Spoštovani bodoči zdravniki sekundariji!
Čestitamo vam za uspešno zaključen študij in vas pozdravljamo ob pričetku vašega
poklicnega usposabljanja. V nadaljevanju vam podajamo nekaj osnovnih pojasnil in napotil
v zvezi z opravljanjem sekundariata.
Sekundariat je enoletno usposabljanje, ki poteka v dveh ločenih delih:
• obvezni del sekundariata kot pripravništvo za poklic zdravnik, ki se zaključi s
strokovnim izpitom – šest mesecev na področju urgentne medicine
• izbirni del sekundariata v strnjenem trajanju 6 mesecev – prve tri mesece kroženje
na specialističnem področju družinske medicine ali urgentne medicine ter
naslednje tri mesece kroženje na specialističnih področjih po lastni izbiri,
upoštevajoč prosta mesta za usposabljanje pri pooblaščenih izvajalcih, pri čemer
posamezno kroženje traja najmanj en mesec.
O odobritvi opravljanja sekundariata vam bo zbornica na podlagi vaše vloge izdala
odločbo.
Pripravništvo poteka po programu pripravništva, ki ga na predlog zbornice predpiše
minister, pristojen za zdravje.
Zdravniki sekundariji smete opravljati zdravniško službo, za katero se usposabljate, le pod
vodstvom in z odgovornostjo nadzornega in neposrednega mentorja.
Za čas opravljanja sekundariata si zdravniki sekundariji s seznama nadzornih mentorjev pri
zbornici izberete prostega nadzornega mentorja, neposrednega mentorja pa vam bo
določil pooblaščeni izvajalec, pri katerem se boste usposabljali.
Zdravnike sekundarije vljudno prosimo, da se pred pričetkom opravljanja sekundariata
izbranemu nadzornemu mentorju osebno predstavite. V kolikor ne morete vzpostaviti
kontakta z nadzornim mentorjem, se obrnite na svetovalko za sekundariat, go. Nastjo
Pavlič (nastja.pavlic@zzs-mcs.si).
Po zaključenem pripravništvu (obveznem delu sekundariata) in opravljenem strokovnem
izpitu lahko zdravnik sekundarij nadaljuje z izbirnim delom sekundariata v strnjenem
trajanju šest mesecev, in sicer prve tri mesece na specialističnem področju družinske
medicine ali urgentne medicine ter naslednje tri mesece na specialističnih področjih po
lastni izbiri, upoštevajoč prosta mesta za usposabljanje pri pooblaščenih izvajalcih, pri
čemer posamezno kroženje traja najmanj en mesec. Skladno z določilom drugega

odstavka 16. člena Zakona o zdravniški službi se zdravniku sekundariju izbirni del
sekundariata delno ali v celoti všteva v program specializacije, če ustreza programu
specializacije. Odločitev o tem sprejme zbornica na predlog specializantovega glavnega
mentorja.
To pomeni: V kolikor boste za izbirni del sekundariata izbrali področje, ki spada v
nadaljevalni del specializacije, se bo to kroženje obvezno vštelo v specializacijo in ga tekom
specializacije ne boste več opravljali, zato vam priporočamo, da se v okviru izbirnega dela
sekundariata odločite za kroženja, ki spadajo v začetni del specializacije, saj boste v tem
primeru lahko v okviru specializacije dodatno obnovili znanje, ki ga boste pridobili tekom
sekundariata.
Sekundariat se opravlja pri izvajalcih, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje
sekundariata, ter so pooblaščeni za izvajanje programa sekundariata.
Za opravljanje izbirnega dela sekundariata se morate pri zbornici prijaviti pravočasno pred
predvidenim začetkom dela, zaradi ureditve vseh potrebnih dokumentov in postopkov
pred zaposlitvijo je zaželeno, da zdravnik sekundarij vlogo za opravljanje izbirnega dela
sekundariata odda do 5. dne v predhodnem mesecu.
V kolikor ste si za izbirni del sekundariata izbrali različne pooblaščene izvajalce, boste z
vsakim od njih sklenili novo pogodbo o zaposlitvi. Navedeno pomeni, da se morate v
kadrovski službi vsakega pooblaščenega izvajalca oglasiti pravočasno (glede tega vas
prosimo, da poizveste v kadrovski službi izvajalca), da boste lahko uredili vse potrebno in
vsako kroženje v okviru izbirnega dela sekundariata pričeli opravljati skladno z
izbranim/določenim datumom.
Z dnem pričetka opravljanja specializacije sekundariat preneha.
Bodoči zdravnik sekundarij se lahko prijavi za opravljanje obveznega in izbirnega dela
sekundariata hkrati. Ob prijavi zdravnik predloži predlog celotnega poteka sekundariata.
Program celotnega poteka sekundariata je po izdaji odločbe o sekundariatu dokončen in
ga ni mogoče spreminjati naknadno tekom opravljanja sekundariata. Pogoj za pričetek
opravljanja izbirnega dela sekundariata je opravljen strokovni izpit. V kolikor zdravnik
sekundarij strokovnega izpita ne opravi, se mora na zbornici ponovno prijaviti na izbirni
del sekundariata z novo vlogo za opravljanje izbirnega dela sekundariata.
Če s sekundariatom iz kakršnihkoli razlogov ne boste mogli pričeti, to nemudoma
sporočite zbornici, vašemu delodajalcu in nadzornemu mentorju.
V kolikor boste v času opravljanja sekundariata spreminjali osebne podatke, npr. priimek,
naslov, naziv, ipd. ali se boste v bodoče zaposlili drugje, to sporočite zbornici osebno, po
pošti ali na e- naslov: nastja.pavlic@zzs-mcs.si

Zdravniška zbornica Slovenije

Stran 2 od 3

Kot član zbornice lahko prejmete tudi člansko izkaznico. V ta namen oddate izpolnjeno in
podpisano vlogo za izdajo članske izkaznice, skupaj s sliko, osebno pri ge. Milici Trenkič ali
jo pošljete po pošti na naslov: Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000
Ljubljana.
Lepo vas pozdravljamo in vam želimo veliko zadovoljstva in uspeha pri vašem delu.
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