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KI SO PREDMET NADZORA 

Namen  
Delovno navodilo določa pravila glede podajanja izjave o morebitni finančni ali drugi povezanosti 
oziroma nepovezanosti farmacevtskih inšpektorjev s poslovnimi subjekti, ki so predmet 
inšpekcijskih nadzorov in pravila glede razporejanja nalog farmacevtskih inšpektorjev za 
opravljanje posameznih inšpekcijskih nadzorov. Dokument določa tudi pravila glede razporejanja 
nalog in preverjanja odločitev farmacevtskega inšpektorja, povezanih s poslovnim subjektom, 
kjer se bo farmacevtski inšpektor po odhodu z JAZMP zaposlil. 
 
Delovno navodilo velja za vse farmacevtske inšpektorje. 
 
Za opredelitev posameznih izrazov v tem navodilu se smiselno uporabljajo definicije, kot so 
določene v 3. členu Pravilnika o obvladovanju nasprotja interesov št. 05-3/2017-1 z dne 9.3.2017 (v 
nadaljevanju: Pravilnik o obvladovanju nasprotja interesov). 
 
Podajanje izjave 
Za podajanje izjave o odsotnosti nasprotja interesov farmacevtskih inšpektorjev se uporabljajo 
pravila, ki so določena v Pravilniku o obvladovanju nasprotja interesov. 
 

Ne glede na prejšnji odstavek, podaja izjave farmacevtskih inšpektorjev vključuje tudi izjavo o 
morebitni finančni ali drugi povezanosti oziroma nepovezanosti s poslovnimi subjekti, ki so 
predmet inšpekcijskih nadzorov na ostalih področjih pristojnosti JAZMP, vključno s področjem 
medicinskih pripomočkov, krvi in krvnih pripravkov, kakovosti in varnosti človeški tkiv in celic, 
namenjenih za zdravljenje, proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami skupin II in III in 
lekarniške dejavnosti (v nadaljevanju: ostala področja pristojnosti JAZMP). 
Izjava iz prejšnjega odstavka vključuje navedbo naslednjih interesov: 

• zaposlitev (trenutna in pretekla v obdobju 0 - 3 let), 
• konzultantske storitve (trenutne in pretekle v obdobju od 0 - 3 let),  
• finančni interesi (trenutni), 
• dotacije ali druga sredstva za organizacijo/institucijo (trenutni) in 
• interesi družinskih članov, ki zajemajo: trenutno zaposlitev, trenutno izvajanje 

konzultantskih storitev in trenutne finančne interese družinskih članov. 

Poleg obveznosti iz prejšnjih dveh odstavkov, farmacevtski inšpektor predstojnika obvesti o 
kakršni koli konkretni ponudbi za zaposlitev oziroma okoliščinah, ki bi lahko ustvarile nasprotje 
interesov. 
 
Razporejanje nalog 
Glede razporejanja nalog farmacevtskih inšpektorjev za opravljanje posameznih inšpekcijskih 
nadzorov pri relevantnih poslovnih subjektih, kot so opredeljeni s Pravilnikom o obvladovanju 
nasprotja interesov, se uporabljajo pravila, ki so določena v Pravilniku o obvladovanju nasprotja 
interesov. 
Poleg obveznosti iz prejšnjega odstavka se inšpektorju, ki je predstojnika obvestil o konkretni 
ponudbi za zaposlitev oziroma okoliščinah, ki bi lahko ustvarile nasprotje interesov, ne dodeli 
nalog za opravljanje posameznih inšpekcijskih nadzorov pri zadevnih poslovnih subjektih. 
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Glede razporejanja nalog farmacevtskih inšpektorjev za opravljanje posameznih inšpekcijskih 
nadzorov pri poslovnih subjektih, ki so predmet inšpekcijskih nadzorov na ostalih področjih 
pristojnosti JAZMP, se uporabljajo pravila, ki so določena v nadaljevanju. 
 

Inšpektorju, ki v izjavi navede povezanost s poslovnimi subjekti, ki so predmet inšpekcijskih 
nadzorov na ostalih področjih pristojnosti JAZMP, se ne dodeli nalog, ki se nanašajo na navedeni 
poslovni subjekt. 
 

Ne glede na prejšnji odstavek, se farmacevtskemu inšpektorju lahko izjemoma dodeli naloge, ki 
se nanašajo na navedeni poslovni subjekt, v primeru, da nalog ni mogoče dodeliti drugemu 
farmacevtskemu inšpektorju in bi bilo z izvedbo nalog nevarno odlašati. Neposredno nadrejena 
oseba bo dokumentirala odločitve in razloge za izjemno dodelitev nalog farmacevtskemu 
inšpektorju ter izvedla ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja. 
 
Preverjanje odločitev farmacevtskega inšpektorja ob prenehanju zaposlitve 
Za vse farmacevtske inšpektorje, ki jim bo prenehalo delovno razmerje, vodja inšpekcije imenuje 
tričlansko komisijo, ki pregleda odločitve oz. ugotovitve farmacevtskega inšpektorja pri izvajanju 
nalog pri poslovnem subjektu, pri katerem se bo farmacevtski inšpektor zaposlil, za obdobje 
zadnjih 6 mesecev po najavi odhoda. Komisija, ki jo sestavljajo vodja inšpekcije (oz. direktor, v 
primeru, da se preverja delo vodje inšpekcije) in dva farmacevtska inšpektorja, na osnovi pregleda 
zapisov oceni tveganje za prisotnost nasprotja interesov ter predlaga ukrepe (npr. omejitev 
dostopa do inšpekcijske dokumentacije, ponovna izvedba že opravljenih inšpekcijskih pregledov 
pri relevantnem poslovnem subjektu). Komisija zaključi svoje delo, ko je farmacevtski inšpektor še 
zaposlen na JAZMP (v kolikor je to mogoče). 
 

V kolikor komisija ugotovi tveganje nasprotja interesov, o tem obvesti direktorja, ki sprejme 
ustrezne ukrepe, skladno z zakonodajo, vodja inšpekcije pa odredi ponoven pregled relevantnega 
poslovnega subjekta. O ugotovitvah komisija vodi zapisnik, ki se ga po končanem pregledu shrani 
v personalni mapi farmacevtskega inšpektorja. 

Spremembe glede na predhodno verzijo 
1. verzija: sprejem dokumenta. Dokument nadomesti Organizacijsko navodilo o nepovezanosti 

farmacevtskih inšpektorjev s poslovnimi subjekti, ki so predmet nadzora, številka 05-4/2017-2 
z dne 5.4.2017. 

2. verzija: Dodan opis preverjanja odločitev farmacevtskega inšpektorja ob prenehanju 
zaposlitve. 

Povezava z drugimi dokumenti  
Pravilnik o obvladovanju nasprotja interesov št. 05-3/2017-1 z dne 9.3.2017 

Podatki o dokumentu 
Original: Nahaja se v arhivu dokumentov kakovosti. 
Kopije: Prejemniki kopij so navedeni v obrazcu Prejemniki protokola/SOP (Obr. 025-xx). 
Dosegljivost: Intranetna stran JAZMP. 
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