
 
 

POSTOPEK ELEKTRONSKE OPREDELITVE  
V ZVEZI Z DAROVANJEM DELOV ČLOVEŠKEGA TELESA ZARADI ZDRAVLJENJA 
 
Darovanje organov je najvišja oblika pomoči sočloveku. Skladno z Zakonom o pridobivanju in 
presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 56/15 z dne 29. 7. 2015) 
se lahko za opredelitev darovanja delov telesa opredeli oseba, ki je starejša od 15 let (oziroma 
manj s privolitvijo zakonitega zastopnika).  
 
Opredelitev se lahko poda osebno na sedežu Slovenija-transplanta, pri izbranem osebnem 
zdravniku ali pred pooblaščeno osebo organa ali organizacije, ki s Slovenija-transplantom sklene 
pisni dogovor za zbiranje opredelitev. Seznam teh je objavljen na naši spletni strani 
(www.slovenija-transplant.si).  
 
Z mesecem novembrom 2018 pa je po novem možna tudi ELEKTRONSKA OPREDELITEV.  
 
Oseba, ki želi izvesti postopek e-opredelitve potrebuje veljavno spletno digitalno potrdilo 
izdano v Sloveniji.  
 
Prvi korak je povezava na spletno mesto eUprava (http://e-uprava.gov.si/), kjer se je potrebno 
prijaviti z digitalnim potrdilom. Na prvi strani so vsebine razdeljene po področjih in v zavihku 
»Vsebine« izberemo »Sociala, zdravje, smrt«, znotraj tega pod-področje »Zdravje« in znotraj 
tega aktivnost »Darovanje organov. Tu sta na voljo vlogi za opredelitev oziroma preklic 
opredelitve. Ob odprtju vloge za opredelitev se podatki iz uradnih evidenc pred-napolnijo, 
uporabnik izbere opredelitev ZA ali PROTI darovanju:  
 
OPREDELITEV V ZVEZI Z DAROVANJEM DELOV ČLOVEŠKEGA TELESA ZARADI ZDRAVLJENJA 

 
- Izjavljam, da sem prostovoljni darovalec delov človeškega telesa zaradi presaditve in dovoljujem, da se jih 

po moji smrti odvzame in presadi drugemu človeku, ki jih nujno potrebuje zaradi zdravljenja. 
 

- Izjavljam, da nasprotujem darovanju delov človeškega telesa po moji smrti. 
 
Po izbiri opredelitve uporabnik obrazec še elektronsko podpiše in zaključi postopke. Po 
zaključku se pokaže sporočilo, da je bila vloga uspešno oddana. To pomeni, da je e-opredelitev 
poslana v Nacionalni register opredeljenih oseb v zvezi z darovanjem delov človeškega telesa 
zaradi zdravljenja. Uporabniku se oddano vlogo tudi shrani v modul Moja eUprava (če ima tako 
nastavljen svoj profil).  
 
Enak postopek je v primeru preklica že podane opredelitve: 
 
PREKLIC OPREDELITVE V ZVEZI Z DAROVANJEM DELOV ČLOVEŠKEGA TELESA ZARADI ZDRAVLJENJA 

 
- Preklicujem opredelitev v zvezi z darovanjem delov človeškega telesa zaradi zdravljenja.  



 
 
 
 
Ko je opredelitev sprejeta in vpisana v Nacionalni register opredeljenih oseb v zvezi z 
darovanjem delov človeškega telesa zaradi zdravljenja, se uporabniku na oddani vlogi prikaže 
sporočilo, da je vloga »ZAKLJUČENA« (če ima vlogo shranjeno v modulu Moja eUprava).  
 
Podatek o opredelitvi se »nevidno« zapiše v Nacionalni register opredeljenih oseb glede 
darovanja organov in tkiv. Ta podatek ni viden osebnim zdravnikom oz. drugim, saj ima dostop 
do njega le omejeno število pooblaščenih zdravnikov, ko vanj vpišejo uro smrti osebe, ki se je 
opredelila.  
 
V primeru, da bi potrebovali dodatne informacije, smo vam na razpolago. 
 

»Ne čakaj, postani darovalec.« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


