega in Baltiškega morja
južni pisani delfin (Lagenorhynchus australis)
okrogloglavi delfin (Grampus griseus) - samo populacije
Severnega in Baltiškega morja
velika pliskavka (Tursiops truncatus) - populacije Severnga
in Baltiškega morja, zahodnega Sredozemskega morja in
Črnega morja
vitki progasti delfin (Stenella attenuata) - populacija vzhodnega
tropskega Tihega oceana
dolgokljuni progasti delfin (Stenella longirostris) - populacije
vzhodnega tropskega Tihega oceana
navadni progasti delfin (Stenella coeruleoalba) - populacije
vzhodnega tropskega Tihega oceana in zahodnega
Sredozemskega morja
navadni delfin ali navadna pliskavica (Delphinus delphis) ■
populacije Severnega in Baltiškega morja, zahodnega
Sredozemskega morja, Črnega morja in vzhodnega
tropskega Tihega oceana
iravadski delfin (Orcaella brevirostris)
maldivska kratkogobčna pliskavka (Cephalorhynchus
commersonii) - populacija Južne Amerike
južnoafriška kratkogobčna pliskavka (Cephalorhynchus
heavisidii)
orka ali sabljarica ali kit ubijalec (Orcinus orca) - populacije
severovzhodnega Atlantika in sevrovzhodnega Tihega
oceana
dolgoplavuta mrka pliskavka ali obloglavka (Globicephala
melas) - samo populacije Severnega in Baltiškega morja 3
kljunati kiti (Ziphiidae)
severni črni kit (Berardius bairdii)
severni račji kit (Hyperoodon ampullatus)

MORSKE KRAVE ali SIRENE (Sirenia)
dugongi ali vilastorepe morske krave (Dugongidae)
dugong (Dugong dugon)
SODOPRSTI KOPITARJI ali PARKLJARJI (Artiodactyla)
kamele (Camelidae)
vikunja (Vicugna vicugna)'4
rogarji ali votlorogi (Bovidae)
sabljarka (Oryx dammah) *
gorska gazela (Gazella gazella) - samo azijske populacije

PTIČI (Aves)
SLAPNIKI (Gaviiformes)
slapniki (Gavidae)
rdečegrli slapnik (Gavia stellata) - zahodne palearktične
populacije
podvrsta severnega slapnika (Gavia arctica arctica)
podvrsta severnega slapnika (Gavia arctica suschkini)
podvrsta lednega slapnika (Gavia immer immer) severozahodna evropska populacija
rumenokljuni ledni slapnik (Gavia adamsii) - zahodna
palearktična populacija
POTAPNIKI (Podicipediformes)
ponirki (Podicipedidae)
podvrsta rdečevratega ponirka (Podiceps grisegena
grisegena)
zlatouhi ponirek (Podiceps auritus) - zahodna palearktična
populacija

VESLONOŽCI (Pelecaniformes)
kormorani (Phalacrocoracidae)
Phalacrocorax nigrogularis
pritlikavi kormoran (Phaiacrocorax pygmaeus)
pelikani (Pelecanidae)
rožnati pelikan (Pelecanus onocrotalus)' - zahodne
palearktične populacije
kodrasti pelikan (Pelecanus crispus) '

3

prej Globicephala melanena - samo populacije Severnega in Baltiškega
morja
8. junij 1998

' prej Lama vicugna'
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deviški žerjav (Anthropoides virgo)
droplje (Otididae)
ovratničarka (Chlamydotis undulata) * - samo azijske
populacije
velika droplja (Otis tarda) *

MOČVIRNIKI (Ciconiiformes)
čaplje (Ardeidae)
podvrsta velike bobnarice (Botaurus stellaris stellaris) zahodne palearktične populacije
podvrsta male bobnarice ali čapljice (lxobrychus minutus
minutus) - zahodne palearktične populacije
ixobrychus sturmii
Ardeola rufiventris
Ardeola idae
Egretta vinaceigula
Casmerodius albus albus - zahodne palearktične populacije
podvrsta rjave čaplje (Ardea purpurea purpurea) ■ populacije,
ki gnezdijo na vzhodu palearktike
štorklje (Ciconiidae)
Mycteria ibis
črna štorklja (Ciconia nigra)
Ciconia episcopus microscelis
bela štorklja (Ciconia ciconia)

POBREŽNIKI (Charadriiformes)
sabljarke (Recurvirostridae)
R. spp.
čapljarji (Dromadidae)
morski tekač (Dromas ardeola)
prlivke (Burhinidae)
prlivka (Burhinus oedicnemus)
tekalci (Glareolidae)
rjava komatna tekica (Glareola pratincola)
črna komatna tekica (Glareola nordmanni)
deževniki (Charadriidae)
C. spp.
sloke (Scolopacidae)
S.spp.*
liskonožci (Phalaropodidae)
P. spp.
galebi (Laridae)
Larus hemprichii
Larus leucophthalmus *
Larus ichtyaetus - zahodno evrazijske in afriške populacije
črnoglavi galeb (Larus melanocephalus)
zalivski galeb (Larus genei)
progastokljuni galeb (Larus audouinii)'
Larus armenicus
čigre (Sternidae)
Stema nilotica nilotica - zahodno evrazijske in afriške populacije
Sferna caspia - zahodno evrazijske in afriške populacije
Sterna maxima albidorsalis
Sferna bergii - afriške in jugozahodne azijske populacije
Sterna bengalensis - afriške in jugozahodne azijske populacije
podvrsta obmorska čigra (Sterna sandvicensis sandvicensis)
rožnata čigra (Sterna dougallii) - atlantska populacija
podvrsta navadne čigre (Sterna hirundo hirundo) - populacije,
ki gnezdijo na zahodu palearktike
•
Sterna paradisea - atlantske populacije
mala čigra (Sterna albifrons)
Sterna saundersi
Sterna balaenarum
Sterna repressa
podvrsta črne čigre (Chlidonias niger niger)
belokrila čigra (Chlidonias leucopterus) - populacije zahodne
evrazije in afrike

ibisi (Threskiornithidae)
rjava ali navadna plevica (Plegadis falcinellus)
Geronticus eremita '
podvrsta svetega ibisa (Threskiornis aethiopicus aethiopicus)
Platalea alba - razen madagaskarske populacije
žličarka (Platalea leucorodia)
plamenci ali flamingi (Phoenicopteridae)
Ph. spp.
PLOJKOKLJUNI (Anseriformes)
gosi, labodi in race (Anatidae)
A. spp. *
UJEDE (Falconiformes)
jastrebi novega sveta (Cathartidae)
C. spp.
ribji orli (Pandionidae)
ribji orel (Pandion haliaetus)
kragulji (Accipitridae)
A. spp. *
sokoli (Falconidae)
F. spp.
KURE (Galliformes)
poljske kure (Phasianidae)
prepelica (Coturnix coturnix coturnix)
ŽERJAVOVCI (Gruiformes)
mokoži (Rallidae)
grahasta tukalica (Porzana porzana) - populacije, ki gnezdijo
na zahodu palearktike
podvrsta male tukalice (Porzana parva parva)
podvrsta pritlikave tukalice (Porzana pusilla intermedia)
liska (Fulica atra atra) - sredozemske populacije in populacije
Črnega morja
Aenigmatolimnas marginaiis
Sarothrura boehmi

VPIJATI (Coraciiformes)
čebelarji (Meropidae)
čebelar (Merops apiaster)
zlatovranke (Coraciidae)
zlatovranka (Coracias garrulus)
PEVCI (Passeriformes)
muharji (Muscicapidae)
M.(s.l.) spp.

žerjavi (Gruidae)
žerjavi (Grus spp. ')
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PLAZILCI (Reptilia)

ŽUŽELKE (Insecta)

ŽELVE (Testudines)

METULJI (Lepidoptera)
monarhi (Danaidae)
severnoameriški monarh (Danaus plexippus)

morske želve (Cheloniidae)
C. spp."
orjaške usnjače (Dermochelyidae)
D. spp. *
pelomeduzne želve (Pelomedusidae)
južnoameriški arav (Podocnemis expansa) '
KROKODILI (Crocodylia)
pravi krokodili (Crocodylidae)
indijski krokodil ali letvičar (Crocodilus porosus)

3. člen
Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za okolje in prostor.
RIBE (Pisces)

4. člen

JESETRI (Acipenseriformes)
jesetri (Acipenseridae)
vzhodnoameriški jeseter (Acipenser fulvescens)

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Konvencija o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali je bila
odprta za podpis v Bonnu 23. junija 1979, veljati pa je začela 1.
novembra 1983. Temelji na spoznanju, da so te vrste prostoživečih
živali nenadomestljivi del naravnega sistema in kot take vrednota,
ki jo moramo ohranjati v dobro vsega človeštva. Glede na to, da
se te vrste selijo na velike razdalje in preko ozemlja več držav, je
njihovo varstvo smiselno le na območju njihovega celotnega
življenjskega prostora, ki ne upošteva politično dogovorjenih meja.

stanje. Dodatka I in II sta sestavni del konvencije, vsak od njiju pa
določa drugačen varstveni režim.
V dodatku I so navedene ogrožene vrste selitvenih prostoživečih
živali, to je tistih, katerih številčno stanje je na meji njihovega
obstoja. Za te vrste konvencija določa stroge varstvene režime.
Dodatek II vključuje vrste z neugodnim varstvenim stanjem, kar
pomeni, da njihovo varstveno stanje ni nujno na meji njihovega
obstoja, vendar je za njihovo ohranitev potrebno učinkovito
mednarodno sodelovanje. Glede varstvenih režimov se
pogodbenice dogovorijo naknadno s sporazumom.

Nastala je v okviru Programa Združenih narodov za okolje
(UNEP), pod njegovim okriljem deluje tudi Sekretariat. Depozitar
konvencije je Vlada ZR Nemčije. Izvrševanje konvencije med
triletnimi obdobji, ko se sklicujejo zasedanja Konference
pogodbenic, spremlja šestčlanski stalni komite, ki ga sestavljajo
predstavniki petih celin in depozitarja.

Konvencija tako določa dva tipa sporazumov za vrste, ki so
vključene v dodatku II:
• "SPORAZUMI" (uporaba velikih oz. malih črk je mednarodno
dogovorjena), ki urejajo varstvo vrst na celotnem območju
njihovega območja razširjenosti in jih lahko podpišejo vse države
na tega območja ne glede na to ali so pogodbenice konvencije
ali ne.
• "Sporazumi", ki predstavljajo dogovor med državami z namenom
varstva populacij vrst, ki občasno prehajajo preko državnih
meja. Lahko so pripra vljeni ne glede na to, ali so te vrste vključene
v dodatku II. Ravno tako ni nujno, da gre za vrste, ki jih konvencija
definira kot selitvene.

Cilj konvencije je mednarodno sodelovanje zaradi ohranjanja
selitvenih vrst prostoživečih živali, ki se selijo znotraj ali preko
meja posameznih držav.
Konvencija določa usklajeno terminologijo za pojme kot so: selitvena
vrsta, varstveno stanje selitvene vrste, ugodno varstveno stanje,
neugodno varstveno stanje, ogrožena selitvena vrsta, itd.
Cilji bonske konvencije so:
• ohranitev selitvenih vrst, ki imajo neugodno varstveno stanje;
• izvajanje ukrepov in akcij s katerimi želi preprečiti, da bi se
varstveno stanje katere koli selitvene vrste poslabšalo:
•podpora raziskovanja selitvenih vrst
• sprejemanje sporazumov za varstvo in upravljanje z vrstami, ki
imajo neugodno varstveno stanje - potencialno ogrožene vrste
(dodatek II)

Dosedaj so bili v okviru konvencije sklenjeni naslednji sporazumi
ter memorandumi:
- Sporazum o varstvu malih kitov Severnega morja in Baltika
- Sporazum o varstvu evropskih netopirjev
■ Sporazum o varstvu tjulnjev Waddenovega morja
- Sporazum o varstvu evropsko-evrazijskih močvirskih ptic selivk
- Memorandum o sodelovanju glede varstvenih ukrepov za
tenkokljunega škurha (Numenius tenuirostris)
- Memorandum o sodelovanju glede varstvenih ukrepov za
sibirskega žerjava (Grus leucogeranus)

Konvencija določa enake varstvene ukrepe za vse države preko
katerih se vrste selijo ali v njih bivajo. Konvencija razdeli selitvene
vrste, ki jih ureja v dva dodatka, glede na njihovo varstveno
8. junij 1998
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Skoraj vse v Sloveniji prisotne vrste, ki jih vključuje konvencija,
so v Sloveniji zavarovane z Uredbo o zavarovanju ogroženih
živalskih vrst (Uradni list RS št. 57/93). Tako so zavarovane tudi
vse vrste, ki se preko ozemlja Slovenije selijo. Kot izjemo velja
omeniti le raco mlakarico (Anas platyrhynchos), ki je lovna vrsta.
Pristop h konvenciji zato ne bo bistveno vplival na domačo
zakonodajo.

predstavnikov na triletnih konferencah pogodbenic, stroški
udeležbe na izrednih konferencah, regionalnih, ekspertnih in drugih
srečanjih, upravno in strokovno delo je ocenjeno na 0,6 FT.

Neposredne finančne obveznosti, ki izhajajo iz konvencije so
letna članarina (v skladu z UN lestvico), stroški udeležb dveh

Konvencijo v skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
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Drugih finančnih obveznosti konvencija ne zahteva, možno pa je,
da se po naknadni sklenitvi določenih sporazumov, ki izhajajo iz
te konvencije, izkažejo nove dodatne finančne obveznosti.
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Program

PRIVATIZACIJE

SLOVENSKIH

ŽELEZARN

IN

DRUŽB

V

D.D.

POSAMEZNIH

POSLOVNEM

SISTEMU

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 61. seji dne 14/5-1998 dala
soglasje k:
- PROGRAMU PRIVATIZACIJE SLOVENSKIH ŽELEZARN
D.D. IN POSAMEZNIH DRUŽB V POSLOVNEM SISTEMU,

- Metod DRAGONJA, minister za gospodarske dejavnosti,
- dr. Boris ŠUŠTAR, državni sekretar v Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti,
- Branka KOSTIČ, državna podsekretarka v Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti.

ki ga pošilja v skladu s sklepom 19. izredne seje Državnega
zbora Republike Slovenije z dne 4/2-1998.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

LJUBLJANA, april 1998
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga zakona
o privatizaciji Slovenskih železarn d.d. (v nadaljevanju: ZPSŽ) hitri postopek, na 19. izredni seji dne 04.02.1998, na podlagi 173.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel
naslednji

družb v poslovnem sistemu Slovenskih železarn.
Posamezne oblike privatizacije, ki jih predvideva zakon o
privatizaciji Slovenskih železarn d.d., so razvrščene na sledeči
način:
1. Interna razdelitev delnic notranjim upravičencem.

DODATNI SKLEP:

2. Prenos 20% osnovnega kapitala Slovenskih železarn d.d. na
Slovensko razvojno družbo.

Vlada Republike Slovenije v roku 90 dni od uveljavitve zakona o
privatizaciji Slovenskih železarn d.d. posreduje Državnemu zboru
Republike Slovenije program privatizacije Slovenskih železarn
d.d. in posameznih družb v poslovnem sistemu Slovenskih
železarn.

3. Javna prodaja delnic.
4. Neposredna prodaja delnic.
5. Neposredna odprodaja deležev odvisnih družb.
6. Dokapitalizacija države.

V skladu s sprejetim sklepom je vodstvo koncema pripravilo
program privatizacije Slovenskih železarn d.d. in posameznih
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Odgovorni nosilci projekta privatizacije Slovenskih železarn d.d.:

UVOD

članica uprave: Irena Urbane, dipl. iur.

OSNOVNI CILJI PRIVATIZACIJE SISTEMA
SLOVENSKIH ŽELEZARN

član uprave: dr. Vasilij Prešern
Februarja letos sprejeti zakon o privatizaciji Slovenskih železarn
d.d. (v nadaljevanju: zakon) je omogočil zaposlenim, da sodelujejo
v lastninjenju državnega premoženja in dobijo poplačane terjatve
iz naslova premalo izplačanih plač. V kolikor bi posamezne odvisne
družbe morale na podlagi sodnih odločb delavcem izplačati razliko
v plačah, bi obstajala velika nevarnost blokade žiro računa
posameznih družb in s tem nevarnost za začetek stečajnega
postopka. Sprejeti zakon je to situacijo izključil, uresničil pa je tudi
možnost privatizacije državnega premoženja s certifikati, s čimer
je zaposlene izenačil z drugimi državljani Republike Slovenije
glede sodelovanja v lastninjenju prej družbenega premoženja.
Slovenske železarne d.d. so v večinski lasti Republike Slovenije,
zato se pri privatizaciji le-teh upošteva tudi metoda privatizacije
državnega premoženja s prenosom delnic na Slovensko razvojno
družbo in sicer delnic v višini 20% osnovnega kapitala družbe.
Le-te bo Slovenska razvojna družba uporabila v skladu s pozitivno
zakonodajo, ki bo urejala privatizacijo državnega premoženja. S
tem delom državnega premoženja in njegovim prenosom na
pooblaščene investicijske družbe bo možno tudi zapolnjevati
privatizacijsko vrzel.

vodja projekta mag. Mirjam Jan-Blažič
V Ljubljani, dne _

IZKAZNICA DRUŽBE SŽ d.d., LJUBLJANA
Delniška družba Slovenske železarne d.d. je bila vpisana v sodni
register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. registrskega vložka
1/03550/00 dne 22.02.1995. Osnovni kapital družbe znaša
42.806.000 tisoč SIT in je razdeljen na 428.060 navadnih imenskih
delnic istega razreda z nominalno vrednostjo 100.000,00 SIT za
delnico. Delničarji družbe so:
-

Republika Slovenija (428.000 delnic)
Merkur Kranj (10 delnic)
Rotomatika Sp. Idrija (10 delnic)
Kovinotehna Celje (10 delnic)
Kovintrade Celje (30 delnic).

Poleg stabilizacije poslovnega okolja z vidika pritiskov s strani
delavcev in bivših zaposlenih je namen zakona oziroma cilj
privatizacije tudi ustvarjanje pogojev za večjo učinkovitost
poslovanja in dosledno izvedbo sanacije. Nadalje je pomemben
tudi razvojni vidik, ki predvideva možnost vstopa zainteresiranim
strateškim investitorjem, če se na ta način zagotovi pridobitev
nove tehnologije ali sodobne opreme, dodatnih finančnih sredstev
za obratni ali trajni kapital, kadrov, ki bodo zagotovili nova potrebna
znanja, novih trgov oziroma širitev tržnega deleža na določenem
trgu in ohranjanje ali zagotavljanje delovnih mest. Pod navedenimi
pogoji se lahko ob soglasju Vlade Republike Slovenije neposredno
prodajo delnice Slovenskih železarn d.d. ali deleži posameznih
odvisnih družb. Na ta način so torej izpolnjeni pogoji za odprodajo
posameznih delov, ki ne predstavljajo programskega jedra sistema,
finančni učinki pa bodo uporabljeni za financiranje investicij v
ostalih družbah sistema in za zmanjševanje kratkoročne in
dolgoročne zadolženosti. V primeru neposredne prodaje delnic
Slovenskih železarn d.d. ali deležev posameznih odvisnih družb
bo lastnik kot prodajalec pod enakimi pogoji prodaje dal prednost
domačemu kupcu oziroma strateškemu partnerju. Eden izmed
elementov ponudbenih memorandumov in prodajnih pogodb pa
mora biti tudi zaveza, da strateški partner ne bo vpeljal programa,
ki bi konkuriral družbam v poslovnem sistemu Slovenskih
železarn.

Slovenske železarne poslujejo kot delniška družba v večinski
lasti Republike Slovenije (99,9%). Odvisne družbe pod enotnim
vodstvom delniške družbe pa so organizacijsko razdeljene na:
- tri družbe s področja metalurgije
- tri družbe s področja reproverige
- tri družbe energetike
- pet družb v zunanjetrgovinski mreži in dve predstavništvi
- pet proizvodnih družb, ki niso povezane v reproverigi
- devet storitvenih družb
- sedemnajst neaktivnih družb
- ena družba, v kateri imajo SŽ d.d. manjšinski delež.
Na dan 31.12.1997 je bilo v poslovnem sistemu Slovenskih
železarn 7.058 zaposlenih delavcev.
Člani uprave Slovenskih železarn d.d.:

Hkrati s privatizacijo pa je zakon uredil tudi pomoč Republike
Slovenije Slovenskim železarnam z dokapitalizacijo in prevzemom
določenih obveznosti. Pomoč države bo omogočila normalno
obratovanje družb v obdobju, ko se bo izvajala njihova postopna
privatizacija ter dezinvestirala poslovno nepotrebna sredstva in
posamezni programi.

predsednik uprave: dr. Matic Tasič
član uprave: dr. Vasilij Prešern
član uprave: Bojan Falež, dipl. oec.

I. INTERNA RAZDELITEV DELNIC NOTRANJIM
UPRAVIČENCEM

članica uprave: Irena Urbane, dipl. iur.

Realizacijo določb zakona o privatizaciji Slovenskih zelezarn d.d.,
ki se nanaša na interno razdelitev delnic notranjim upravičencem,
smo razdelili v štiri faze in sicer:
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družb pooblaščenk in glede možnih prodaj delnic družb pooblaščenk na najbolj smotrn in razumljiv način

1. Priprava na izvedbo privatizacije:
• ugotavljanje kroga upravičencev za privatizacijo s certifikati in
terjatvami (listinami) z namenom, da se ugotovi, kaj vse so
družbe v sistemu Slovenskih železarn in SZ d.d. izdajale kot
listine ter postavitev definicij, katere listine so tiste, ki jih zakon
upošteva v postopku privatizacije. V tem delu je potrebno s
pregledom kadrovskih evidenc vseh družb poslovnega sistema
Slovenskih železarn natančno definirati krog možnih upravičencev.
Dobljeni spisek bo osnova za preverjanje upravičenosti do
nakupa delnic v izvedbeni fazi privatizacije

• prav tako bodo Slovenske železarne izvedle registracijo družb
pooblaščenk z vsemi potrebnimi akti.
4. Izobraževanje:
Slovenske železarne bodo organizirale najmanj dva izobraževalna
seminarja za notranje udeležence privatizacije in sicer:
• pred javnim razpisom kratek seminar o sami privatizaciji, vpisu,
nastanku družb pooblaščenk, njihovem pomenu in možnostih
• po končani privatizaciji izobraževalni seminar za udeležence
družb pooblaščenk o samem delu in učinkih družb pooblaščenk.

• izračun terjatev (v skladu z definiranimi listinami) po metodologiji,
ki je priznana v vseh postopkih lastninskega preoblikovanja
podjetij v Republiki Sloveniji - na podlagi podatkov o dejansko
izplačanih plačah se bo za vsakega posameznika za vsak
mesec posebej ugotovila razlika plače, ki mu pripada po
kolektivni pogodbi. Vsak posameznik prejme obvestilo glede
višine njegove terjatve za premalo izplačane plače, ki bo
uporabljena kot vplačilo za nakup delnic, z možnostjo ugovora

Terminski plan izvedbe posameznih nalog:
1. Priprava na izvedbo privatizacije: 15.05.1998.
2. Izvedba privatizacije in družbe pooblaščenke: 15.07.1998.

• pravni pregled potencialnih zahtevkov za denacionalizacijo na
premoženju družb poslovnega sistema Slovenskih železarn

3. Izobraževanje: a) prvi del do 15.05.1998 in b) drugi del do
10.09.1998.

• pravni pregled vseh drugih možnih obveznih izločitev iz sredstev
Slovenskih železarn v skladu z obstoječo zakonodajo

Ocena: vodstvo Slovenskih železarn d.d. ocenjuje, da bo v tem
postopku notranji upravičenci pridobili na podlagi zamenjave
lastniških certifikatov in listin okoli 10% osnovnega kapitala SŽ
d.d.

Ugotavljanje obstoja in višine morebitnih zakonskih izločitev iz
kapitala Slovenskih železarn d.d. oziroma povezanih družb je
potrebno zaradi kasnejše možne zamenjave delnic Slovenskih
železarn d.d. za delnice povezanih družb v primeru njihove prodaje
ter v izogib morebitnim kasnejšim sporom o ničnosti poslov, ki se
bodo sklepali v postopku privatizacije.

II. PRENOS DELNIC NA SLOVENSKO RAZVOJNO
DRUŽBO d.d.

2. Izvedba privatizacije:

Zakon določa, da Republika Slovenija prenese na Slovensko
razvojno družbo d.d. delnice, katerih imetnica je Republika
Slovenija, v višini 20% osnovnega kapitala Slovenskih železarn
d.d. z namenom kasnejše prodaje pooblaščenim investicijskim
družbam za lastniške certifikate.

• v tem delu bo opravljen javni razpis za certifikate in terjatve
(listine) - izdelan bo javni poziv vsem upravičencem do interne
razdelitve s podukom kdaj, kje in kako lahko vplačajo delnice.
Javni poziv bo objavljen v medijih, ki izhajajo in so brani po vsej
republiki

Upoštevaje določbo zakona in dejstvo, da je Republika Slovenija
lastnica 428.000 delnic, bo na Slovensko razvojno družbo
prenešenih 85.600 delnic, kar predstavlja 20% osnovnega kapitala
Slovenskih železarn, katerega lastnica je Republika Slovenija.

• organizirano bo zbiranje vplačil za nakup delnic (certifikati in
potrdila) na več mestih na sedežih družb. Na vplačilnih mestih
bo inštalirana programska oprema, ki bo zagotavljala preverjanje
posameznikovo upravičenost do vplačila; zagotovljeno bo tudi
izobraževanje osebja Slovenskih železarn, ki bo operativno
spremljalo vplačila ter preverjalo upravičenost do vplačila

Slovenske železarne d.d. so v sodelovanju s Slovensko razvojno
družbo d.d. že pripravile pogodbo med Republiko Slovenijo in
Slovensko razvojno družbo d.d., s katero bo opravljen prenos na
podlagi zakona; pripravile pa bodo tudi vso potrebno dokumentacijo, ki jo morajo prejeti pooblaščene investicijske družbe.
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa, v veljavo pa stopi z dnem
vpisa prenosa v delniško knjigo družbe.

• izvedena bo preverba podatkov o vplačilih na centralni evidenci
certifikatnih računov - podatke o vplačilih bomo pripravili v
standardizirani obliki, kot to zahteva centralna evidenca
certifikatnih računov pri Ministrstvu za ekonomske odnose in
razvoj

Terminski plan izvedbe: april 1998.

• pripravljen bo izračun razdelitve delnic med vplačnike, kjer bo
na podlagi prekontroliranih vplačil izračunano koliko delnic pridobi
posamezni vplačnik - vsak vplačnik bo obveščen o tem.

III. JAVNA PRODAJA DELNIC
in

3. Družbe pooblaščenke:

IV. NEPOSREDNA PRODAJA DELNIC

• Slovenske železarne d.d. bodo poskrbele za ustanovitev
ustreznega števila družb pooblaščenk (predvidoma po ena na
vsaki lokaciji); pomagale bodo notranjim upravičencem pri ureditvi
notranjih razmerij v družbah pooblaščenkah glede upravljanja
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Zakon o privatizaciji Slovenskih železarn d.d. omogoča tudi javno
prodajo delnic, katerih imetnica je Republika Slovenija, ki ostanejo
po izvedenem postopku interne razdelitve in prenosu delnic na
Slovensko razvojno družbo. V tem primeru se javna prodaia delnic
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V. NEPOSREDNA ODPRODAJA DELEŽEV ODVISNIH
DRUŽB IN DOKAPITALIZACIJA S STRANI
STRATEŠKIH PARTNERJEV

opravi na podlagi sklepa o prodaji delnic, ki ga sprejme Vlada
Republika Slovenija. V sklepu Vlada tudi določi obseg, pogoje in
postopek privatizacije (12, in 13. čl. ZPSŽ).

Slovenske železarne so v sanacijskem programu opredelile
programsko strukturo in jedro koncema, ki temelji na proizvodnji,
predelavi in prodaji lastnega jekla.

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije pa se prodaja delnic
Slovenskih železarn d.d. lahko opravi tudi z neposredno prodajo
delnic, katerih imetnica je Republika Slovenija, neposrednim
strateškim investitorjem, če se na ta način zagotovi eden ali več
v zakonu taksativno določenih pogojev (pridobitev nove
tehnologije ali opreme, dodatnih finančnih sredstev za obratni ali
trajni kapital, pridobitev kadrov, ki bodo zagotovili nova potrebna
znanja, pridobitev novih trgov oziroma širitev tržnega deleža,
ohranjanje ali zagotavljanje novih delovnih mest -15/1 čl. ZPSŽ).

Družbe sistema Slovenskih železarn so po teh kriterijih razvrščene
v naslednje skupine:
1. METALURGIJA - kot bodoče proizvodno-tehnološko jedro
sistema Slovenskih železarn z družbama:
• SŽ Acroni d.o.o., Jesenice in
• SŽ Metal Ravne d.o.o..

Tako postopek javne prodaje delnic kot postopek neposredne
prodaje delnic se nanašata na delnice Slovenskih železarn d.d.,
katerih imetnica je Republika Slovenija. Za pričetek izvedbe
postopkov je potreben sklep Vlade Republike Slovenije. Na podlagi
sklepa pa bo vodsto Slovenskih železarn d.d. opravilo sledeče:

Družba SŽ Jeklo d.o.o., Štore bi sicer tudi sodila v navedeno
skupino, vendar se bo morala programsko in finančno sanirati s
pomočjo strateškega partnerja, ker država ne bo mogla zagotoviti
potrebnega denarja za njeno sanacijo.

1. Raziskava trga potencialnih investitorjev:
2. PREDELAVA V REPROVERIGI - družbi znotraj le-te skupine
predelujeta predvsem lastno jeklo in s tem povečujeta dodano
vrednost v sistemu. V to skupino sodita družbi, ki prav tako
predstavljata jedro sistema Slovenskih železarn in sicer:

• razvrstitev investitorjev glede na njihove preference in zakonske
okvire, v katerih delujejo
• identifikacija in izbira najprimernejših investitorjev

• SŽ Stroji in tehnološka oprema d.o.o., Ravne in
• SŽ Noži d.o.o., Ravne.

• priprava in izdelava ponudbene dokumentacije (prospekta)
potencialnim investitorjem.

3. INFRASTRUKTURA (energetika in zunanje-trgovinska mreža)
- storitvene dejavnosti, ki preko stabilizacijske funkcije neposredno
vplivajo na uspešnost poslovanja družb prve in druge skupine.

2. Izvedba javne prodaje delnic:
• izbor metode v skladu z zakonom (javna ponudba delnic, javno
zbiranje ponudb, javna dražba)

4. PREDELAVA, Kl SE NE VEŽE V REPROVERIGE - V to skupino
sodijo naslednje družbe:

• izvedba cenitve Slovenskih železarn d.d., če metoda prodaje to
zahteva

• TIO Pnevmatika d.o.o., Lesce
• SŽ Itro d.o.o., Štore
• SŽ Tovil d.o.o., Ljubljana
• SŽ Valji d.o.o., Štore
• SŽ Armature d.o.o., Muta
• SŽ Elektrode d.o.o., Jesenice.

• priprava dokumentacije za oblikovanje predloga Vladi Republike
Slovenije za odločitev o prodaji delnic Slovenskih železarn
• pridobitev potrebnih soglasij državnih organov in drugih organov,
če jih metoda prodaje predvideva

5. DRUGE STORITVE (stanovanjska in namenska podjetja.)
• javni razpis oziroma oblikovanje ponudbenih memorandumov
6. NEAKTIVNE DRUŽBE - ne opravljajo več nobene poslovne
dejavnosti in so v postopku likvidacije oziroma pripajanja drugim
aktivnim družbam.

• organiziranje vplačevanja (javna ponudba delnic) oziroma
sodelovanje pri pogajanjih (strateški investitorji)

V nadaljevanju sledi predstavitev okvirnih programov privatizacije
posameznih družb sistema Slovenskih železarn.

• izdelava pogodb s strateškimi investitorji
• izvedba potrebnih sprememb v aktih družbe.

A. DRUŽBE, PREDVIDENE ZA NEPOSREDNO ODPRODAJO

Slovenske železarne so v zvezi s postopkoma javne prodaje
delnic in neposredne prodaje delnic že pripravile Pregled
pristojnosti organov pri izvajan|u posameznih načinov
privatizacije Slovenskih železarn po zakonu o privatizaciji
Slovenskih železarn. Po tem, ko jih bo potrdil nadzorni svet
družbe, bodo postale obvezen element bodočih javnih in
neposrednih prodaj delnic.

Zaporedje naštetih družb v nadaljevanju je zaporedje posameznih
projektov po prioriteti.
1. SŽ JEKLO d.o.o., ŠTORE

Citirani pregled pristojnosti je sestavni del tega programa.

Predvideva se prodaja družbe strateškemu partnerju oziroma
investitorju iz razloga, ker družba ne more preživeti z obstoječim
proizvodnim programom. Zaradi navedenega se mora programsko prestrukturirati, za kar bi v naslednjih letih rabila sredstva v
višini cca. 4.000 mio SIT. Potrebni obseg investicij v letu 1998 je
ocenjen na cca. 282 mio SIT. Družba sama ne bo mogla izpeljati
potrebnega obsega investicij in zagotovo nima nobenih možnosti,

Rok:
tč.1) po opravljeni interni razdelitvi delnic notranjim upravičencem
in prenosu na SRD ter sprejetem sklepu Vlade Republike Slovenije
tč.2) po sprejetem sklepu Vlade Republike Slovenije
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• Activ Vintage (M) SND. BHD. (Malezija)
• Kniping (Nemčija)
• Botz (Nemčija).

da bi v letošnjem letu dosegla pozitivno poslovanje. Družbo je
potrebno prodati kar najhitreje, kajti za ohranitev obstoječega
obsega poslovanja bi do konca leta potrebovala cca. 1.150 mio
SIT.

Izvedbo prodaje načrtujemo do konca leta 1998.

S prodajo družbe se želi doseči:
4. SŽ ITRO d.o.o., ŠTORE

• pridobitev potrebnega dodatnega tržnega deleža
• zagotovitev finančnih sredstev za investicije (delno tudi preko
dokapitalizacije družbe)
• ohranjanje dogovorjenega obsega produktivnih delovnih mest.

Predvideva se prodaja družbe. Odločitev o tem temelji na dejstvu,
da družba nima nobenih poslovnih povezav s sistemom
Slovenskih železarn in ne sodi v programsko jedro sistema.
Dejavnost družbe je prodaja in servis traktorjev.

Do sedaj znani potencialni strateški partnerji družbe so:
• Georgmarienhuette GmbH (Nemčija)
• lnexa (Švedska)
• Stahl-walzwerk Marienhuette GmbH (Avstrija)
• Ispat International (Nemčija in Avstrija)
• Dufferco (Švica).

Potencialni strateški partnerji nam še niso poznani. Glede na
naravo dejavnosti bi bili potencialni strateški partnerji lahko iz
lokalnega oziroma slovenskega prostora.
Predvidevamo, da bo družba prodana do konca leta 1998.

Realizacijo prodaje družbe načrtujemo v 3. kvartalu letošnjega
leta.

5. SŽ ARMATURE d.o.o., MUTA

Predvideva se prodaja družbe strateškemu partnerju oziroma
investitorju. Družba ne sodi v nobeno od reprodukcijskih povezav
v sistemu Slovenskih železarn. V zadnjih letih posluje z izgubo, ki
se ne zmanjšuje. Ocenjeno je, da družba v prihodnosti ne bo
sposobna sama zagotoviti nadaljnjega obstoja in razvoja.

Predvideva se prodaja družbe strateškemu partnerju. Pogoj temu
pa je predhodni nakup croning livarne v stečajnem postopku
Jeklolivarne. Za samo družbo (brez croning livarne) kupca ne bo
mogoče dobiti, ker je obstoj družbe odvisen od livarske
proizvodnje na Ravnah. Družba je nadalje zelo odvisna od kupca
Krombach iz Nemčije. Doseženi poslovni rezultat je blizu ničle in
ne zagotavlja, da bi družba sama lahko ustvarila potrebni
investicijski kapital in si s tem zagotovila stabilne vire za preostali
del trga, ki ga obvladuje.

S povezavo s strateškim partnerjem bi družba pridobila:

Ocena je, da bo s prodajo družbe:

• dodatni tržni delež in zagotovitev pozitivnega poslovanja
• investicijska sredstva (tudi v obliki dokapitalizacije).

• dosežen hitrejši razvoj oziroma rast družbe
• zagotovljena potrebna investicijska sredstva (dokapitalizacija)
• stabiliziran preostali del prodaje družbe preko lastne prodajne
mreže.

2.TIO PNEVMATIKA d.o.o., LESCE

Od februarja letos dalje je bilo s strani Slovenskih železarn v
zadevi TIO Pnevmatika kontaktirano z devetimi potencialnimi
strateškimi partnerji. Do sedaj so pokazali interes:

V primeru prodaje Armatur bomo po vsej verjetnosti imeli samo
enega partnerja in sicer družbo Krombach (Nemčija), ki dosega
preko 50% prodajnega deleža družbe in ima z njo že sklenjeno
dolgoročno pogodbo (do leta 2001).

• Herion- Werke KG (Nemčija, Avstrija)
• KV Automation System KV Ltd (Anglija)
• Parker Hannifin GmbH (Nemčija).

3. SŽ TOVIL d.o.o., LJUBLJANA

Terminski plan povezave s strateškim partnerjem je odvisen od
predhodnega nakupa mini livarne iz stečajne mase Jeklolivarne.
Armature imajo dogovorjeno predkupno pravico, vendar na prvih
dveh javnih dražbah niso konkurirale (ker ni bilo drugih
ponudnikov), da bi dosegle čim nižjo ceno.

Predvideva se prodaja družbe strateškemu partnerju oziroma
investitorju.

Finančnega učinka prodaje družbe v danem trenutku še ni možno
oceniti.

Izvedba prodaje družbe se načrtuje do konca leta 1998.

Glede na to, da je nad družbo Fiprom d.o.o., Jesenice predlagan
začetek stečajnega postopka, družba Tovil d.o.o. nima več
reprodukcijskega partnerja znotraj sistema Slovenskih železarn,
zaradi česar se je morala v zelo kratkem času preusmeriti k
novim dobaviteljem. Z začetkom stečajnega postopka nad družbo
Plamen d.o.o., Kropa ni več aktualna povezava vijakarske
proizvodnje v Sloveniji. Družba Tovil d.o.o. posluje s skromnim
pozitivnim rezultatom, katerega bo sama težko izboljšala. Prav
tako bo sama težko pridobila dodatne trge in si zagotovila potrebna
investicijska sredstva. V povezavi s strateškim partnerjem pa
obstaja možnost za pridobitev:

6. SŽ VALJI d.o.o., ŠTORE
Predvideva se prodaja družbe strateškemu partnerju. Gre za
družbo, ki ni povezana v reprodukcijski verigi sistema Slovenskih
železarn in ne sodi v jedro sistema. Družba je močno
podkapitalizirana, nujno pa potrebuje kapital za nove investicije.
Iz lastnih ali državnih virov teh potrebnih sredstev ni mogoče
zagotoviti, zato je potrebno takoj pričeti z iskanjem potencialnih
strateških partnerjev, od katerih se pričakujejo naslednje
pridobitve:

• dodatnih trgov
• potrebnih investicijskih sredstev (tudi v obliki dokapitalizacije).

• dodatni tržni delež
• obratna in investicijska sredstva (tudi z dokapitalizacijo).

Do sedaj znani potencialni strateški partnerji so:

Predvidoma bo družba prodana do konca prve polovice leta 1999.
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7. S Ž ELEKTRODE d.o.o., JESENICE
Gre za novo ustanovljeno družbo, katere ustanovitelj so
Slovenske železarne d.d., ki naj bi nadaljevala s proizvodnjo
zdravega dela družbe Fiprom, katere predlog za začetek
stečajnega postopka je že vložen pri pristojnem sodišču. Družba
bo predvidena za prodajo v prihodnjih letih. Varilni program kot
glavna dejavnost družbe je perspektiven in dobičkonosen, vendar
mora družba pred morebitnimi strateškimi povezavami urediti
premoženjsko-pravno stanje s stečajnim dolžnikom, od katerega
ima v najemu osnovna sredstva.

1. SŽ ACRONI d.o.o., JESENICE

Terminskega plana morebitne strateške povezave v danem
trenutku iz predhodno navedenih razlogov ni mogoče napovedati.

Družba predstavlja enega glavnih jeder sistema Slovenskih
železarn, ki bo skladno s sanacijskim programom sanirana do
vključno leta 2000, zato njena prodaja ni načrtovana. Ocena je,
da bo po obdobju sanacije potrebno zagotoviti zajeten obseg
investicijskih sredstev za nadaljnjo modernizacijo proizvodnje in
tehnologije. Vir teh sredstev vidimo tudi v strateških povezavah
družbe, s tem, da se ne predvideva večinska udeležba
potencialnih partnerjev. Družba pa je že sedaj odprta za strateške
povezave.

PREDVIDENI FINANČNI UČINKI PRODAJE DRUŽB

2. SŽ METAL RAVNE d.o.o., RAVNE

Pri izdelavi ocene predvidenih finančnih učinkov prodaje družb
Slovenskih železarn, smo si pomagali s podatki o višini osnovnih
sredstev družb, višini obveznosti in višini trajnega kapitala, ker s
cenitvami družb v tem trenutku ne razpolagamo.

Družba predstavlja eno glavnih programskih jeder sistema
Slovenskih železarn. V skladu s sanacijskim programom naj bi se
sanirala do vključno leta 2000. Njena prodaja se ne načrtuje. Po
izvedeni sanaciji pa bo potrebno zagotoviti zajeten obseg
investicijskih sredstev za nadaljnjo modernizacijo proizvodnje in
tehnologije. Vir teh sredstev obstaja tudi v strateških povezavah
družbe s tem, da ni predvidena večinska udeležba strateškega
partnerja. Družba je že sedaj odprta za morebitne strateške
povezave.

Pod predpostavko, da običajno ne moremo prodati pravne osebe
kot celote, kar je zaradi prezadolženosti naših družb normalno,
na osnovi dosedanjih izkušenj in razpoložljivih podatkov
ocenjujemo iztržek približno 1/2 vrednosti kapitala oziroma
vrednosti osnovnih sredstev, saj sta obe postavki v naših bilancah
precenjeni, kar se je pokazalo pri dosedanjih prodajah posamičnih
delov premoženja. Izhajajoč iz donosa posamičnih družb bi lahko
pričakovali prodajo za simboličnih 1 SIT pri večini teh družb,
razen Tovila in Armatur, zato menimo, da je ocena iztržka med 20
in 24 mio DEM nekako realna.

3. SŽ STROJI IN TEHNOLOŠKA OPREMA d.o.o., RAVNE
Družba sodi v reprodukcijsko verigo znotraj sistema Slovenskih
železarn, zato se ne predvideva prodaja večinskega poslovnega
deleža. Manjkajoča investicijska sredstva bo družba pridobila s
sodelovanjem z zainteresiranimi strateškimi partnerji. Družba je
že sedaj odprta za tovrstno sodelovanje s strateškimi investitorji.
V kolikor se bodo programi strojev, valjev in namenska proizvodnja
organizirali kot samostojna podjetja, je moč pričakovati povečan
interes strateških partnerjev.

Pri tem smo upoštevali določbo 5. Čl. Zakona o privatizaciji
Slovenskih železarn d.d., ki pravi, da lahko notranji upravičenci
pridobijo do 20% delež v osnovnem kapitalu družbe.
Pričakujemo, da bo večina prodaj družb izvedena v letu 1999,
razen prodaje družbe SŽ Jeklo, d.o.o. Štore ter družb TIO
Pnevmatika, d.o.o. Lesce in SŽ ŽŠ ITRO Štore, d.o.o. Štore, ki so
predvidene za prodajo v zadnjem kvartalu leta 1998.
Priliv sredstev je terminsko odvisen od dogovorov s kupci,
predvidoma pa v roku enega meseca po sklenitvi pogodbe.

4. SŽ NOŽI d.o.o., RAVNE
Družba posluje s pozitivnim poslovnim rezultatom in sodi v
reprodukcijsko verigo. Zaradi tega se ne predvideva prodaja
večinskega deleža v njej. Manjkajoča investicijska sredstva bo
družba pridobila s sodelovanjem zainteresiranih strateških
investitorjev. Za takšno obliko povezave je odprta že sedaj.

Na osnovi zakona bodo sredstva najprej prenakazana v državni
proračun, od tam pa vrnjena v Slovenske železarne na osnovi
plana porabe teh sredstev in njegove odobritve.
Sredstva iz tega naslova bodo porabljena:

VI. DOKAPITALIZACIJA SLOVENSKIH ŽELEZARN d.d.

• za najnujnejše investicije znotraj sistema programskega jedra
družb sistema Slovenskih železarn.
• za pokrivanje primanjkljaja sredstev za sanacijo Slovenskih
železarn do leta 2000
• za izobraževanje strateških kadrov
• za pokrivanje stroškov presežnih delavcev in invalidov.

1. Dokapltalizacija države za 3.000.000.000, SIT v letu 1998 In
za 3.000.000.000,00 SIT v letu 1999

Višina sredstev namenjena za posamezne namene bo odvisna
od rentabilnosti posameznih predlaganih investicij ocenjenih po
kriterijih ugotavljanja finančnih učinkov in predvidenih v sanacijskih
programih družb programskega jedra ter programov razreševanja
presežnih in invalidnih delavcev.

• Republika Slovenija vsakič postane lastnica 30.000 novih
navadnih delnic istega razreda z nominalno vrednostjo
100..000,00 SIT, ki glasijo na ime

• sklep skupščine o povišanju osnovnega kapitala z izdajo novih
delnic

• delničarji sprejmejo prečiščeno besedilo statuta, v katerega so
vnešene spremembe glede višine osnovnega kapitala družbe
• vpis spremembe statuta v sodni register.
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Rok: sklic skupščine v 60 dneh po vplačilu zneska
3.000.000.000,00 SIT.

kar bo Republika Slovenija prejela cca. 21.600 delnic. Postopek
se izvede kot je opisano pod tč. VI/2.

2. Prevzem obveznosti s strani Republike Slovenije v višini
4.000.000.000,00 SIT in sprememba terjatev v lastniški delež

Rok: po podpisu pogodbe, s katero se kot nesporna ugotovi
višina terjatve, sklic skupščine za odobritev povišanja osnovnega
kapitala družbe.

• priprava in podpis pogodb o prevzemu obveznosti
Glede na to, da statut SŽ d.d. v 18. čl. vsebuje določbo o pooblastilu
upravi, da v soglasju z NS družbe v 5 letih od vpisa v sodni
register poveča osnovni kapital z izdajo novih delnic za denarne
ali stvarne vložke, se bodo gornje dokapitalizacije oz. konverzije
lahko opravile brez skupščine, če bo dano soglasje NS. Povečanje
osnovnega kapitala sme znašati največ polovico osnovnega
kapitala, ki obstaja v času sprejetja pooblastila (odobreni kapital).
Po oceni naj bi se kapital zvišal v višini 18.325.978 tisoč SIT.

• sklep skupščine o povišanju osnovnega kapitala družbe z novim
vložkom v obliki konverzije terjatev v višini 4.000.000.000,00
SIT v lastniški delež - Republika Slovenija pridobi 40.000 novih
delnic
• pregled stvarnega vložka s strani revizorja
• sklenitev in podpis pogodbe o konverziji terjatev v kapitalski
delež družbe
• sprememba statuta glede povečanja osnovnega kapitala družbe
ter vpis prečiščenega besedila statuta v notarskem zapisu v
register pristojnega sodišča.

VII. OCENA STRUKTURE LASTNIŠTVA PO
ZAKLJUČENI PRVI FAZI PRIVATIZACIJE:

Rok: sklic skupščine v roku 60 dni od prevzema celotnih
obveznosti po zakonu

- osnovni kapital po stanju na dan
22.02.1998

42.806.000 tisoč SIT

3. Dokapitalizacija ELES-a

- delnice v lasti Republike Slovenije

• predhodno soglasje Vlade Republike Slovenije o konverziji
terjatev upnikov v delniški kapital (17. čl. ZPSŽ)

- ostali delničarji (Merkur, Rotomatika, Kovinotehna,
Kovintrade)

• podpis pogodbe o ugotovitvi obstoja in višini terjatve ter načinu
in izvedbi plačila prometnega davka (6.165.892.989,22 SIT)

- dokapitalizacija RS za 3.000.000 tisoč SIT

30.000 delnic

- prevzem obveznosti in konverzija za
4.000.000 tisoč SIT

40.000 delnic

• sklep skupščine o povišanju osnovnega kapitala z novim
vložkom v obliki konverzije terjatev za gornji znesek - ELES
pridobi 61.659 delnic

428.000 delnic
60 delnic

- konverzija terjatve v višini 22.875 tisoč DEM
cca. 21.616 delnic

• izključitev prednostne pravice ostalih delničarjev do nakupa
novih delnic

- dokapitalizacija RS za znesek
3.000.000 tisoč SIT leta 1999

30.000 delnic

• sklenitev in podpis pogodbe o konverziji
delež v družbi

- 20% prenosa na SRD

85.600 delnic

- notranji upravičenci do 20%

85.600 delnic

terjatev v kapitalski
i

• prijava sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodnem
registru

- konverzija terjatev ELES-a za
6.165.892 tisoč SIT

cca. 61.659 delnic

• pregled stvarnega vložka s strani revizorja
Po izvedenih zgoraj opisanih postopkih bo stanje sledeče:

• sprememba statuta družbe glede povečanja osnovnega kapitala
ter vpis prečiščenega besedila statuta v notarski obliki v registru
pristojnega sodišča.

• Republika Slovenija bo lastnica
• ELES bo lastnik

Rok: pogodba je pripravljena in usklajena; po podpisu pogodbe
bo v roku 30 dni sklicana skupščina družbe.

• PID-i bodo lastniki

378.416 delnic (61,89%)
61.659 delnic (10,08%)
85.600 delnic ((14%)

• družbe pooblaščenke bodo lastnice

85.600 delnic (14%)

4. Konverzija terjatve Republike Slovenije v višini
22.875.000,00 DEM v kapitalski delež družbe

• ostali delničarji bodo lastniki

60 delnic (0,0098%)

Na podlagi zakona o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov
za trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih
investicijskih del v Slovenskih železarnah (Ur. I. RS št. 70/94 in št.
13/95) je država do dne 31.03.1998 odplačala glavnico v višini
22.875.000,00 DEM.

Ob predpostavki, da bodo delavci preko družb pooblaščenk
vplačali npr. 14% vrednosti osnovnega kapitala, se situacija delno
spremeni in sicer:

Terjatev države se bo konvertirala v kapitalski delež v družbi, za

• delavci bodo lastniki
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SLOVENSKE ŽELEZARNE d.d.

KAZALO
Uvod

PRISTOJNOSTI ORGANOV PRI IZVAJANJU
POSAMEZNIH NAČINOV PRIVATIZACIJE SŽ PO
ZAKONU O PRIVATIZACIJI SLOVENSKIH ŽELEZARN
(ZPSZ), Ur. list št. 13/98

Interna razdelitev delnic notranjim upravičencem
Prenos delnic na Slovensko razvojno družbo d.d.

Privatizacija delnic RS se po zakonu izvaja na naslednje načine:
Javna prodaja in neposredna prodaja delnic
L
Neposredna odprodaja deležev odvisnih družb in dokapitalizacija
s strani strateških partnerjev
Dokapitalizacija Slovenskih železarn d.d.

Z interno razdelitvijo notranjim upravičencem z zamenjavo
lastniških certifikatov in potrdil delavcev iz naslova premalo
izplačanih plač

II. S prenosom delnic na Slovensko razvojno družbo z namenom
kasnejše prodaje pooblaščenim investicijskim družbam za
lastniške certifikate

Ocena strukture lastništva po izvedeni prvi fazi privatizacije

III. Z javno prodajo delnic
IV. Z neposredno prodajo delnic

Sklep organov družbe

I. Interna razdelitev delnic
notranjim upravičencem

1. Imenovanje komisije za pripravo in izvedbo
privatizacije
•

Nadzorni svet
(podlaga ZGD)

2.Priprava kadrovskih evidenc - spiska upravičencev
ter izračun njihovih teijatev iz naslova manj
izplačanih plač po Uredbi (Ur. list št. 59/93 )

Komisija v sodelovanju
s strokovnimi službami
družb

3.Izdaja potrdil o višini izračunane terjatve posameznim
upravičencem iz spiska

Strokovne službe po
pooblastilu komisije

4.Reševanje ugovorov upravičencev na izračunano
višino potrdil

Komisija

5. Objava javnega poziva upravičencem za vplačilo
delnic SŽ s potrdili in lastniškimi certifikati

Komisija

6. Vpisovanje delnic SŽ na vpisnih mestih

Komisija oz. od nje
imenovane vpisne
komisije

7. Obdelava prejetih vplačil upravičencev - izračun
vpisanega števila delnic

Ministrstvo za ekon.
odnose in razvoj
(MEOR)

8. Prenos delnic SŽ iz RS na upravičence- vpisnike
delnic, skladno z obdelavo na MEOR

Pogodba med RS prist. minstr. in SŽ d.d

poročevalec, št. 37
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9. Pogodba o ustanovitvi družbe pooblaščenke in vplačilo
ustanovitvenih deležev z delnicami SŽ, registracija

Ustanovitelji,
sodišče

10. Sprejem sklepa o " dokapitalizaciji" družbe pooblaščenke
s strani preostalih upravičencev, ki so pridobili delnice SŽ

Skupščina
ustanoviteljev

11. Poziv upravičencem na vpis delnic družbe
pooblaščenke po sklepu skupščine družbe

Poslovodja
družbe pooblašč.

12. Vpis delnic družbe pooblaščenke z delnicami SŽ
v postopku njene dokapitalizacije

Upravičenci,
imetniki delnic SŽ

13. Predlog za spremembo podatkov pri družbi pooblaščenki
(dokapitalizacija, d.d.) ter revizija stvarnih vložkov

Sodišče ter revizor
imenovan s strani
sodišča

14. Dematerializacija delnic družbe pooblaščenke pri KDD

Uprava družbe
pooblaščenke

Prenos delnic na Slovensko razvojno družbo

1 .Pisna Izjava RS o prenosu delnic v višini 20%
osovnega kapitala SŽ d.d. na SRD zaradi kasnejše
prodaje PID-om

Pristojno ministrstvo

ali
Varianta: Pogodba med RS - pristojnim ministrstvom
ter SRD

III. Javnaq»rodaja delnic

1. Sklep o javfii prodaji delnic
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Vlada RS
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IV. NEPOSREDNA PRODAJA DELNIC
A. Predhodno soglasje za pričetek postopka priprave družbe
na prodajo deleža

Vlada RS,
po predhodnem
informiranju NS

B.Prodaja družbe strateškemu partnerju
1. Sklep o vključitvi poslovodstva družbe v projekt priprave prodaje družbe
in imenovanje članov projektnega tima

Skupščina
družbe

2. Sklep o izboru najbolj ugodnega ponudnika za cenitveno poročilo

Skupščina
družbe
Uprava SŽ v
svojstvu Skupšč.
družbe

3. Priprava ponudbenega memoranduma

4. Sklep o izboru najbolj primerne konsultanske organizacije

Uprava SŽ
po predhodnem
soglasju NS

5.Soglasje k besedilu ponudbenega memeoranduma

Nadzorni svet

6. Sklep o objavi razpisa o prodaji deleža in dokapitalizaciji
družbe
ali
Varianta: Obvestilo o nameri prodaje družbe s pozivanjem
izbranih potencialnih strateških pameijev

Uprava kot
Skupščina družbe

7. Imenovanje pogajalskega tima in komisije za pregled in izbor
najugodnejšega ponudnika

Uprava SŽ
ob soglasju NS

8. Imenovanje strokovne komisije za oceno primernosti
in kvalitete tehnologije ( po 15.člerfu ZPSZ )

Nadzorni svet

9. Končna potrditev najugodnejšega ponudnika in prodaje
deleža družbe
10. Sklep o podpisu pogodbe o odprodaji deleža in dokapitalizaciji
družbe

poročevalec, št. 37
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NS in Vlada RS
Skupščina
družbe po
prehodnem
soglasju NS
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C. Zamenjava delnic SŽ z deležem v družbi
( 5. člen ZPSZ ).

1. Družba pooblaščenka v primeru prodaje odvisne družbe
vloži zahtevo za zamenjavo delnic SŽ d.d. z deleži
v posamezni odvisni družbi, ki ne smejo presegati
20% osnovnega kapitala odvisne družbe

Odločitev o številu delnic SŽ d.d., ki se zamenjajo
za do 20% osnovnega kapitala odvisne družbe določitev cene menjalnega razmeija

Sklep organa
družbe

Sklep skupščine
družbe pooblašč.
ali od skupščine
pooblaščena uprava
družbe pooblašč.
Sklep skupščine SŽ
d.d., koliko je
menjalno razmerje
med delnicami SŽ
d.d. in kapitalom
odvisne družbe ter
pogajanja med SŽ
in družbami poobl.

Opombe:
l.Ker še ni aktov o ustanovitvi družb pooblaščenk, ki bo urejal upravljalska upravičenja, bo
detaljnejši opis procedure za zamenjavo delnic SŽ z deleži v družbi možen potem, ko bo
družba pooblaščenka ustanovljena.

Pripravila:
mag. Mirjam Jan-Blažič, l.r.

8. junij 1998
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NAROČILNICA
| Ime in priimek:
| Naslov:
I Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:

I

I Davčna številka:
I NAROČAM

I
IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

i Datum:
■ Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
I ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
I Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece,
i

1

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, telelon (061) 12-61 -222 - Tisk SET Vevče,
Vevška 52, Ljubljana-Polje - Cena izvoda 320 tolarjev • Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana,
50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215). Številka taksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169.

