MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
REPUBLIKA SLOVENIJA

www.mju.gov.si, e: gp.mju@gov.si
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
t: 01 478 83 30, f: 01 478 86 49

Direktorat za e-upravo in upravne procese

OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV
Poenostavitev standardov na področju lekarniške dejavnosti (Ukrep št. 44)

April 2009

Poenostavitev standardov na področju lekarniške dejavnosti

Organizacija:

Ministrstvo za javno upravo

Naziv aktivnosti:

Ocena administrativnih stroškov – Poenostavitev standardov na področju

Datum kreiranja:

10.04.2009

lekarniške dejavnosti (Ukrep št. 44)
Datum zadnje spremembe:
Status dokumenta:

končna verzija

Verzija dokumenta:

1.0

Avtor dokumenta:

Matija Kodra, Polona Kobal, Urška Starc

Vodja projekta:

Dušan Josevski

POROČILO O OCENI ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV
Poenostavitev standardov na področju lekarniške dejavnosti (Ukrep št. 44)

Kazalo
1.0UVODNA POJASNILA ……………………………………………………………………………2
Korak 1.1: Opredelitev zakonodaje …………………………………………………………………5
Korak 1.2: Določitev informacijskih obveznosti in administrativnih aktivnosti..…………………5
Korak 1.3a: Možnost uporabe elektronske poti ……………………………………………………6
Korak 1.4: Populacija in njena segmentacija ………………………………………………………6
Korak 1.5: Določitev frekvence administrativnih aktivnosti ……………………………………….6
Korak 1.6: Določitev obstoja zunanjih stroškov …………………………………………………….6
Korak 2.1: Določitev stroškovnih parametrov ………………………………………………………6
Korak 2.2 Določitev vira podatkov …………………………………………………………………..6
Korak 2.3: Preveritev reprezentativnosti populacije ……………………………………………….7
Korak 3.1: Postopek ocene administrativnih stroškov in administrativnih bremen …………….7

1

Poenostavitev standardov na področju lekarniške dejavnosti

1.0 UVODNA POJASNILA
Ocena administrativnih stroškov je narejena na primeru/podlagi Pravilnika o zdravstvenih
zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Ur.l. RS, št.
82/2003). Na podlagi Zakona o lekarniški dejavnosti (Ur.l. RS, št. 36/2004) je Lekarniška
zbornica Slovenije, določila vrste izdelkov, ki se smejo prodajati v lekarnah v okviru dejavnosti
(sredstva in predmeti za higieno, nego in zaščito telesa in las, za nego in zaščito ust, zob in
dlesni, za nego in lajšanje težav bolnikov in dojenčkov, medicinsko-tehnični pripomočki,
pripravki z vitamini in minerali, dodatki k prehrani,, pripravki za nadomestno prehrano, čaji in
čajne mešanice, hrana za dojenčke in otroke, sadni in zelenjavni sokovi, med, itd.). Z izdajo
Pravilnika o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo
v stik z živili (Ur.l. RS, št. 82/2003) morajo kljub temu, da osebe v lekarnah pri svojem delu ne
prihajajo v neposredni stik z živili izpolnjevati Soglasje osebe k obveznosti prijavljanja bolezni, ki
se lahko prenašajo z delom (Priloga I) in Individualno izjavo o bolezenskih znakih (Priloga II).
Lekarniška dejavnost se opravlja pod natančno določenimi pogoji, v skladu z Zakona o
lekarniški dejavnosti (Ur.l. RS, št. 36/2004). Z namenom zagotovitve strokovnosti zdravstvenih
delavcev se v skladu s 76. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti na vseh področjih
zdravstvene dejavnosti, opravlja več vrst nadzora.
Korak 1.1: Opredelitev zakonodaje (http://zakonodaja.gov.si/)
Zakon o lekarniški dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZLD-UPB1)
Ur.l. RS, št. 36/2004
EPA: 1137-III
SOP: 2004-01-1568
Naslov - ang.: Pharmacies Act - official consolidated text
Organ sprejema: Državni zbor RS
Datum potrditve: 27.02.2004
Datum objave: 13.04.2004
Datum zadnje upoštevane spremembe: 16.01.2004
Naslov: Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(ZZUZIS)
Ur.l. RS, št. 52/2000
Spremembe: Ur.l. RS, št. 42/2002, 47/2004-ZdZPZ
EVA: 1998-2711-0007
EPA: 0914-II SOP: 2000-01-2452
Naslov - ang.: Act Regulating the Sanitary Suitability of Foodstuff, Products and Materials
Coming into Contact with Foodstuffs
Organ sprejema: Državni zbor RS
Datum sprejema: 31.05.2000
Datum objave: 13.06.2000
Datum začetka veljavnosti: 28.06.2000
Datum začetka uporabe: 28.06.2000
Naslov: Zakon o nalezljivih boleznih (uradno prečiščeno besedilo) /ZNB-UPB1/
Ur.l. RS, št. 33/2006
EPA: 0667-IV
SOP: 2006-01-1348
Naslov - ang.: Contagious Diseases Act (official consolidated text)
Organ sprejema: Državni zbor RS
Datum potrditve: 07.03.2006

2

Poenostavitev standardov na področju lekarniške dejavnosti

Datum objave: 30.03.2006
Datum zadnje upoštevane spremembe: 12.01.2006
Naslov: Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili
prihajajo v stik z živili
Ur.l. RS, št. 82/2003
Spremembe: Ur.l. RS, št. 25/2009
EVA: 2000-2711-0106
SOP: 2003-01-3941
Naslov - ang.: Rules setting out the health requirements to be met by workers coming in contact
with foodstuffs
Organ sprejema: Ministrstvo za zdravje
Datum sprejema: 30.07.2003
Datum objave: 21.08.2003
Datum začetka veljavnosti: 05.09.2003

Korak 1.2: Določitev informacijskih obveznosti in administrativnih aktivnosti pred
spremembo Zakona o potnih listinah (ZPLD-1-UPB1)
Informacijske obveznosti

Administrativne aktivnosti

Oseba mora nosilcu dejavnosti pred nastopom
dela podpisati soglasje iz Priloge 1, ki je sestavni
del pravilnika. (IO-1)

Pridobitev obrazca (AA-1.1)
Izpolnitev obrazca (AA-1.2)

Oseba enkrat letno izpolniti individualno izjavo o
bolezenskih znakih iz Priloge 2, ki je sestavni del
pravilnika (IO-2)

Pridobitev obrazca (AA-2.1)
Izpolnitev obrazca (AA-2.2)

Korak 1.3a: Možnost uporabe elektronske poti
Ne.
Korak 1.4: Populacija in njena segmentacija
Za podatke o populaciji smo zaprosili lekarniško zbornico Slovenije.
Korak 1.5: Določitev frekvence administrativnih aktivnosti
Frekvenca administrativnih aktivnosti je pri informacijski obveznosti (IO-1) 3, ker se priloga I
izpolnjuje v povprečju trikrat na leto in pri informacijski obveznosti (IO-2) 1, ker se po
informacijah Lekarniške zbornice podatki izpolnjujejo enkrat letno.
Korak 1.6: Določitev obstoja zunanjih stroškov
V tem primeru ni vključenih zunanjih stroškov.
Korak 2.1: Določitev stroškovnih parametrov
Tabela 1: Stroškovni parametri
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Urna postavka (povprečna bruto bruto plača)

9,37 EUR 1

Črno-bela fotokopija A4 format/enoto

0,05 EUR

A4 paprir/list

0,02 EUR

Korak 2.2: Določitev vira podatkov
Parametre smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga posredovali Lekarniški
zbornici Slovenije. Od tam so ankete posredovali določenim lekarnam, kjer so jih izpolnili in
posredovali nazaj.
Korak 2.3: Preveritev reprezentativnosti populacije
Segmentacija pri merjenju ni bila potrebna.
Korak 3.1: Postopek ocene administrativnih stroškov in administrativnih ovir
Urna postavka = 9,37 EUR

Količina

Korek.
faktor

1.376

4.128

1

0,16

1,50

3

1.376

4.128

1

0,08

0,75

1

1.376

1.376

1

0,16

1,50

1

1.376

1.376

1

Admin.
stroški

Populacija

3

ZI

0,75

Izdatki

0,08

Čas

Frekvenca

IO-2

AA1.1
AA1.2
AA2.1
AA2.2

Cena (€)

IO-1

AA

IO

Tabela 2: Izračun prihranka ob ukinitvi preklica dokumentov pri Uradnem listu RS

3.094,35 €
6.188,70 €
1.031,45 €
2.062,90 €

Skupaj = 12.377,40 €

Na podlagi ocene administrativnih stroškov ukinitve izpolnjevanja obrazca Soglasje osebe k
obveznosti prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom (Priloga I) in obrazca Individualna
izjava o bolezenskih znakih (Priloga II) za osebe, ki delajo na področju lekarniške dejavnosti
lahko sklepamo, da se bodo stroški po napovedanih spremembah Pravilnik o zdravstvenih
zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Ur.l. RS, št.
82/2003 ) znižali za dobrih 12.000 EUR na leto. Na podlagi podatkov je prav tako ocenjeno, da
bo časovni prihranek lekarn 900 ur na letnem nivoju.

1

Pri izračunu administrativnih stroškov upoštevamo enotno tarifo in sicer povprečno mesečno bruto bruto plačo za leto 2008 v
Republiki Sloveniji. Povprečna mesečna bruto plača v RS za leto 2008 je 1.392,43 €. Tako znaša povprečna mesečna bruto bruto
plača 1630,76 EUR (upoštevamo 16,1 % prispevkov delodajalca na bruto plačo zaposlenega). Urna postavka je določena kot
kvocient med povprečno mesečno bruto bruto plača na zaposlenega v RS v letu 2008 in mesečnimi delovnimi urami (174 ur).
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