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JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE  

Slovenčeva ulica 22 
1000 Ljubljana, Slovenija 

www.jazmp.si  info@jazmp.si 
T +386 (0) 8 2000 500 F +386 (0) 8 2000 510 

 

DATUM : 24. 4. 2023 

ZADEVA 

SEZNAMI MEDSEBOJNO ZAMENLJIVIH ZDRAVIL 

DATUM/RAZLIČICA 
 

STATUS OPOMBE 

24.04.2023 .XLS 24.04.2023. PDF 
štev.: 
65-44/2023-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

aktualni seznam 

28.09.2022 .XLS 28.09.2022. PDF 
štev.: 
65-77/2022-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

18.08.2022 .XLS 18.08.2022. PDF 
štev.: 
65-76/2022-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

29.11.2021 .XLS 29.11.2021. PDF 
štev.: 
65-50/2021-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

27.01.2021 .XLS 27.01.2021. PDF 
štev.: 
65-196/2020-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

18.03.2020 .XLS 18.03.2020. PDF 
štev.: 
65-104/2020-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

http://www.jazmp.si/
mailto:info@jazmp.si
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_24.04.23.xlsx
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_24.04.23.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_28.09.22.xlsx
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_28.09.22.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_18.08.22.xlsx
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_18.08.22.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_29.11.21.xlsx
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_29.11.21.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_27.01.21.xlsx
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_27.01.21.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_18.03.20.xlsx
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_18.03.20.pdf
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12.08.2019 .XLS 12.08.2019 . PDF 
štev.: 
65-94/2019-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

14.02.2019 .XLS 14.02.2019 . PDF 
štev.: 
65-9/2019-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

20.04.2018 .XLS 20.04.2018 . PDF 
štev.: 
65-62/2018-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

27.09.2017 .XLS 27.09.2017 . PDF 
štev.: 
65-102/2017-4 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

Zaradi napake objavljamo 
popravljen seznam 

25.08.2017 .XLS 25.08.2017 . PDF 
štev.: 
65-102/2017-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

06.01.2017 .XLS 06.01.2017 . PDF 
štev.: 
65-1/2017 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

26.10.2016 .XLS 26.10.2016 . PDF 
štev.: 
65-7/2016-1  

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

16.02.2016 .XLS 16.02.2016 . PDF 
štev.: 
65-1/2016-2 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

Zaradi tehnične napake objavljamo 
popravljen seznam. 

04.02.2016 .XLS 04.02.2016 . PDF 
štev.: 
65-1/2016-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

04.12.2014 .XLS 04.12.2014 . PDF 
štev.: 
65-95/2014-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_12.08.19.xlsx
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_12.08.19.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_14.02.19.xlsx
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_14.02.19.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_20.04.18.xlsx
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_20.04.18.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_25.08.17-popravljen.xlsx
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_25.08.17-popravljen.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_25.08.17.xlsx
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_25.08.17.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_06.01.17.xlsx
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_06.01.17.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_26.10.16.xls
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_26.10.16.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_04.02.16-popravljen.xls
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_04.02.16-popravljen.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_04.02.16.xls
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_04.02.16.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_04.12.14.xls
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_04.12.14.pdf
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16.10.2014 .XLS 16.10.2014 . PDF 
štev.: 
65-40/2014-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

22.04.2014 .XLS 22.04.2014 . PDF 
štev.: 
65-29/2014-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

06.11.2013 .XLS 06.11.2013 . PDF 
štev.: 
65-58/2013-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

06.08.2013 .XLS 06.08.2013 . PDF 
štev.: 
65-46/2013-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

09.05.2013 .XLS 09.05.2013 . PDF 
štev.: 
65-35/2013-1  

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

05.04.2013 .XLS 05.04.2013 . PDF 
štev.: 
65-22/2013-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

21.02.2013 .XLS 21.02.2013 . PDF 
štev.: 
65-18/2013-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

17.12.2012 .XLS 17.12.2012 . PDF 
štev.: 
65-108/2012-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

22.11.2012 .XLS 22.11.2012 . PDF 
štev.: 
65-107/2012-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

15.10.2012 .XLS 15.10.2012 . PDF 
štev.: 
65-89/2012-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_16.10.14.xls
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_16.10.14.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_22.04.14.xls
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_22.04.14.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_06.11.13.xls
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_06.11.13.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_06.08.13.xls
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_06.08.13.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_09.05.13.xls
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_09.05.13.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_05.04.13.xls
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_05.04.13.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_21.02.13.xls
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_21.02.13.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_17.12.12.xls
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_17.12.12.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_15.10.12.xls
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_15.10.12.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_15.10.12.xls
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_15.10.12.pdf
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31.08.2012 .XLS 31.08.2012 . PDF 
štev.: 
65-82/2012-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

02.07.2012 .XLS 02.07.2012 . PDF 
štev.: 
65-68/2012-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

03.05.2012 .XLS 03.05.2012 . PDF 
štev.: 
65-37/2012-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

24.02.2012 .XLS 24.02.2012 . PDF 
štev.: 
65-22/2012-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

23.12.2011 .XLS 23.12.2011 . PDF 
štev.: 
65-120/2011-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

1.12.2011 .XLS 1.12.2011 . PDF 
štev.: 
65-118/2011-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

5.10.2011 .XLS 5.10.2011 . PDF 
štev.: 
65-96/2011-1  

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10) 

 

27.06.2011 .XLS 27.06.2011 . PDF 
štev.: 
65-72/2011-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10)           

 

09.05.2011 .XLS 09.05.2011 . PDF 
štev.: 
65-34/2011-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10)           

 

22.04.2011 .XLS 22.04.2011 . PDF 
štev.: 
65-32/2011-1 

Objava seznama medsebojno zamenljivih zdravil skladno z 11.  členom 
Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne 
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10)           

 

 

https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_31.08.12.xls
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_31.08.12.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_2.07.12.xls
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_2.07.12.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_3.05.12.xls
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_3.05.12.pdf
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_24.02.12.xls
https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_24.02.12.pdf
http://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_23.12.11.xls
http://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_23.12.11.pdf
http://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_1.12.11.xls
http://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_1.12.11.pdf
http://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_5.10.11.xls
http://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_5.10.11.pdf
http://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_27.6.11.xls
http://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_27.6.11.pdf
http://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_9.5.11.xls
http://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_9.5.11.pdf
http://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_22.4.11.xls
http://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/MZZ/objava_22.4.11.pdf
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