
  

1114. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije, Stran 3115. 

Na podlagi drugega odstavka 68. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo in 80/04) in tretje alinee 
drugega odstavka 9. člena Statuta Lekarniške zbornice Slovenije (Lekarništvo 1-2/98 – prečiščeno besedilo) je skupščina Lekarniške zbornice
Slovenije dne 30. 11. 2004 s soglasjem ministra 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 in 55/04) se v 13. členu četrta alinea prvega 
odstavka spremeni tako, da se glasi:  
»– izjavo plačnika o kritju vseh stroškov specializacije,«.  
V drugem odstavku se za drugo alineo pika nadomesti z vejico in doda nova tretja alinea, ki se glasi:  
»– izjavo plačnika o kritju vseh stroškov specializacije.«. 

2. člen 

Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:  
»Na podlagi pravnomočne odločbe, s katero je bila posameznemu kandidatu odobrena specializacija, plačnik stroškov specializacije pred začetkom 
opravljanja specializacije sklene z zbornico posebno pogodbo, s katero se določi način obračunavanja in plačevanja stroškov specializacije ter druge 
medsebojne obveznosti v zvezi s specializacijo.  
Plačnik specializacije je lahko izvajalec javne službe v zdravstveni dejavnosti, druga pravna ali fizična oseba, pri kateri je specializant zaposlen ali 
specializant sam (samoplačnik).  
Višino stroškov specializacije, ki vključuje tudi stroške izpita, določi zbornica v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje.«. 

3. člen 

V 26. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:  
»Poleg dokazil iz prejšnjega odstavka specializant k vlogi priloži tudi vezano specialistično nalogo v toliko izvodih, kolikor je članov izpitne komisije, 
za glavnega mentorja in somentorja, če je bil ta specializantu imenovan, za arhiv zbornice in za knjižnico Fakultete za farmacijo.«.  
Dosedanji tretji odstavek postane nov četrti odstavek. 

4. člen 

29. člen se spremeni tako, da se glasi:  
»Specialistični izpit se opravlja na zbornici ali na Fakulteti za farmacijo.«. 

5. člen 

Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi: 

»30.a člen 

Kandidat na specialističnem izpitu najprej predstavi specialistično nalogo.  
V nadaljevanju specialističnega izpita člani izpitne komisije kandidatu zastavljajo vprašanja, ki se nanašajo na specialistično nalogo in na teoretično 
poznavanje stroke s področja temeljnega predmeta specializacije oziroma predmeta, ki ga določi mentor ob pričetku izdelave specialistične naloge.  
Specialistični izpit praviloma traja do dve uri.«. 

6. člen 
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V 39. členu se četrta alinea drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:  
»– izjavo plačnika o kritju vseh stroškov specializacije,«. 

7. člen 

41. člen se spremeni tako, da se glasi:  
»Za tuje državljane veljajo določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na vsebino in potek specializacije, opravljanje specialističnega izpita ter 
plačevanje stroškov specializacije enako, kakor veljajo za državljane Republike Slovenije.«. 

8. člen 

V Prilogi 1 se pod ''Specializacija iz preizkušanja zdravil'' v točki 4.1 za besedilom »Načrtovanje kakovosti in validacija v farmacevtski proizvodnji 
15 KT« v novi vrstici doda besedilo: »Predmet iz teoretičnega dela iz drugega programa specializacij za farmacevte 15 KT«. 

9. člen 

V Prilogi 1 se pod ''Specializacija iz lekarniške farmacije'' v točki 4.2.1.A) v prvem odstavku številka »10« nadomesti s številko »12«, številka 
»7« pa s številko »9«.  
V točki 4.2.2.B) se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: »Trajanje: 12 mesecev (3 mesece v ustanovi mentorja + 9 mesecev na lastnem delovnem 
mestu pod vodstvom mentorja).«. Dosedanji prvi odstavek postane nov drugi odstavek.  
Črtata se točki 4.2.3 in 4.2.7.  
Dosedanje točke 4.2.4, 4.2.5 in 4.2.6 postanejo nove točke 4.2.3, 4.2.4 in 4.2.5. 

10. člen 

Določbe 1., 2., 6., 7., 8. in 9. člena tega pravilnika se ne uporabljajo za osebe, ki jim je bila specializacija odobrena pred dnem uveljavitve tega 
pravilnika in so do dneva uveljavitve tega pravilnika začele opravljati program specializacije. 

11. člen 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. 0220-49/2004 

Ljubljana, dne 28. februarja 2005. 

EVA 2004-2711-0111 

Predsednica  
Lekarniške zbornice Slovenije  

mag. Andreja Čufar, mag.farm., spec. l. r.  
   

Soglašam!  
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.  

Minister  
za zdravje 

Na vrh 
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