
 

Zadeva: Obvestilo, da je v javni obravnavi osnutek spremembe Tarife JAZMP 
 
 
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: JAZMP) za kritje 
stroškov izvajanja nalog  zaračunava pristojbine, določene s Tarifo JAZMP, ki je stopila v veljavo marca 2018. 
Namen uvedbe Tarife je bil zagotoviti stabilnejše financiranje, preglednejše kritje stroškov po posameznih 
nalogah, ki jih izvaja JAZMP in tudi zmanjšanje tveganja za bremenitev državnega proračuna. Tarifa temelji na 
usmeritvi, da JAZMP s pristojbinami krije stroške izvajanja vseh svojih nalog v skladu z veljavnimi predpisi in 
pooblastili ter stroške izvajanja razvojnih nalog. 
 
Trenutno veljavna Tarifa je bila izračunana na podlagi podatkov iz leta 2016, vendar se je zaradi medresorskega 
usklajevanja pričela uporabljati šele marca 2018. V tem času se je predvsem povečeval obseg in število nalog, za 
katere se ne zaračunava pristojbin, njihovo izvajanje pa je nujno zaradi varovanja javnega zdravja. JAZMP želi s 
spremembo Tarife zadostiti usmeritvi, da s pristojbinami krije stroške izvajanja vseh svojih nalog v skladu z 
veljavnimi predpisi ter zagotoviti kakovost izvedenih nalog, z zadostnim številom visoko kvalificiranega kadra, s 
katerim lahko konkurira tudi pri pridobivanju mednarodnih postopkov.  
 
 
Predlog spremembe Tarife: 
1. dvig tarifne točke s 5 na 6 EUR 
2. dvig letnih pristojbin, ti zajemajo stroške spremljanja zdravil na trgu. Povečuje se  število nalog, ki jih je 

JAZMP dolžna izvajati v povezavi s spremljanjem zdravila na trgu.   
3. nujni popravki nekaterih členov Tarife JAZMP in uvedba pristojbin za nove naloge, ki jih je JAZMP sprejela 

v obdobju 2016 – 2019 (storitev opravimo, vendar je ne zaračunamo);  
4. znižanje pristojbin za nekatere mednarodne postopke zaradi zagotavljanja konkurenčnosti JAZMP. 
 
JAZMP je na podlagi 189. in 190. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19), 39. in 40. člena 
Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C; v nadaljevanju: ZJA) in 11. 
člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list 
RS, št. 115/06 in 70/17) pripravila predlog spremembe Tarife JAZMP, ki ga je potrdil Svet agencije 8. 10. 2019 na 
svoji 18. redni seji. 
 
Pravne osebe kot uporabnike storitev JAZMP, skladno z drugim odstavkom 41. člena ZJA pozivamo, da podate 
svoja mnenja, pripombe in predloge, in sicer najkasneje do 19.12. 2019, na elektronski naslov info@jazmp.si 
oziroma prek portala e-uprava. Osnutek spremembe Tarife je objavljen na naši spletni strani www.jazmp.si.  
 
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo. 
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