
Obvestilo glede strokovnega izpita magistrov farmacije 
 
S spremembo Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 
sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS št 33/04, 38/06, 84/09 in 42/12) je 
prišlo do spremembe pri opravljanju/priznavanju strokovnega izpita za magistre farmacije. Po 
usklajevanju stališč in iskanju optimalnih možnosti glede na zakonske in podzakonske podlage med 
predstavniki Fakultete za farmacijo in Ministrstva za zdravje smo prejeli dopis Ministrstva za zdravje, 
na osnovi katerega je v nadaljevanju opisan postopek za pridobitev potrdila o strokovnem izpitu: 
 
1. Študijske obveznosti v Univerzitetnem študijskem programu farmacija in Enovitem študijskem 

programu farmacija ostajajo nespremenjene, skladno z akreditacijo oziroma sklepi senata 
Fakultete za farmacijo in ustreznih organov Univerze v Ljubljani. 

2. Minister za zdravje s sklepom imenuje izpraševalce za strokovni izpit, ki že sedaj preverjajo 
kompetence študentov farmacije na področjih vsebin strokovnega izpita na Fakulteti za farmacijo. 

3. Na začetku praktičnega usposabljanja študent prejme obrazec »Potrdilo o opravljenih 
obveznostih za strokovni izpit na Fakulteti za farmacijo, Univerze v Ljubljani« (glej spletna stran 
praktičnega usposabljanja), v katerega posamezni izpraševalec oz. mentor podpiše opravljeno 
obveznost: praktično usposabljanje v javni lekarni oz. v bolnišnici pod nadzorom 
farmacevtskega oddelka te bolnišnice (mentor), prvo pomoč (mag. Slabe), socialno farmacijo 
(doc. dr. Kos oz. doc. dr. Locatelli), osnove pravne ureditve s področja zdravstvene dejavnosti ter 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja (doc. dr. Kos oz. mag. Čufar).   

4. Študent odda ob prijavi na zagovor diplome v študentski referat izpolnjen obrazec, izpolni prijavo 
za opravljanje strokovnega izpita na ministrstvu in zaprosilo za oprostitev plačila strokovnega 
izpita skladno s 27. členom pravilnika (nezaposleni). 

5. Po uspešno opravljenem zagovoru podpiše obrazec še predsednik komisije (kot zaključek 
preverjanj v okviru strokovnih vsebin strokovnega izpita), študent prejme začasno potrdilo o 
opravljenih vseh študijskih obveznostih. 

6. Fakulteta za farmacijo pošlje na Ministrstvo za zdravje prijavo za opravljanje strokovnega izpita s 
tremi prilogami (začasno potrdilo, ugotovitveni zapisnik in zaprosilo). 

7. Ministrstvo na podlagi priložene dokumentacije izda potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu 
najpozneje v roku 1 meseca. Hkrati izda sklep o stroških strokovnega izpita. 

 
Postopek za študente, ki so praktično usposabljanje opravljali do 21. septembra 2012. 

 
1. S spletne strani praktičnega usposabljanja (FFA) natisnejo obrazec »Potrdilo o opravljenih 

obveznostih za strokovni izpit na Fakulteti za farmacijo, Univerze v Ljubljani«, ga dajo v podpis 
mentorju v lekarni, kjer so opravljali usposabljanje in obrazec oddajo v študentski referat. Ostale 
podpise preskrbi fakulteta!  

2. V študentskem referatu študent izpolni prijavo na strokovni izpit in zaprosilo za oprostitev plačila.  
3. Fakulteta za farmacijo pošlje celotno dokumentacijo na Ministrstvo za zdravje. 
4. Ministrstvo pošlje potrdilo o strokovnem izpitu na domači naslov diplomanta. 

 
Študenti, ki bodo diplomsko nalogo zagovarjali med 15. junijem in 24. septembrom 2012 bodo 
vodeni po hitrejšem postopku. V ta namen naj vključno do 24. septembra oddajo obrazec »Potrdilo 
o opravljenih obveznostih za strokovni izpit na Fakulteti za farmacijo, Univerze v Ljubljani« v 
študentski referat s podpisom mentorja glede obveznosti usposabljanja v javni lekarni oz. v 
bolnišnici pod nadzorom farmacevtskega oddelka te bolnišnice. Ostale podpise preskrbi fakulteta!  
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