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Zavezancem za oblikovanje in priglasitev cen zdravil 
 - vlagateljem vlog za ministrovo soglasje 
 za prekoračitev meril pri oblikovanju cen zdravil 
 
 
 
ZADEVA: Soglasja ministra za prekoračitev meril pri oblikovanju cen zdravil po preteku  roka 
za izdajo odločbe  
 
 
Spoštovani!  
 
Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke  obvešča zavezance za oblikovanje 
in priglasitev cen zdravil po Pravilniku o cenah zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni 
list RS štev. 06/07, v nadaljevanju Pravilnik), ki so vložili vloge za ministrovo soglasje za 
prekoračitev meril pri oblikovanju cen zdravil in ki jim  po 90 dneh od datuma popolnosti 
vloge ni bila vročena odločba, da so njihove predlagane cene za ta  zdravila  postale veljavne 
po preteku 90 dnevnega obdobja. Omenjeno obdobje se šteje od dneva oddaje vloge, če 
JAZMP ni v 30 dneh po oddaji vloge izstavila zahtevka za dopolnitev vloge oz. se šteje od 
datuma zavezančeve oddaje na JAZMP gradiva za dopolnitev vloge na osnovi zadnjega 
izdanega zahtevka. 
 
JAZMP hkrati seznanja  zavezance, da bodo tako določene cene prenehale veljati s 
1.10.2007, ko so zavezanci po določbah 9. člena Pravilnika  dolžni oblikovati cene skladno z 
merili iz 5.,6. in 7. člena Pravilnika za vsa zdravila  iz drugega odstavka 4. člena istega 
Pravilnika in priglasiti vse spremembe. Ker za navedena zdravila ni bila izdana odločba, ki bi 
določala čas trajanja veljavnosti cene z ministrovim soglasjem, pridobljena pravica preneha z 
obveznostmi zavezanca, izhajajočih iz določb 9. člena pravilnika, t.j. s prvim od prihodnjih 
datumov navedenih v tem členu, ki je 1.10.2007.  
 
JAZMP  tako določene veljavne cene objavlja na spletnih straneh. Zavezancem predlaga, da 
svoja ravnanja prilagodijo omenjenim zahtevam, da bi zaradi nepopolnih oziroma prepoznih 
vlog ne prišli v položaj, ko njihova zdravila ne bi imela veljavnih cen oziroma bi imela ceno, s 
katero ne bi mogli oskrbovati slovenskega trga. JAZMP  zavezancem predlaga, da na spletnih 
straneh JAZMP ugotovijo uradne podatke o tako določenih cenah svojih zdravil in o  datumu 
pričetka veljavnosti le-teh, oziroma da z vlogo zaprosijo JAZMP za izdajo potrdila o 
veljavnosti tako določenih cen svojih zdravil.  
 
Zavezanci, ki so za ta zdravila zainteresirani za ponovno uporabo določb 13. člena Pravilnika, 
lahko pri JAZMP vložijo vlogo za novo soglasje ministra za prekoračitev meril iz 5.,6. in 
7.člena Pravilnika, ki jo bo JAZMP reševala v rokih, skladnih z določbami ZZdr-1 in Pravilnika. 
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JAZMP predlaga zavezancem, da za ta  zdravila vložijo hkrati vlogo za priglasitev cene po 
9.členu Pravilnika kot tudi  vlogo po 13. členu Pravilnika za pridobitev soglasja ministra k 
prekoračitvi meril za oblikovanje cen iz 5., 6. in 7. člena Pravilnika. JAZMP zavezancem 
predlaga, da tudi podatke za vlogo po 13. členu Pravilnika pripravijo v pisni in elektronski 
obliki z uporabo obrazca B, ki poleg ostalih podatkov vključuje tudi predlagano ceno in raven 
predlagane cene. 
 
 
Lep pozdrav! 
 
Pripravil:      dr. Martina Cvelbar, mag.farm.,spec. 
izr.prof.dr.Stanislav Primožič, mag.farm.     Direktorica 
 
 
 
 
 


