
  

1370. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije, Stran 
3286. 

Na podlagi drugega odstavka 68. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo) in 
tretje alinee drugega odstavka 9. člena Statuta Lekarniške zbornice Slovenije (Lekarništvo 1-2/98 – prečiščeno besedilo) je 
skupščina Lekarniške zbornice Slovenije dne 14. 11. 2007 in 6. 2. 2008 s soglasjem ministrice za zdravje sprejela 

P R A V I L N I K  

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij za 

magistre farmacije 

1. člen 

V Pravilniku o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije (Uradni list RS, št. 79/00, 55/04 in 33/05) se v 12. 
členu v prvi alinei črta besedilo »in ima najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju farmacevtskih dejavnosti«.  
V drugi alinei se črta besedilo »in najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju farmacevtskih dejavnosti«.  
Tretja alinea se spremeni tako, da se glasi:  
»– državljan države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švice, ki mu je skladno s predpisi, ki urejajo 
postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, priznana kvalifikacija magister farmacije.«. 

2. člen 

V 13. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:  
»Na podlagi razpisa iz 11. člena tega pravilnika kandidat na zbornico naslovi vlogo, ki mora vsebovati:  
1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, 
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena in leto pridobitve,  
2. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu, iz katere mora biti razvidna ustanova, pri kateri je kandidat opravljal izpit, in leto 
opravljanja izpita,  
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno, ali se lahko priznajo kot opravljeni del specializacije,  
4. izjavo plačnika o kritju vseh stroškov specializacije.  
Ne glede na prejšnji odstavek kandidat iz držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švice na zbornico 
naslovi vlogo, ki mora vsebovati:  
1. izjavo kandidata, da mu je priznana kvalifikacija skladno s predpisi, ki urejajo postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, iz 
katere mora biti razvidna ustanova, ki mu je kvalifikacijo priznala in leto priznanja,  
2. izjavo plačnika o kritju vseh stroškov specializacije.«. 

3. člen 

V 39. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:  
»Za izdajo odločbe o specializaciji tuj državljan na zbornico naslovi vlogo, ki mora vsebovati:  
1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidno, da mu je priznana
enakovrednost tujega strokovnega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena po zakonu, ki ureja priznavanje in 
vrednotenje izobraževanja in o opravljenem strokovnem izpitu, ter razvidna ustanova, na kateri je kandidat opravljal izpit in leto 
opravljanja izpita,  
2. izjavo kandidata, da mu je priznana kvalifikacija skladno s predpisi, ki urejajo postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, če je 
kandidat pridobil kvalifikacijo v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švice, iz katere mora biti
razvidna ustanova, ki mu je kvalifikacijo priznala in leto priznanja,  
3. izjavo plačnika o kritju vseh stroškov specializacije.«. 

4. člen 

34. Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 07.04.2008 
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Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. 165-27/2007-8 

Ljubljana, dne 1. aprila 2008 

EVA 2007-2711-0109 

mag. Andreja Čufar l.r.  
Predsednica  

Lekarniške zbornice Slovenije  
   

Soglašam!  
   

Zofija Mazej Kukovič l.r.  
Ministrica  
za zdravje 

Na vrh 
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