
SPOROČILO ZA JAVNOST O PRENEHANJU DELOVANJA USTANOVE ZA TKIVA IN CELICE, DRUŽBE  

NEOCELICA  d.o.o. 

Glede na to, da Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) v zadnjem času 

prejema vrsto vprašanj vezanih na prenehanje delovanja ustanove za tkiva in celice, družbe Neocelica 

d.o.o.,  v nadaljevanju navajamo podrobnejše informacije v zvezi s tem: 

1. Prenehanje delovanja ustanove za tkiva in celice, družbe Neocelica d.o.o. 

Družba Neocelica d.o.o. je JAZMP dne 28.9.2015 seznanila s poslovno odločitvijo, da ne bo več 

opravljala dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami, le dan pred tem, ko je prenehalo veljati dovoljenje za 

opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami (s popkovnično krvjo in tkivom popkovnice), to je 

30.9.2015. JAZMP dovoljenja družbi Neocelica d.o.o. ni odvzela. 

JAZMP zaradi varovanja javnega zdravja in zaradi zagotavljanja sledljivosti tkiv in celic spremlja 

postopke, predvidene ob napovedani ukinitvi izvajanja dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami 

namenjenimi za zdravljene s ciljem zagotoviti shranjenim tkivom in celicam popolno sledljivost ob 

morebitni potrebi za uporabo le-teh. V primerih, ko bolnik potrebuje tkiva ali celice, ki so na voljo izven 

RS, zakonodaja predpisuje postopke izdaje posebnega dovoljenja za uvoz in vnos ter izvoz in iznos 

človeških tkiv in celic. Na tej podlagi  bo shranjeno tkivo posameznika lahko vneseno v RS in bo na voljo 

za njegovo zdravljenje ali za pripravo zdravil za napredno zdravljenje. 

Od 1.10.2015 družba Neocelica ne sme opravljati nobene od aktivnosti preskrbe s tkivi in celicami 

namenjenimi za zdravljenje, vključno z organizacijo transporta popkovnične krvi ali tkiva popkovnice 

do laboratorija Cryo Save v Belgiji. Starši, ki želijo shraniti popkovnično kri ali tkivo pokovnice svojih 

novorojenčkov za avtologno uporabo, lahko to storijo pri ostalih imetnikih dovoljenja za opravljanje 

dejavnosti z veljavnim dovoljenjem.  

2. Delovanje JAZMP na  področju preskrbe s tkivi in celicami namenjenimi za zdravljenje 

JAZMP izdaja dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami in vodi 

postopke spremembe dovoljenja na podlagi Zakona o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, 

namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/2007) in več pravilnikov: Pravilnik o histovigilanci, 

Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami, 

Pravilnik o sprejemu, obdelavi, shranjevanju, sprostitvi in razdeljevanju človeških tkiv in celic, Pravilnik 

o sledljivosti človeških tkiv in celic ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s tkivi in celicami s 

spremembami in dopolnitvami, Pravilnik o darovanju in pridobivanju človeških tkiv in celic s 

spremembami in dopolnitvami, Pravilnik o pogojih in postopku za uvoz in izvoz ter vnos in iznos 

človeških tkiv in celic.   

Zakonodaja določa pogoje glede osebja, prostorov, postopkov za vsako od aktivnosti (darovanje, 

pridobivanje, razdeljevanje, testiranje, obdelava, konzerviranje, shranjevanje, dodeljevanje, uvoz, 

vnos, izvoz, iznos) s posebnim poudarkom na zagotavljanju kakovosti, varnosti ter sledljivosti tkiv in 

celi in materialov, ki prihajajo v stik z njimi.  JAZMP vodi postopek izdaje ali spremembe dovoljenja na 

podlagi vloge predlagatelja. V okviru postopka preverja izpolnjevanje pogojev na podlagi 

dokumentacije in verifikacijskega pregleda. Sam postopek traja do dva meseca od popolnosti vloge. 

JAZMP na osnovi mnenja o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti izda dovoljenje, in sicer za 

nedoločen čas, ko so izpolnjene vse zahteve, oziroma za določen čas, ko so ugotovljene manjše 

pomanjkljivosti. V tem primeru JAZMP določi rok, do katerega jih je treba odpraviti ter ponovno preveri 

izpolnjevanje pogojev. Poleg pregledov pred izdajo ali spremembo dovoljenja JAZMP s farmacevtsko 



inšpekcijo  izvaja zakonsko določene redne nadzorstvene preglede na vsaki dve leti ter ob katerem koli 

hudem neželenem dogodku ali reakciji ali sumu nanjo.  

Vsi podatki o imetnikih dovoljenj za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami so 

dosegljivi na spletni strani JAZMP/ preskrba s tkivi in celicami/Seznami in so mesečno posodobljeni.  


