PREDLOG
2017-2711-0043
Besedilo členov
Na podlagi šestega odstavka 79. člena in petega odstavka 80. člena Zakona o lekarniški
dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/2016) v povezavi s 64., 64.a in 73.a členom Zakona o
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 - popr., 13/93, 45/94 - odl. US, 37/95,
8/96, 59/99 - odl. US, 90/99 - popr., 90/99, 98/99 - ZZdrS, 31/00, 36/00 - ZPDZC, 45/01,
62/01 - skl. US, 86/02 - ZOZPEU, 135/03 - odl. US, 2/04, 80/04, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E,
15/08 - ZPacP, 77/08 - (ZDZdr), 40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD) sprejme minister,
pristojen za zdravje
PRAVILNIK
o licencah magistrov farmacije
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja postopek pri odločanju o podelitvi, podaljšanju, prenehanju veljavnosti
in odvzemu licence magistru oziroma magistri farmacije in magistru oziroma magistri
farmacije specialistu (v nadaljnjem besedilu: magister farmacije).
(2) Ta pravilnik ureja tudi natančnejše pogoje za določitev strokovnega izpopolnjevanja in
potrebnih licenčnih točk kot dokaza opravljenega strokovnega usposabljanja v licenčnem
obdobju iz vsebin, določenih v drugem odstavku 73. člena zakona (v nadaljevanju: dokazila o
strokovni usposobljenosti) ter vsebino, roke in postopke preizkusa strokovne usposobljenosti,
če magister farmacije ne izpolnjuje pogojev za podaljšanje licence in register farmacevtskih
strokovnih delavcev.
2. člen
(1) Za izvajanje postopkov po tem pravilniku je pristojna Lekarniška zbornica Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: zbornica).
(2) V postopku podeljevanja, podaljšanja, prenehanja veljavnosti in odvzema licence se
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, če s tem pravilnikom
ni drugače določeno.
II. LICENCA
3. člen
(1) Licenca je javna listina, ki dokazuje strokovno usposobljenost magistra farmacije za
samostojno izvajanje poklica magister farmacije pri izvajalcu lekarniške dejavnosti v
Republiki Sloveniji.
(2) Licenco morajo po postopku, predpisanim s tem pravilnikom, pridobiti vsi magistri
farmacije, ki želijo v Republiki Sloveniji samostojno opravljati delo v lekarniški dejavnosti.
4. člen

(1) Licenca se podeli v obliki odločbe za obdobje sedmih (7) let (v nadaljnjem besedilu:
licenčno obdobje). Licenčno obdobje začne teči z dnem izdaje odločbe o licenci.
(2) Na prošnjo magistra farmacije se lahko izda licenčna listina. Vzorec licenčne listine se
objavi na spletni strani zbornice. Strošek izdaje licenčne listine je določen v ceniku zbornice
in ga krije magister farmacije sam.
(3) Za izvajanje določil tega pravilnika zbornica izda potrebne obrazce in listine, ki jih objavi
na svoji spletni strani.
III. PODELITEV LICENCE
5. člen
Magistru farmacije in magistru farmacije specialistu, ki je vpisan v register farmacevtskih
strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti, ki ga vodi Lekarniška zbornica
Slovenije, (v nadaljnjem besedilu: register) se licenca podeli na podlagi vloge.
6. člen
(1) Pogoji za pridobitev licence magistra farmacije in magistra farmacije specialista so poleg
pogojev za vpis v register, in sicer:
- če je strokovni naslov magister farmacije pridobil po zaključenem štiriletnem
trajajočem univerzitetnem študiju:
o pridobljena univerzitetna izobrazba za poklic magister farmacije v Republiki
Sloveniji ali v eni od republik nekdanje SFR Jugoslavije pred 25. junijem 1991
ali mu je bila po predpisih, ki so veljali pred začetkom uporabe Zakona o
priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11 in 97/11)
nostrificirana diploma za pridobljen poklic magister farmacije,
o pripravništvo v Republiki Sloveniji oziroma pred 25. junijem 1991 v eni od
drugih republik nekdanje SFR Jugoslavije ali skrajšan program praktičnega
usposabljanja, ki vsebinsko ustreza šestmesečnemu pripravništvu v lekarni ali
bolnišnici pod vodstvom farmacevtskega oddelka bolnišnice, in
o v Republiki Sloveniji opravljen oziroma z odločbo ministrstva, pristojnega za
zdravje, priznan strokovni izpit s področja zdravstvene dejavnosti;
- če je zaključil ustrezen študijski program druge stopnje, ki traja najmanj pet let, in je
lahko dodatno izražen z enakovrednimi kreditnimi točkami ECTS:
o da je študijski program obsegal najmanj štiri leta teoretičnega in praktičnega
izobraževanja oziroma usposabljanja ter najmanj šestmesečno praktično
usposabljanje v lekarni ali v bolnišnici pod vodstvom farmacevtskega oddelka
bolnišnice in
o opravljen strokovni izpit;
- če je državljan tretje države:
o v Republiki Sloveniji mu je bila izdana odločba o priznanju poklicne
kvalifikacije za opravljanje poklica magister farmacije na podlagi zakona, ki
ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij,
o je registriran pri pristojnem organu države, v kateri je pridobil kvalifikacijo,
o ni bil obravnavan v disciplinskem postopku ali drugem postopku, iz katerega
izhaja prepoved opravljanja poklica, oziroma

o mu ni bila izrečena prepoved opravljanja poklica;
in opravljanje strokovnega dela v lekarniški dejavnosti,
tudi opravljeno šestmesečno strokovno uvajanje v Republiki Sloveniji iz 73. člena zakona
pod nadzorom magistra farmacije.
(2) Magistru farmacije se licenca podeli na podlagi vloge tudi v teh primerih:
- če mu je licenca prenehala veljati na podlagi petega odstavka 79. člena zakona,
- če mu je bila licenca odvzeta zaradi neizpolnjevanja pogojev za podaljšanje,
- če licence kljub izpolnjevanju pogojev ni pridobil in je za več kot tri leta prekinil delo v
lekarniški dejavnosti.
V teh primerih mora magister farmacije za podelitev licence poleg pogojev za vpis v register
iz prejšnjega odstavka, opraviti še do šestmesečno strokovno uvajanje v Republiki Sloveniji
iz 73. člena zakona pod nadzorom magistra farmacije in izpolnjevati tudi pogoje za
podaljšanje licence.
(3) Državljan države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali
Švicarske konfederacije, ki je v Republiki Sloveniji pridobil odločbo o priznanju poklicne
kvalifikacije za opravljanje poklica magister farmacije na podlagi predpisov, ki urejajo
avtomatično priznavanje poklicnih kvalifikacij se na podlagi vloge iz tretjega odstavka 73.a
člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2 in nasl.; v
nadaljnjem besedilu: ZZDej) pod pogoji iz 73.a člena ZZDej vpiše v register in se mu hkrati
podeli licenca.
7. člen
(1) Magister farmacije vlogi za izdajo licence priloži:
– kopijo odločbe o vpisu v register,
– dokazilo o opravljenem strokovnem uvajanju pod nadzorom magistra farmacije za
dobo do šestih mesecev v lekarniški dejavnosti, iz katerega izhaja trajanje
strokovnega uvajanja in strokovne vsebine, ki jih je obsegalo strokovno uvajanje,
– življenjepis z opisom delovnih izkušenj z bibliografijo in
– potrdilo o vplačani taksi.
(2) Magister farmacije iz tretjega odstavka prejšnjega člena vlogi priloži:
– odločbo o priznanju kvalifikacije,
– potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu
znanja slovenskega jezika v skladu s 63. členom ZZDej,
– potrdilo pristojnega organa oziroma organizacije iz druge države članice Evropske
unije, države Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki pri
predložitvi ne sme biti starejše od treh mesecev in iz katerega je razvidno:
o registracija pri pristojnem organu oziroma organizaciji;
o da ni obravnavan v postopku pred pristojnimi organi strokovnih združenj ali
zbornic v zvezi z opravljanjem poklica (v nadaljnjem besedilu: disciplinski
postopek), kazenskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved
opravljanja poklica oziroma je izrečena prepoved opravljanja poklica,
– življenjepis z opisom delovnih izkušenj z bibliografijo,
– potrdilo o vplačani taksi.
(3) Magister farmacije iz drugega odstavka prejšnjega člena vlogi priloži:
– dokazila, potrebna za pridobitev prve licence,
– dokazila, potrebna za podaljšanje licence.

(4) Vloga za izdajo licence se vloži na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika.
8. člen
Zbornica določi program strokovnega uvajanja iz 73. člena zakona in vsebine tega programa
ter vsebine dokazila o opravljenem strokovnem uvajanju.
IV. PODALJŠANJE LICENCE
1. Splošno
9. člen
(1) Magistru farmacije se licenca podaljša za licenčno obdobje na podlagi dokazil o strokovni
usposobljenosti za nadaljnje samostojno izvajanje lekarniške dejavnosti.
(2) Dokazila o strokovni usposobljenosti so licenčne točke, ki jih strokovnim
izpopolnjevanjem iz 10. člena tega pravilnika dodeli zbornica, in jih v posameznem
licenčnem obdobju magister farmacije pridobi s strokovnimi izpopolnjevanji iz vsebin,
določenih v drugem odstavku 73. člena zakona in 10. členu tega pravilnika (v nadaljevanju:
strokovne vsebine).
(3) Za podaljšanje licence magister farmacije v preteklem licenčnem obdobju zbere najmanj
75 licenčnih točk iz strokovnih vsebin, pri čemer je najmanj pet licenčnih točk pridobil na
strokovnem izpopolnjevanju s področij kakovosti in varnosti, etike in komunikacije.
(4) Če magister farmacije ne izpolni pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena za
podaljšanje licence, opravi preizkus strokovne usposobljenosti.
(5) Če mora magister farmacije za podaljšanje licence opraviti preizkus strokovne
usposobljenosti, se mu licenca začasno podaljša za obdobje, ki je potrebno za izpolnitev
tega pogoja oziroma v okviru posameznega podaljšanja licenčnega obdobja najdlje za
obdobje 12 mesecev.
2. Strokovne vsebine in strokovno izpopolnjevanje kot dokaz strokovne
usposobljenosti
10. člen
(1) Strokovne vsebine iz drugega odstavka 73. člena zakona zajemajo zlasti:
1. področje izvajanja lekarniške dejavnosti,
2. področje etičnih načel v lekarniški praksi,
3. področje izdajanje, svetovanje in informiranje o varni, učinkoviti in kakovostni uporabi
zdravil in drugih izdelkov za nego in varovanja zdravja ter modelov za reševanje
težav povezanih z zdravili in zdravjem v smislu izboljšanja bolnikove kakovosti
življenja.
(2) Strokovno izpopolnjevanje iz strokovnih vsebin iz prejšnjega odstavka kot dokaz
strokovne usposobljenosti se oceni z naslednjim številom licenčnih točk:

1) Izpopolnjevalni programi (Pasivna udeležba)
- nacionalni kongresi, šole, učne delavnice, seminarji,
simpoziji itd.

1 ura = 1 točka

- mednarodni kongresi, šole, učne delavnice, seminarji,
simpoziji itd.

1 ura = 1 točka

- drugo strokovno usposabljanje v domači ali tuji ustanovi

2 točki/dan

2) Predavanje/predstavitev/poster (Aktivna udeležba)

4 točke
(število točk se enakomerno
deli s številom avtorjev)

3) Znanstvena ali strokovna objava

(število točk se enakomerno
deli s številom avtorjev)

- članek v reviji, ki je uvrščena v Science Citation Index

20 točk

- članek v recenzirani znanstveni oziroma strokovni reviji

10 točk

- prispevek v recenzirani publikaciji (zbornik, učbenik itd.)

5 točk

- članek v strokovni reviji

2 točki

- članek v poljudno-znanstveni reviji

2 točki

4) Recenzent knjige, učbenika, priročnika in drugega s
strokovnega področja
Recenzent strokovnega članka

5 točk

5) Samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih
programov za učenje na daljavo

(največ 20 % vseh licenčnih
točk v licenčnem obdobju)

6) V licenčnem obdobju pridobljeno dodatno specialno
znanje

5 točk

7) V licenčnem obdobju pridobljen naziv specialist

30 točk

8) Poročanje o neželenih učinkih zdravil

0,5 točke

1 točka

(3) Podrobnejša merila za vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj zbornica sprejme na
skupščini in objavi na spletni strani.
(4) Vsako posamezno strokovno izpopolnjevanje iz 1. točke prejšnjega odstavka je lahko
ocenjeno z največ 20 točkami.
(5) Pasivni udeleženci, ki se niso udeležili celotnega programa večdnevnega strokovnega
izpopolnjevanja, so upravičeni do sorazmernega deleža licenčnih točk strokovnega
izpopolnjevanja glede na udeležbo po posameznih dneh.
11. člen
Zbornica za vsakega magistra farmacije, ki je vpisan v register, vodi evidenco zbranih
licenčnih točk. V evidenci zbranih licenčnih točk se beležijo naslednji podatki:

-

število zbranih licenčnih točk po posameznih strokovnih izpopolnjevanjih in glede na
pogoje iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika,
datum pridobitve točk,
datum vpisa točk v evidenco,
skupno število zbranih točk in
trajanje posameznega vpisa.
2.1. Predlog za oceno strokovnega izpopolnjevanja in vpis točk v evidenco o
izpolnjevanju pogojev za podeljevanje in podaljševanje licenc
12. člen

(1) Predlog za oceno strokovnega izpopolnjevanja (v nadaljnjem besedilu: predlog za oceno)
na zbornico naslovi ponudnik strokovnega izpopolnjevanja iz 10. člena tega pravilnika (v
nadaljnjem besedilu: organizator) ali magister farmacije.
(2) Organizator lahko vloži predlog za oceno le pred začetkom izvajanja strokovnega
izpopolnjevanja iz 10. člena tega pravilnika, in sicer najpozneje 30 dni pred začetkom.
Predlog za oceno vsebuje podatke iz 13. člena tega pravilnika.
(3) Organizator sporoči zbornici seznam aktivnih in pasivnih udeležencev strokovnega
izpopolnjevanja v 15 dneh po zaključku izvajanja strokovnega izpopolnjevanja.
(4) Magister farmacije lahko vloži predlog za oceno le po zaključku strokovnega
izpopolnjevanja iz 10. člena tega pravilnika in le kadar predloga za oceno ni vložil
organizator, vendar najpozneje hkrati z vlogo za podaljšanje licence. Predlog za oceno
vsebuje podatke iz 14. člena tega pravilnika.
13. člen
(1) Predlog za oceno, ki ga vloži organizator, vsebuje naslednje podatke:
- naziv in kratek opis organizatorja,
- naslov strokovnega izpopolnjevanja ter datum, kraj in njihovo trajanje,
- ime, priimek in naslov odgovornega nosilca in ostalih članov znanstvenega ali
organizacijskega odbora,
- ime, priimek in naslov kontaktne osebe za izvedbo,
- obliko strokovnega izpopolnjevanja,
- opredelitev programa in ciljev,
- način, s katerim bo organizator zagotovil, da bodo vsebine strokovnega izpopolnjevanja
celostno in objektivno predstavljene,
- ciljno populacijo udeležencev,
- predvideno število udeležencev,
- način preverjanja udeležbe,
- predvideno kotizacijo in druge oblike financiranja strokovnega izpopolnjevanja,
- opis storitev, ki jih nudi udeležencem,
- opis metod, ki spodbujajo aktivno učenje,
- opis morebitnega preverjanja znanja,
- zagotovitev anketiranja udeležencev za pridobitev povratnih informacij o zadovoljstvu z
vsebino, organizacijo in izvedbo strokovnega izpopolnjevanja,
- določitev jezika, v katerem bo potekalo strokovno izpopolnjevanje,
- izjavo iz prvega odstavka 20. člena tega pravilnika
- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 19. člena tega pravilnika.
(2) Seznam aktivnih in pasivnih udeležencev strokovnega izpopolnjevanja vsebuje:






ime in priimek udeleženca,
mesto zaposlitve in naslov delodajalca,
podpis udeleženca oziroma validirano dokazilo o dejanski prisotnosti udeleženca na
strokovnem izpopolnjevanju in
delež udeležbe pasivnega udeleženca pri celotnem programu strokovnega
izpopolnjevanja, če to traja več dni.

(3) Po izvedbi strokovnega izpopolnjevanja organizator udeležencem izda potrdila o
udeležbi.
14. člen
(1) Predlog za oceno, ki ga vloži magister farmacije, vsebuje najmanj naslednje podatke:
- ime, priimek in rojstni datum magistra farmacije,
- naslov magistra farmacije,
- kontaktne podatke magistra farmacije,
- naslov in opis strokovnega izpopolnjevanja ter datum, kraj in njihovo trajanje,
- naziv organizatorja strokovnega izpopolnjevanja in kontakt organizatorja,
- način udeležbe (aktivna ali pasivna),
- izjavo o okoliščinah iz 19. in 20. člena tega pravilnika, ki so magistru farmacije znane,
oziroma izjavo, da mu okoliščine v zvezi s tem niso znane.
(2) Za oceno strokovnega izpopolnjevanja, ki je bilo izvedeno v obliki iz 1. ali 2. točke
drugega odstavka 10. člena tega pravilnika je treba poleg podatkov iz prejšnjega odstavka
predložiti tudi program dogodka in potrdilo o udeležbi.
(3) Za oceno strokovnega izpopolnjevanja, ki je bilo izvedeno v obliki iz 3. točke drugega
odstavka 10. člena tega pravilnika je treba poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena
predložiti tudi naslovno stran objave z vsebino, katalogni zapis in prvo stran članka, če je
objava citirana v eni od uveljavljenih bibliografskih zbirk (npr. COBISS, PUBMED), pa
povezavo na ta vir.
(4) Za oceno strokovnega izpopolnjevanja, ki je bilo izvedeno v obliki iz 5. točke drugega
odstavka 10. člena tega pravilnika je treba poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena
navesti tudi čas trajanja izobraževanja in predložiti potrdilo o uspešnem sodelovanju.
15. člen
(1) Zbornica najpozneje v 60 dneh od prejema predloga za oceno preveri, ali strokovno
izpopolnjevanje ustreza pogojem iz 19. in 20. člena tega pravilnika, in strokovno
izpopolnjevanje razvrsti po kategorijah iz 10. člena tega pravilnika ter mu dodeli število točk z
odločbo, zoper katero ni pritožbe.
(2) Odločbo vroči predlagatelju na naslov, ki ga je navedel v vlogi, lahko pa mu jo pošlje tudi
po e-pošti, če predlagatelj tako navede v vlogi.
16. člen
(1) Po prejemu seznama udeležencev strokovnega izpopolnjevanja, ki ga zbornici v skladu z
12. členom tega pravilnika pošlje organizator, zbornica v skladu z odločbo iz prejšnjega člena
vsakemu magistru farmacije, ki je naveden na seznamu udeležencev strokovnega
izpopolnjevanja, vpiše točke v evidenco o izpolnjevanju pogojev za podeljevanje in
podaljševanje licenc.

(2) Zbornica vpiše magistru farmacije, ki je podal predlog za oceno, točke v evidenco o
izpolnjevanju pogojev za podeljevanje in podaljševanje licenc po izdaji odločbe iz prejšnjega
člena.
2.2. Sklenitev pogodbe z organizatorjem
17. člen
Z organizatorjem, ki je vložil predlog za oceno strokovnega izpopolnjevanja, za katerega je
predvidena kotizacija, zbornica pred izvedbo strokovnega izpopolnjevanja sklene pogodbo, v
kateri se določijo medsebojne pravice in obveznost, zlasti:
- način objave strokovnega izpopolnjevanja,
- vsebina objave,
- izjava v zvezi s konfliktom interesov iz 20. člena tega pravilnika,
- način vabljenja udeležencev,
- cena zborničnih storitev in
- morebitne podporne storitve zbornice.
18. člen
Pogodba iz prejšnjega člena se lahko sklene za organiziranje posameznih strokovnih
izpopolnjevanj, za sklop strokovnega izpopolnjevanja v določenem časovnem obdobju ali za
strokovna izpopolnjevanja, ki se organizirajo v rednih časovnih presledkih za obdobje največ
12 mesecev.
3. Pogoji za oceno strokovnega izpopolnjevanja in konflikt interesov
19. člen
(1) Licenčne točke se podelijo le za tista strokovna izpopolnjevanja, ki ustrezajo naslednjim
pogojem:
– financiranje strokovnega izpopolnjevanja je zagotovljeno tako, da je preprečen
kakršenkoli vpliv na program, posamezne sklope strokovnega izpopolnjevanja, teme
za razpravo ali vsebino ali izbiro članov organizacijskega odbora,
– izobraževalna gradiva ne vsebujejo reklamnih vsebin ali drugih oblik vplivanja na
udeležence,
– ime sponzorja ali njegov logotip nista prikazana ne v naslovu ne pri izvajanju
strokovnega izpopolnjevanja, posameznih sklopov ali znanstvenega predavanja.
(2) Če ima strokovno izpopolnjevanje dele programa, ki so neodvisni od farmacevtske in
druge sorodne industrije ali industrije medicinske opreme oziroma jih ta industrija sponzorira
tako, da to ne vpliva na program, in dele, ki jih ta industrija neposredno sponzorira, se točke
podelijo za tisti del programa strokovnega izpopolnjevanja, ki ni neposredno sponzoriran.
Neposredno sponzorirani deli programa morajo biti jasno označeni.
20. člen
(1) Organizator strokovnega izpopolnjevanja poda pisno izjavo o potencialnem ali dejanskem
konfliktu interesov, ki se nanaša na finančno ali drugo razmerje. Izjava vsebuje podatke o
plačilu, nadomestilu, honorarju ali dogovoru o povračilu stroškov v povezavi s strokovnim
izpopolnjevanjem.

(2) Organizator zagotovi, da je razrešen kakršenkoli dejanski konflikt interesov samega
organizatorja, odgovorne osebe, organizacijskega odbora in tudi avtorjev prispevkov.
(3) Organizator hkrati z vlogo za oceno strokovnega izpopolnjevanja poda pisno izjavo, s
katero potrjuje izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka prejšnjega člena ter iz prvega in
drugega odstavka tega člena.
4. Postopek podaljšanja licence
21. člen
(1) Za podaljšanje licence magister farmacije najmanj 3 (tri) mesece pred iztekom veljavnosti
predloži zbornici vlogo za podaljšanje licence s prilogami (v nadaljevanju: vloga za
podaljšanje licence). Vloga za podaljšanje licence se vloži na obrazcu, ki je priloga tega
pravilnika.
(2) Vlogi priloži vsaj:
- dokazila o izpolnjevanju pogojev za podaljšanje licence iz 9. člena tega pravilnika,
-

izpis obdobij zavarovanja, ki ga izda ZPIZ, oziroma kopije pogodb ali drugih dokazil, s
katerimi izkazuje opravljanje strokovnega dela v lekarniški dejavnosti v iztekajočem se
licenčnem obdobju, in

-

potrdilo o vplačani taksi.

(3) Če zbornica ne prejme vloge magistra farmacije za podaljšanje licence v roku iz prvega
odstavka tega člena, se šteje, da magister farmacije ni predložil dokazil o strokovni
usposobljenosti v preteklem licenčnem obdobju, in ga zbornica pozove, naj pristopi k
opravljanju preizkusa strokovne usposobljenosti. Če magister farmacije po prejemu poziva
poda vlogo za podaljšanje licence, jo zbornica obravnava, magistru farmacije pa po potrebi
začasno podaljša veljavnost licence v skladu s petim odstavkom 9. člena tega pravilnika.
22. člen
(1) Po prejemu vloge za podaljšanje licence zbornica najprej preizkusi, ali je vloga popolna in
vsebuje vsa potrebna dokazila o strokovni usposobljenosti v iztekajočem se licenčnem
obdobju.
(2) Če vloga ni popolna ali ne vsebuje vseh potrebnih dokazil o strokovni usposobljenosti,
zbornica pozove magistra farmacije, naj v roku 15 dni vlogo dopolni oziroma predloži
manjkajoča dokazila o strokovni usposobljenosti, oziroma navede, katera dokazila še
pričakuje do izteka licence in kdaj jih bo predvidoma pridobil.
(3) Če je vloga popolna in vsebuje vsa potrebna dokazila, zbornica pred izdajo odločbe o
podaljšanju vpogleda:
- v evidenco o izpolnjevanju pogojev magistra farmacije za podeljevanje in podaljševanje
licenc,
-

v podatke o magistru farmacije v registru,

-

v ostale podatke o magistru farmacije, s katerimi razpolaga.

(4) Če iz predloženih dokazil in evidenc zbornice izhaja, da je magister farmacije zbral
zadostno število licenčnih točk v skladu s tretjim odstavkom 9. člena tega pravilnika, zbornica
izda magistru farmacije odločbo o podaljšanju licence.
(5) Če magister farmacije vloge ne dopolni v roku oziroma če se izkaže, da magister
farmacije ni zbral zadostnega števila licenčnih točk, zbornica magistra farmacije napoti na
opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti.
(6) Magistru farmacije, ki izkaže, da bo do izteka licence pridobil zahtevana dokazila o
strokovni usposobljenosti, oziroma ki ga zbornica napoti na opravljanje preizkusa strokovne
usposobljenosti, se licenca po potrebi začasno podaljša v skladu s petim odstavkom 9. člena
tega pravilnika.
5. Preizkus strokovne usposobljenosti
23. člen
(1) Magister farmacije, ki ne vloži vloge za podaljšanje licence, ali ne predloži potrebnih
dokazil o strokovni usposobljenosti v skladu s tem pravilnikom, mora opraviti preizkus
strokovne usposobljenosti (v nadaljnjem besedilu: preizkus).
(2) Preizkus strokovne usposobljenosti poteka pred tričlansko komisijo zbornice, v katero so
imenovani strokovnjaki s področja lekarniške dejavnosti. Član komisije je magister farmacije
z licenco, ki ima najmanj 10 let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti ali naziv primarij.
24. člen
(1) Opravljanje preizkusa se naloži s sklepom, s katerim se določi datum in kraj preizkusa ter
imenuje predsednika in dva člana komisije.
(2) Preizkus strokovne usposobljenosti se izvede v obliki ustnega in pisnega preverjanja
teoretičnega znanja magistra farmacije.
(3) Natančnejšo vsebino, postopek pristopa in potek preizkusa se opredeli v posebnem aktu,
ki ga sprejme skupščina zbornice.
25. člen
(1) Komisija vodi zapisnik o preizkusu, v katerem navede zlasti vsebino preizkusa in:
- da je magister farmacije uspešno opravil preizkus, ali
- da magister farmacije ni uspešno opravil preizkusa in mora v roku, ki ga predlaga
komisija, ponovno pristopiti k opravljanju preizkusa.
(2) Če se magister farmacije brez opravičljivega razloga ne udeleži preizkusa, se šteje, da ga
ni uspešno opravil.
(3) Če magister farmacije drugič ne opravi uspešno preizkusa ali drugič ne pride na preizkus
v določenem roku, začne zbornica postopek za odvzem licence.
(4) Stroški preizkusa strokovne usposobljenosti so določeni v ceniku zbornice in jih krije
magister farmacije sam ne glede na izid preizkusa.
(5) Če magister farmacije ne opravi uspešno preizkusa oziroma se ne odzove na napotitev
na opravljanje preizkusa, zbornica o tem obvesti delodajalca.

V. ODVZEM LICENCE
26. člen
(1) Zbornica lahko magistru farmacije z odločbo odvzame licenco začasno ali trajno.
Magistru farmacije lahko začasno odvzame licenco za največ pet let.
(2) Zbornica izreče trajni odvzem licence, če:
- trajni odvzem licence predlaga disciplinsko sodišče zbornice s pravnomočno odločbo, s
katero je bilo ugotovljeno, da je magister farmacije pri delu naredil večjo strokovno
napako in je tako ravnanje magistra farmacije povzročilo trajne hujše posledice za
zdravje pacienta ali smrt pacienta;
- če je magistru farmacije s sodno ali drugo pravnomočno odločbo trajno prepovedano
izvajanje lekarniške dejavnosti ali opravljanje poklica;
- če magister farmacije drugič ni opravil uspešno preizkusa strokovne usposobljenosti ali
drugič ni prišel na preizkus strokovne usposobljenosti v določenem roku.
(3) Zbornica izreče začasni odvzem licence:
- če se s pravnomočno odločbo disciplinskega sodišča zbornice ugotovi, da magister
farmacije s svojim delom lahko resno ogroža zdravje ali življenje pacienta;
- če je magistru farmacije s sodno ali drugo pravnomočno odločbo začasno prepovedano
ali onemogočeno izvajanje lekarniške dejavnosti ali opravljanje poklica;
- če se po podelitvi licence ugotovi, da je magister farmacije v postopku podelitve licence
z zavajanjem uradne osebe dokazal izpolnjevanje pogojev.
(4) Zoper odločbo o odvzemu licence ni pritožbe.
27. člen
(1) Če zbornica odvzame licenco magistru farmacije, najpozneje v treh dneh od dneva
dokončne oziroma pravnomočne odločitve o začasnem ali trajnem odvzemu licence o tem
obvesti delodajalca in prek informacijskega sistema za notranji trg, ki ga določa zakon, ki
ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev, obvesti
tudi pristojne organe drugih držav članic Evropske unije, držav Evropskega gospodarskega
prostora in Švicarske konfederacije.
(2) V obvestilu iz prejšnjega odstavka se navedejo podatki o magistru farmacije, in sicer:
- osebno ime, naslov bivališča, datum in kraj rojstva,
- poklic,
- podatek o organu, ki je sprejel odločitev o odvzemu licence,
- obseg omejitve ali prepovedi opravljanja poklica v lekarniški dejavnosti in
- obdobje, za katerega velja odvzem licence.
(3) Zbornica nemudoma obvesti pristojne organe drugih držav članic Evropske unije, držav
Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije o ponovni podelitvi licence
magistru farmacije, vključno z datumom podelitve licence.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen

Magister farmacije, ki na dan 27. 1. 2017 opravlja strokovno delo pri izvajalcu lekarniške
dejavnosti, vloži vlogo za izdajo licence hkrati z vlogo za vpis v register. Ne glede na določbo
7. člena tega pravilnika vlogi za izdajo licence priloži le dokazilo o opravljanju strokovnega
dela pri izvajalcu lekarniške dejavnosti na dan 27. 1. 2017 in potrdilo o vplačani taksi. Vlogo
vloži najkasneje do 27. 1. 2020. Po tem roku se šteje, da mu je licenca prenehala v skladu s
petim odstavkom 79. člena zakona.
29. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-58/2017
Ljubljana, dne 17. junija 2017
EVA 2017-2711-0043
Ministrica za zdravje
Milojka Kolar Celarc

Priloga 1: Vloga za izdajo licence
Priloga 2: Vloga za podaljšanje licence

Priloga 1

VLOGA ZA IZDAJO LICENCE
Ime:______________________________________________________________________
________
Priimek:__________________________________ Dekliški
priimek:___________________________
Kraj in datum rojstva:____________________________ EMŠO
št.____________________________
Državljanstvo:______________________________________________________________
________
Naslov stalnega
prebivališča:__________________________________________________________
Naslov začasnega
prebivališča:_________________________________________________________
E-pošta:_______________________________________
Telefon:_____________________________
Zaposlen/a v/pri (naslov in telefon):
____________________________________________________
Delovno
mesto:____________________________________________________________________
_
Vpisan v register pri Lekarniški zbornici Slovenije (št. in datum odločbe o vpisu):
__________________________________________________________________________
________
Strokovno uvajanje
Datum začetka: ___________________________ Datum
zaključka:__________________________ _
Pod nadzorom magistra farmacije (ime in priimek):
________________________________________
Izvajalec lekarniške dejavnosti, kjer je potekalo opravljanje strokovnega uvajanja:

__________________________________________________________________________
_______
Priznana poklicna kvalifikacija (če kvalifikacija ni bila pridobljena v Republiki Sloveniji)
DA

NE

Kraj in datum: ________________________ Podpis:
_____________________________________
Izjavljam, da so navedeni podatki v vlogi za vpis v register resnični, točni in popolni.
Lekarniški zbornici Slovenije dovoljujem, da lahko po uradni dolžnosti preveri točnost ter kjer
je potrebno, tudi pridobi podatke iz uradnih evidenc oziroma za potrebe upravnega postopka
razpolaga z osebnimi podatki ter kopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista. Za svoje
izjave prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost.

Priloge (navedite):

Priloga 2
VLOGA ZA PODALJŠANJE LICENCE
Ime:______________________________________________________________________
________
Priimek:__________________________________ Dekliški
priimek:___________________________
Kraj in datum rojstva:____________________________ EMŠO
št.____________________________
Državljanstvo:______________________________________________________________
________
Naslov stalnega
prebivališča:__________________________________________________________
Naslov začasnega
prebivališča:_________________________________________________________
E-pošta:_______________________________________
Telefon:_____________________________
Zaposlen/a v/pri (naslov in telefon):
____________________________________________________
Delovno
mesto:____________________________________________________________________
_
Vpisan v register pri Lekarniški zbornici Slovenije (št. in datum odločbe o vpisu):
__________________________________________________________________________
________
Podatki o licenci
Odločba o podelitvi licence (številka in datum):
___________________________________________
Odločba o podaljšanju licence (številka in datum):
________________________________________
Dokazila o strokovni usposobljenosti

Doseženo število točk v licenčnem obdobju:
_____________________________________________
Opravljene obvezne vsebine

DA

NE

Opombe:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________
Kraj in datum: ________________________ Podpis:
_____________________________________
Izjavljam, da so navedeni podatki v vlogi za vpis v register resnični, točni in popolni.
Lekarniški zbornici Slovenije dovoljujem, da lahko po uradni dolžnosti preveri točnost ter kjer
je potrebno, tudi pridobi podatke iz uradnih evidenc oziroma za potrebe upravnega postopka
razpolaga z osebnimi podatki ter kopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista. Za svoje
izjave prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost.

Priloge (navedite):

