
 

 

 
 
 

Pomembne informacije v zvezi z imenovanjem nadzornih mentorjev za sekundariat 
 
 

Pravilnik o vsebini in poteku sekundariata (Uradni list RS, št. 4/18; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) v zvezi s 
pogoji za imenovanje nadzornih mentorjev v drugem odstavku 13. člena določa: »Nadzorni mentor je lahko 
specialist z najmanj tremi leti praktičnih izkušenj po opravljenem specialističnem izpitu.«  

 

Zbornica je v zvezi z navedenim sprejela še naslednje sklepe: 

Svet za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov, 30. seja, dne 13. 12. 2018: 

o Sklep št. 2/30/2018: »V bodoče se od javnih zdravstvenih zavodov zahteva, da ob podaji 
predloga novih nadzornih mentorjev za sekundariat opredelijo, kdo je predlagan za obvezni in 
kdo za izbirni del.« 

o Sklep št. 3/30/2018: »Pooblaščeni izvajalec za obvezni del sekundariata/pripravništvo, mora 
za nadzorne mentorje predlagati tiste zdravnike, katerih dejavnost je neposredno vezana na 
samo vsebino opravljanja pripravništva (znanja s področja urgentne medicine).« 
 

Komisija za podiplomsko usposabljanje zdravnikov, 51. seja, 04. 02. 2021: 

o Sklep št. 3/51/2021: »Zdravnik, ki ima 3 leta praktičnih izkušenj po opravljenem 
specialističnem izpitu, vendar ne kot specialist te stroke, temveč kot specializant drug stroke, 
je lahko imenovan za nadzornega mentorja v primeru, da izpolnjuje pogoje za podaljšanje 
licence.« 
 

Komisija za podiplomsko usposabljanje zdravnikov, 2. seja, dne 01. 04. 2021: 

o Sklep št. 6/2/2021: »Zdravnik, ki je opravil specialistični izpit v tujini, mora imeti znotraj 3 let 
praktičnih izkušenj po opravljenem specialističnem izpitu vsaj eno leto praktičnih izkušenj 
pridobljenih v Sloveniji, šele nato je lahko imenovan za nadzornega mentorja.« 

 
 
Svet za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov, 4. seja, dne 13. 5. 2021: 

o Sklep št. 7/4/2021 (izsek): »Nadzorni mentorji za obvezni del sekundariata (pripravništvo) so 
lahko samo tisti zdravniki, ki so zaposleni pri pooblaščenih izvajalcih za izvajanje programa 
sekundariata, torej v bolnišnicah in obeh univerzitetnih kliničnih centrih. Prav tako so lahko za 
obvezni del sekundariata (pripravništvo) imenovani samo tisti zdravniki, ki delajo na področju 
urgentnih stanj. Vsi ostali zdravniki so lahko imenovani zgolj za izbirni del sekundariata.« 
 

 
 


