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Številka: Odl 461-74/2014-7 
Datum: 4. 6. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 
1000 Ljubljana, po pooblaščeni uradni osebi Katji Zalar, izdaja po uradni dolžnosti, na podlagi 
drugega odstavka 51. člena in 46. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11- uradno 
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/2014 - odl. US in 92/2014 - odl. US), v postopku o prekršku 
zoper kršiteljici pravno osebo E-TE-CO komunikacijske storitve d. o. o., Ulica heroja Mohorja 30, 
9220 Lendava, matična številka 2305232000 in odgovorno osebo pravne osebe ............, zaradi 
prekrška po 80. alineji 1. odstavka 192. člena v zvezi s tretjim odstavkom 192. člena Zakona o 
zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14), naslednjo 

 

 

 

ODLOČBO O PREKRŠKU 

 
 

1. Kršiteljica pravna oseba E-TE-CO komunikacijske storitve d. o. o., Ulica heroja Mohorja 30, 
9220 Lendava, matična številka 2305232000 

 
je odgovorna 

 
za prekršek po 80. alineji prvega odstavka 192. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 
17/14), v zvezi s prvim odstavkom 14. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11- 
uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/2014 - odl. US in 92/2014 - odl. US), 
 
ker odgovorna oseba pravne osebe ............ pooblaščen za …………, v imenu pravne osebe 
ni poskrbel, da bi pravna oseba, ki ji je JAZMP dne 24. 10. 2012 izdala dovoljenje št. 4221-
6/2012-6 za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na drobno v specializirani prodajalni 
Sanoliv, na lokaciji Kolodvorska ulica 2D, 9220 Lendava, pridobila ustrezno dovoljenje na novi 
lokaciji in je tako v obdobju od 2. 11. 2013 do 5. 8. 2014 pravna oseba opravljala dejavnost 
prometa z zdravili na drobno v specializirani trgovini Sanoliv, na lokaciji Mlinska ulica 5, 9220 
Lendava, brez dovoljenja za promet z zdravili na drobno, s čimer je pravna oseba kršila 1. 
odstavek 127. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14). 
 

 
2. Kršiteljica odgovorna oseba pravne osebe ............ 

 
je odgovorna 

 
za prekršek po tretjem odstavku 192. člena v zvezi s 80. alinejo prvega odstavka 192. člena 
Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14), v zvezi s prvim odstavkom 15a. člena Zakona 
o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11- uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/2014 - 
odl. US in 92/2014 - odl. US), 
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ker kot odgovorna oseba pravne osebe E-TE-CO komunikacijske storitve d. o. o., Ulica heroja 
Mohorja 30, 9220 Lendava, ki je kot ............ pooblaščen za …………, v imenu pravne osebe 
ni poskrbel, da bi pravna oseba, ki ji je JAZMP dne 24. 10. 2012 izdala dovoljenje št. 4221-
6/2012-6 za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na drobno v specializirani prodajalni 
Sanoliv, na lokaciji Kolodvorska ulica 2D, 9220 Lendava, pridobila ustrezno dovoljenje na novi 
lokaciji in je tako v obdobju od 2. 11. 2013 do 5. 8. 2014 pravna oseba opravljala dejavnost 
prometa z zdravili na drobno v specializirani trgovini Sanoliv, na lokaciji Mlinska ulica 5, 9220 
Lendava, brez dovoljenja za promet z zdravili na drobno, s čimer je odgovorna oseba kršila 
1. odstavek 127. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14). 
 

 
3. Na podlagi prvega in tretjega odstavka 192. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) v 

zvezi z drugim odstavkom 21. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11- uradno 
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/2014 - odl. US in 92/2014 - odl. US) se  
 
 

i z r e č e 
 

 
kršiteljici pravni osebi E-TE-CO komunikacijske storitve d. o. o., Ulica heroja Mohorja 30, 9220 
Lendava, matična številka 2305232000 

opomin in  
 
 

kršiteljici odgovorni osebi pravne osebe ............ 
 

opomin.  
 
 

 
4. Kršiteljici morata plačati sodno takso, in sicer vsaka v višini 30,00 evrov v 15 dneh od 

pravnomočnosti odločbe o prekršku na prehodni račun Javne agencije Republike Slovenije za 
zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, številka SI5601100-
8450049303, s sklicem za pravno osebo 00 27650-13-46174141 in sklicem za odgovorno osebo 00 
27650-13-46174142, sicer se prisilno izterja. 
 

5. O morebitnih ostalih stroških postopka, opredeljenih v prvem odstavku 143. člena Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11- uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/2014 - odl. US 
in 92/2014 - odl. US), bo prekrškovni organ odločil s posebnim sklepom. 

 
 
 
 

O b r a z l o ž i t e v 
 

 
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: JAZMP) 
je v skladu z drugim odstavkom 51. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11- uradno 
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/2014 - odl. US in 92/2014 - odl. US, v nadaljevanju: ZP-1) 
kot prekrškovni organ po uradni dolžnosti začela postopek o prekršku zoper kršiteljici, saj je 
ugotovila, da so podani zakonski pogoji za izvedbo postopka o prekršku v okviru njene pristojnosti 
na področju zakonodaje o zdravilih. 
 
Kršiteljici pravna oseba E-TE-CO komunikacijske storitve d. o. o., Ulica heroja Mohorja 30, 9220 
Lendava (v nadaljevanju: pravna oseba) in odgovorna oseba pravne osebe ............ (v nadaljevanju: 
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odgovorna oseba) sta bili pozvani z obvestilom in poukom z dne 10. 4. 2015, da se lahko izjavita o 
dejstvih in okoliščinah prekrška v petih dneh od prejema obvestila, izdanega na podlagi četrtega 
odstavka 55. člena ZP-1. Poučeni sta bili, da nista dolžni tega storiti, če se bosta izjavili, pa se nista 
dolžni izpovedovati zoper sebe ali svoje bližnje ter morata navesti vsa dejstva in dokaze v svojo 
korist oziroma v korist pravne osebe, ker jih sicer v postopku o prekršku pravna oseba in odgovorna 
oseba ne bosta mogli več uveljavljati. Obvestilo je bilo pravni osebi vloženo v hišni predalčnik dne 
30. 4. 2015, odgovorni osebi pa dne 28. 4. 2015, vendar nobena od kršiteljic v zakonsko določenem 
roku ni podala pisne izjave. 
 
Za uporabo materialnega prava je ključnega pomena čas izvršitve prekrška, kar je posledica načela 
zakonitosti, zato mora prekrškovni organ uporabiti tiste materialne določbe, ki so veljale v času 
storitve prekrška. V drugem odstavku 2. člena ZP-1 je določena pomembna izjema od tega pravila, 
in sicer v primeru, da se po storitvi prekrška enkrat ali večkrat spremenijo materialnopravne določbe 
ZP-1 ali predpis, ki določa prekršek, saj se v takem primeru uporabi zakon ali predpis, ki je za 
storilca milejši. Prekrškovni organ ugotavlja, da gre v konkretnem primeru za kontinuirani prekršek, 
ki se je začel, ko je bil v veljavi Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08, v nadaljevanju: 
ZZdr-1), nadaljeval in izvršil pa se je v času veljavnosti Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 
17/2014, v nadaljevanju: ZZdr-2). Tako 1. odstavek 81. člena ZZdr-1 kot 1. odstavek 127. člena 
ZZdr-2 med drugim določata, da lahko promet z zdravili na drobno opravlja subjekt v specializirani 
prodajalni, ki ima dovoljenje JAZMP za opravljanje te dejavnosti in ki poleg splošnih pogojev za 
opravljanje dejavnosti trgovine na drobno izpolnjuje še zakonsko določene pogoje, pri čemer je 
kršitev le-tega v ZZdr-1 kot prekršek opredeljena v 13. točki 117. člena ZZdr-1, v ZZdr-2 pa v 80. 
alineji 1. odstavka 192. člena, iz česar izhaja, da je bila kršitev ves čas trajanja opredeljena kot 
prekršek. Za uporabo materialnega predpisa je torej bistven čas prenehanja oziroma izvršitve 
prekrška, kar je v konkretnem primeru bilo dne 5. 8. 2014, ko je pravna oseba prenehala opravljati 
dejavnost prometa z zdravili na drobno v specializirani prodajalni Sanoliv, na naslovu Mlinska ulica 
5, Lendava brez ustreznega dovoljenja, medtem ko je ZZdr-2 začel veljati 22. 3. 2014, zato se v 
postopku o prekršku uporabi ZZdr-2. 

 
JAZMP je v dokaznem postopku vpogledala v zapisnik o rednem inšpekcijskem nadzoru 
specializirane prodajalne za promet z zdravili na drobno, št. 403-14/2014-1 z dne 5. 8. 2014 (v 
nadaljevanju: zapisnik), dovoljenje JAZMP, št. 4221-6/2012-6 z dne 24. 10. 2012 za opravljanje 
dejavnosti prometa z zdravili na drobno v specializirani prodajalni Sanoliv, na naslovu Kolodvorska 
ulica 2D, Lendava (v nadaljevanju: dovoljenje 1), v odločbo JAZMP, št. 403-14/2014-6 z dne 16. 
10. 2014, s katero se je pravni osebi do pridobitve dovoljenja prepovedalo opravljanje dejavnosti 
prometa z zdravili na drobno v specializirani prodajalni Sanoliv, na naslovu Mlinska ulica 5, Lendava 
(v nadaljevanju: odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti),  dovoljenje JAZMP, št. 802-14/2014-
11 z dne 3. 11. 2014 za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na drobno v specializirani 
prodajalni Sanoliv, na naslovu Mlinska ulica 5, Lendava (v nadaljevanju: dovoljenje 2), obvestilo o 
začetku poslovanja pravne osebe na novi lokaciji, objavljeno dne 2. 11. 2013 na spletni strani 

https://www.facebook.com/pages/Sanoliv/450556321667917 (v nadaljevanju: obvestilo) ter 

prebrala elektronsko sporočilo ............, poslanega dne 3. 4. 2015. Po tako izvedenem dokaznem 
postopku je JAZMP ugotovila, da je dejansko stanje dovolj razjasnjeno. 

 
Iz zapisnika izhaja, da je bil inšpekcijski nadzor specializirane prodajalne Sanoliv opravljen na 
naslovu Mlinska ulica 5, Lendava, medtem ko iz dovoljenja 1 izhaja, da lahko pravna oseba opravlja 
promet z zdravili na drobno v specializirani prodajalni Sanoliv na naslovu Kolodvorska ulica 2D, 
Lendava. Po selitvi specializirane prodajalne na novo lokacijo pravna oseba JAZMP ni sporočila 
spremembe, kljub temu, da je bila v dovoljenju 1 poučena, da je dolžna o vsaki spremembi pogojev 
za opravljanje predmetne dejavnosti pisno obvestiti JAZMP takoj oziroma najkasneje v 15 dneh od 
nastanka spremembe, kakor je določeno v 12. členu Pravilnika o natančnejših pogojih, ki jih morajo 
izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili na drobno, in o postopku ugotavljanja teh 
pogojev (Uradni list RS, št. 64/09 in 17/14 – ZZdr-2, v nadaljevanju: pravilnik). Dejstvo, da je pravna 
oseba dejavnost preselila na drugo lokacijo, je bilo ugotovljeno šele, ko je farmacevtska 
inšpektorica JAZMP Andrijana Tivadar poskušala opraviti redni nadzor pri pravni osebi. Tako je bila 

https://www.facebook.com/pages/Sanoliv/450556321667917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0539
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pravni osebi izdana odločbo o prepovedi opravljanja dejavnosti, glede na to, da za opravljanje 
dejavnosti na novi lokaciji, t. j. Mlinska ulica 5, Lendava, pravna oseba ni imela ustreznega 
dovoljenja. Pravni osebi je nato dne 3. 11. 2014 bilo izdano dovoljenje 2, in sicer za določen čas do 
12. 8. 2015. Na podlagi obvestila pravne osebe z dne 2. 11. 2013 na spletu je bilo ugotovljeno, da 
je specializirana prodajalna Sanoliv predmetnega dne začela opravljati dejavnost prometa z zdravili 
na drobno na lokaciji Mlinska ulica 5, Lendava. Po pozivu JAZMP pravni osebi za posredovanje 
podatkov je odgovorna oseba, ............, v elektronskem sporočilu z dne 3. 4. 2015 navajala, da so 
na podlagi opozorila farmacevtske inšpektorice JAZMP Andrijane Tivadar, podanega na rednem 
inšpekcijskem nadzoru dne 5. 8. 2014, takoj umaknili zdravila in jih dali v karanteno, ne glede na 
to, da so odločbo o prepovedi opravljanja dejavnosti prejeli šele 4. 11. 2014. Navajala je še, da niso 
vedeli, da gre pri selitvi za tako spremembo, ki jo je treba javiti, za napako pa se je opravičila, saj 
je bila storjena iz neznanja. 
 
Promet z zdravili na drobno v specializiranih prodajalnah ureja 127. člen ZZdr-2, in sicer med drugim 
določa, da ga lahko opravljajo poslovni subjekti, ki imajo dovoljenje JAZMP za opravljanje te 
dejavnosti in, ki poleg splošnih pogojev za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno izpolnjujejo še 
dodatne pogoje, med katerimi je pod številko 3 prvega odstavka 127. člena ZZdr-2 navedeno, da 
morajo imeti potrebno opremo in ustrezne prostore, v katerih so zdravila oziroma dejavnost prometa 
z zdravili na drobno prostorsko oziroma drugače ustrezno fizično ločena od drugih izdelkov oziroma 
drugih dejavnosti ter primerno označena. Nadalje 5. člen pravilnika natančneje določa pogoje, ki jih 
morajo izpolnjevati prostori in oprema v specializirani prodajalni, izpolnjevanje le-teh pa se preveri 
pred pridobitvijo dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno v specializiranih prodajalnah 
oziroma v primeru spremembe dovoljenja, če se sprememba nanaša na poslovne prostore.  

 
Glede na to, da je pravna oseba že pridobila dovoljenje 1, izdano na podlagi preverjenega 
izpolnjevanja pogojev za specializirane prodajalne in da je bila specializirana prodajalna pravne 
osebe s strani JAZMP že nadzorovana, je pravna oseba seznanjena s tem, da se ob pridobitvi in 
na vseh inšpekcijskih nadzorih preverja izpolnjevanje pogojev za opravljanje predmetne dejavnosti, 
med katerimi so tudi ustrezni prostori. Kršiteljici bi torej mogli in morali vedeti, katere pogoje mora 
specializirana prodajalna izpolnjevati za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na drobno in da 
je potrebno pred opravljanjem dejavnosti pridobiti ustrezno dovoljenje s strani JAZMP. Prav tako bi 
mogli in morali vedeti, da mora prostor, kjer se opravlja dejavnost prometa z zdravili na drobno v 
specializirani prodajalni, izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje in da je potrebno pred začetkom 
opravljanja dejavnosti v novih prostorih zanje pridobiti dovoljenje, ki se izda na podlagi mnenja 
farmacevtskega inšpektorja, ki pri pravni osebi pred tem preveri izpolnjevanje pogojev. 
 
Iz zgoraj navedenih dejstev in dokazov je razvidno, da sta kršiteljici pravna oseba in odgovorna 
oseba pravne osebe odgovorni za storjeni prekršek, in sicer je pravna oseba storila prekršek po 80. 
alineji 1. odstavka 192. člena ZZdr-2, v zvezi s prvim odstavkom 14. člena ZP-1, odgovorna oseba 
pa po tretjem odstavku 192. člena ZZdr-2, v zvezi z 80. alinejo 1. odstavka 192. člena  ZZdr-2, v 
zvezi s prvim odstavkom 15.a člena ZP-1. Za pravno osebo je v 192. členu ZZdr-2 predpisana globa 
od 8.000 do 120.000 eurov, za odgovorno osebo pravne osebe pa globa od 500 do 5.000 eurov.  
 
JAZMP ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za izrek opomina v skladu z 2. odstavkom 21. člena ZP-
1, glede na to, da je bil prekršek v tem, da ni bila izpolnjena predpisana obveznost, t. j. pridobitev 
dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na drobno v specializirani prodajalni Sanoliv, 
na naslovu Mlinska cesta 5, Lendava, kršiteljici pa sta pred izdajo odločbe o prekršku pridobili 
dovoljenje 2 in tako izpolnili predpisano obveznost za nadaljnje opravljanje predmetne dejavnosti. 
Hkrati je JAZMP upoštevala opravičilo odgovorne osebe za storjeni prekršek v elektronskem 
sporočilu z dne 3. 4. 2014, ravnanje kršiteljic po storjenem prekršku, ker sta takoj po ugotovljenem 
prekršku, dne 5. 8. 2014, prenehali opravljati dejavnost prometa z zdravili na drobno, umaknili 
zdravila iz specializirane prodajalne in jih dali v karanteno ter predhodno nekaznovanost kršiteljic. 
 
Na podlagi prvega odstavka 143. člena ZP-1 v zvezi s prvim odstavkom 144. člena ZP-1 in drugim 
odstavkom 58. člena ZP-1 morata kršiteljici plačati sodno takso, ki je odmerjena na podlagi tarifne 
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številke 8.1. Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št 37/08 97/10, 29/13 – Skl. US, 21/13 - ZP - 
1H, 63/13, 89/13 – Odl. US, 111/13 - ZP - 1I), ki določa sodno takso za redni sodni postopek, in 
sicer po tarifni številki 8112 za opomin v višini 30,00 eurov. 
 
 
S tem je odločba utemeljena. 
 

 
PRAVNI POUK: Zoper odločbo o prekršku se lahko vloži zahteva za sodno varstvo v osmih dneh 
od vročitve odločbe o prekršku. Zahteva za sodno varstvo se vloži pisno pri Javni agenciji Republike 
Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana. Zahteva se 
pošlje po pošti ali izroči neposredno pri organu v dveh izvodih in velja za pravočasno, če jo je organ 
do roka prejel oziroma če je oddana zadnji dan roka priporočeno po pošti ali neposredno pri organu.  

 
 
 

Pooblaščena uradna oseba 
Katja Zalar, univ. dipl. prav. 

 
 
 
 
 
Vročiti: 
- E-TE-CO komunikacijske storitve d. o. o., Ulica heroja Mohorja 30, 9220 Lendava (osebna 

vročitev po ZUP); 
- ............ (osebna vročitev po ZUP); 
- arhiv (tu). 

 


