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1. Pomen in cilji mentorstva 
 
Ker pripravništvo za številne poklice v proizvodnji – razen za tiste, kjer je s kolektivno pogodbo ali 
zakonom na ravni dejavnosti določeno drugače – po končani formalni izobrazbi ni več obvezno, se v 
praksi bistveno redkeje izvaja. Potrebe po usposobljenosti zaposlenih, predvsem tistih, ki v delovno 
sredino prihajajo na novo, pa se zaradi vse večje kompleksnosti dela, tehnoloških izboljšav in teženj 
po večanju produktivnosti povečujejo. Hkrati obstaja predvsem med novozaposlenimi povečano 
tveganje za nastanek poškodb oz. nezgod na delu zaradi nepoznavanja delovnega procesa. Na to 
kažejo tudi podatki Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu. Po podatkih agencije je stopnja  
pogostosti nezgod pri mladih delavcih višja kot pri drugih starostnih skupinah. 
 
Ustrezni usposobljenosti novozaposlenih, zaposlenih, ki so premeščeni na drugo delovno mesto, in 
tistih, ki se na delo vračajo po daljši odsotnosti, je zato nujno posvetiti več pozornosti. Eden od 
pristopov za zagotavljanje, da zaposleni ustrezno spozna delovni proces, se usposobi za delo, in 
spozna pristope za varovanje zdravja in preprečevanje delovnih nezgod na delovnem mestu, je 
uvedba programa mentorstva.  
 
Koristi mentorstva za podjetje: 

 Mentorstvo izboljša prenos znanj in komunikacijo med zaposlenimi – ne glede na velikost 
podjetja in kompleksnost ter asortiman proizvodov podjetja. (Clutterbuck, 1994) 

 Mentorstvo prispeva k povečevanju produktivnosti, saj se zaposleni hitreje usposobijo za 
kakovostno izvajanje dela. 

 Izboljšuje se motiviranost zaposlenih, s pravilnim pristopom mentorja se poveča tudi 
podpora uvajanju sprememb s strani zaposlenih. 

 Izboljšuje se usposobljenost zaposlenih in odgovornost vsakega zaposlenega za vseživljenjsko 
učenje. 

 Zmanjšuje se tveganje za poškodbe pri delu.   
 

Koristi mentorstva za mentoriranca:  

 Lažji prehod v nove delovne zadolžitve in zmanjšani nivo stresa ob uvajanju na novo delovno 
mesto.  

 Hitrejša in boljša usposobljenost za izvajanje delovnih zadolžitev. 

 Podpora in usmerjanje v novem delovnem okolju.  

 Gradnja razvojnih sposobnosti.  

 Hitrejša integracija v kulturo podjetja.  

 Natančna določitev ciljev. 

 Povratna informacija o opravljenem delu.  
 
Cilji programa mentorstva:   

 Izboljšanje usposobljenosti zaposlenih. 

 Zagotavljanje kakovosti dela.  

 Zmanjševanje delovnih nezgod. 

 Zmanjševanje bolniške odsotnosti.  
 

2. Pristop k mentorstvu 
 
Za namen razvoja modela mentorstva pri projektu Uvajanje programa mentorstva za izboljševanje 
varnosti in zdravja pri delu, ki ga vodi SKEI, smo izbrali integrirani pristop k mentorstvu (Slika 1).  
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Slika 1: Integrirani pristop k mentorstvu 

 
Vloge udeležencev v integriranem pristopu k mentorstvu:  

 KOORDINATOR: Koordinira pripravo programa mentorstva, uskladi program mentorstva z 
inženirjem za varnost in zdravje pri delu, poveže ustreznega mentorja z mentorirancem, 
spremlja in koordinira potek mentorstva, sodeluje pri praktičnem preverjanju znanja, ureja 
vso administracijo, potrebno za izvedbo programa mentorstva (evidence, zapisnik 
praktičnega preizkusa …), koordinira usposabljanja mentorjev in opravi evalvacijo programa. 
Vlogo koordinatorja prevzame kadrovska služba ali strokovnjak s področja varnosti in zdravja 
pri delu. 

 MENTOR: Sodeluje pri pripravi programa mentorstva, se ustrezno usposablja za opravljanje 
nalog mentorja,  izvaja program mentorstva v praksi, sodeluje pri evalvaciji programa 
mentorstva.  

 MENTORIRANEC: Izvaja naloge skladno s programom mentorstva, aktivno sodeluje v procesu 
usposabljanja, opravi praktični preizkus, sodeluje pri evalvaciji programa mentorstva.  

 NADREJENI: Pregleda in odobri pripravljeni program mentorstva, sodeluje pri izbiri mentorja, 
sodeluje pri praktičnem preizkusu mentoriranca, sodeluje pri evalvaciji programa 
mentorstva.  

 
3. VZPOSTAVITEV PROGRAMA MENTORSTVA  

 
3.1 Model mentorstva  

 
Razviti model mentorstva je nadgradnja klasične definicije mentorstva, po kateri je mentorstvo 
»pomoč ene osebe drugi, ki pripomore k napredovanju v znanju, spremembi mišljenja in k izboljšanju 
kakovosti dela« (Meggison in Clutterbuck, 1999, v Klasen et al. 2003, 8). Poleg osredotočenosti na 
izboljšanje usposobljenosti in kakovosti dela, program zajema tudi usposabljanje za varno izvajanje 
dela ter varovanje zdravja zaposlenega in njegovih sodelavcev na delovnem mestu.  
 
Model služi kot osnova za vzpostavitev programa mentorstva v podjetju oziroma organizaciji.  
 
 
 

Program 
mentorstva 

Mentoriranec 

Mentor 

Nadrejeni 

Koordinator  
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Slika 2: Model mentorstva  

 
 
 
Za učinkovito uvedbo modela mentorstva je sprva treba opraviti analizo stanja na področju 
usposabljanja in analizo na področju delovnih nezgod. Druga faza je oblikovanje programa 
mentorstva, ki ga mora podpreti in odobriti tudi  vodstvo podjetja. Sledi usposabljanje mentorjev ter 
vpeljava programa v praksi. Za zagotavljanje kakovosti izvedbe se po koncu usposabljanja izvede 
evalvacija programa.  
 

3.2 Analiza stanja 
 

Pri analizi stanja je ključno, da odgovorite na naslednja vprašanja: 

 Kako je proces usposabljanja novozaposelnih, zaposlenih, ki so premeščeni na drugo delovno 
mesto, in tistih, ki se na delo vračajo po daljši odsotnosti, v podjetju trenutno organiziran? 

 Kakšne so prednosti in slabosti obstoječega sistema? 

 Koliko delovnih nezgod je bilo v preteklih 3 letih med novozaposelnimi, zaposlenimi, ki so 
premeščeni na drugo delovno mesto, in tistimi, ki so se na delo vrnili po daljši odsotnosti? 

 Kateri so vzroki za nastanek delovnih nezgod? 
 

3.3 Priprava programa 
 
Na osnovi analize stanja oblikujte program mentorstva, ki bo najbolj ustrezal potrebam vašega 
podjetja.  
 
Glavni koraki vzpostavitve programa mentorstva so naslednji (Klasen et al, 2003): 

 Določitev tima za vzpostavitev mentorstva v podjetju (op. a. za uspešno izvajanje programa 
je priporočljivo, da sta del tima tudi strokovna oseba iz kadrovske službe in varnostni inženir), 

 priprava načrta uvedbe programa,  

 določitev ključnih vsebinskih parametrov programa,  

 rekrutiranje udeležencev, 

 usposabljanje in izobraževanje, 

Evalvacija učinkov  

Izvedba programa  

Usposabljanje mentorjev 

Priprava programa  

Analiza stanja 
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 povezovanje mentorjev in mentorirancev, 

 soglasje o sodelovanju. 
 

3.3.1 Vsebina programa  
 

Vsebina programa modela mentorstva, ki je usmerjen k zmanjševanju števila delovnih nezgod, naj 
zajema naslednja področja: 

 DELOVNA OPRAVILA: Naštejte delovna opravila, ki jih mora mentoriranec osvojiti med 
procesom mentorstva. Delovna opravila naj bodo čim natančneje definirana (npr. ne zapišite 
zgolj: pakiranje, temveč opredelite, na kateri liniji oziroma s katerimi orodji bo zaposleni 
delal). 

 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU: Sklop varnosti in zdravja pri delu se nanaša na praktično 
usposabljanje s področja varnega izvajanja opravil, pravilne rabe osebne varovalne opreme, 
podrobne seznanitve z oceno tveganja za posamezno delovno mesto, seznanitvijo z 
ustreznimi ravnanji v primeru nezgode in incidentov, seznanitev s postopki v primeru 
nezgode in incidenta (poznavanje ključnih telefonskih številk, mest omaric za prvo pomoč v 
podjetju, mest, kjer se v podjetju nahaja defibrilator, oseb, ki so v podjetju oz. v 
proizvodnem procesu usposobljene za nudenje prve pomoči …), seznanjenost z navodili za 
ravnanje z nevarnimi snovmi … 

 VAROVANJE OKOLJA: Vsebinski sklop varovanja okolja je namenjen seznanitvi s pravilnimi 
postopki ločevanja odpadkov, podrobnejši predstavitvi ravnanja z nevarnimi odpadki ter 
seznanitvi z okoljsko politiko podjetja. 

 POZNAVANJE PROCESOV: Sklop poznavanja procesov je namenjen seznanitvi mentoriranca z 
organizacijo podjetja in procesov znotraj podjetja, razumevanjem organiziranosti procesov, 
poznavanjem ključnih odgovornih oseb v podjetju, s seznanitvijo pomena zagotavljanja 
kakovosti za podjetje ter s seznanitvijo ključnih trgov, na katere podjetje prodaja izdelke ali 
storitve.  

 
Ključnega pomena za uspešnost programa mentorstva je podpora vodstva podjetja. To mora projekt 
odobriti in ga vseskozi podpirati, da bo lahko prinašal dolgoročne rezultate. Usposabljanje zaposlenih 
v sklopu internih programov mentorstev prinaša številne koristi (hitrejša usposobljenost za 
samostojno delo, večja motiviranost zaposlenih, zmanjševanje nezgod pri delu …) in je hkrati 
stroškovno učinkovito.  
 
Prilagamo primer programa mentorstva (Tabela 1).  
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Tabela 1: Primer programa mentorstva 
 

USPOSABLJANJE ZA DM: METALURŠKI DELAVEC Ime in priimek novozaposlenega:  

    Ime in priimek mentorja:  

    Datum začetka izobraževanja:  Datum zaključka izobraževanja:  

P
R

O
G

R
A

M
 U

SP
O

SA
B

LJ
A

N
JA

 

DELOVNA OPRAVILA Oznaka navodil za delo in varno delo Opravil (da/ne) 

Upravljanje plinskih talilnih peči ND 011 001/002, NVD 011 001/002   

Upravljanje indukcijskih peči ND 011 006/007, ND 011 024, NVD 011 006/007   

Saržiranje, taljenje in legiranje v indukcijskih in plinskih pečeh  ND011 103/104, ND 011 105/106   

Rokovanje z žlebovi za prelivanje taline  ND 011 027   

Jemanje kemijskega vzorca  KM 011 003   

Kontrolni postopki na talilnih pečeh ter korekcijske akcije KP 011 005, KP 011 001   

Meritev temperature taline KM 011 004   

Posnemanje posnemkov  ND 011 107   

Čiščenje taline s talili ND 011 108   

Rokovanje z napravo za stiskanje žlindre ND 011 012, NVD 011 012   

Upravljanje žage Waldrich, razrez in kontrola bram  ND 011 014, ND 011 119, NVD 011 014, KM 011 010   

Rokovanje s tehtnicami  ND 011 016/017, NVD 011 016/017   

Rokovanje s prenašali, obešali in zaboji za povratni material  ND 011 018, ND 011 124, NVD 011 018   

Rokovanje z raznimi strojnimi pripomočki (krožna žaga, ročni mešalnik, 
rampa za odlaganje drogov, silos za baker, ročno orodje, brusilni stroj) 

ND 011 033/034/035/036; NVD 011 022, NVD 011 026, 
NVD 011 027, NVD 011 029, NVD 011 030, NVD 011 032   

Odlaganje in skladiščenje drogov ter bram  ND 011 123   

Transport ulitkov  ND 011 116   

Varno delo z mostnim dvigalom in z viličarjem  NVD 011 019/020   

Označevanje povratnih surovin  KM 011 013   

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU     

Pozna zahteve po uporabi zaščitnih sredstev in jih upošteva     

Pozna namen varnostnih funkcij na strojih in jih upošteva     
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Pozna pravila obnašanja in varnega dela ter jih upošteva     

Pozna lokacije gasilnih aparatov in omaric za prvo pomoč     

VAROVANJE OKOLJA     

Pozna sistem ločevanja odpadkov in ločuje odpadke     

Ve, kako ukrepati v izrednih razmerah OP 003 006   

Pozna zahteve za vzdrževanje čistega delovnega okolja     

INFORMACIJE O PROCESU     

Pozna osnovne značilnosti proizvodnega procesa družbe      

Razume pomen kakovosti izdelkov za nadaljnje procese     

Datum izvedenega preizkusa:   

    
 

     Komisija: Podpis: 

 
Podpis zaposlenega:   
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3.3.2 Pravna podlaga za program mentorstva  

 
Usposabljanje na delovnem mestu je zakonska obveza delodajalca. Skladno z ZVZD-1 (Ur.l.43/2011, 
38. člen) so obveznosti delodajalca naslednje:  

• (1) Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega 
razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih 
sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo 
varnosti pri delu. 

• (2) Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po 
programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in katerega vsebino mora spreminjati 
glede na nove oblike in vrste nevarnosti. 

• (3) Usposobljenost za varno delo preverja delodajalec na delovnem mestu. 
• (4) Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za 

varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja 
večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, 
na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše. 

• (5) Rok za občasne preizkuse iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od dveh let. 
• (6) Inšpektor za delo lahko po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu odredi uskladitev 

programa usposabljanja s posebnostmi delovnega mesta glede na oblike in vrste nevarnosti. 
Inšpektor za delo lahko po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu odredi tudi preizkus 
teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo. 

• (7) Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje delavcev v njihovem delovnem času in zanje 
brezplačno. 

 
3.4 Usposabljanje mentorjev 

 
Za povečanje učinkovitosti programa mentorstva je priporočljivo, da so mentorji predhodno ustrezno 
usposobljeni. Usposabljanje lahko izvede kadrovska služba v podjetju ali ustrezno usposobljeni 
zunanji strokovnjak.  

 
3.4.1 Vsebina usposabljanja mentorjev 

 
Poleg strokovnega znanja je priporočljivo, da mentorji pridobijo osnovna znanja tudi na naslednjih 
področjih:  

 Poznavanje strategij in metod usposabljanja, 

 veščine komuniciranja, 

 osnovne pedagoško-andragoške veščine, 

 osnovne poznavanja procesov učenja in poučevanja,  

 temeljito poznavanje procesa mentorstva, 

 seznanitev s programom mentorstva v podjetju.  
 
Za uspeh procesa mentoriranja je pomembno tudi, da zna mentor z ustreznim postavljanjem 
vprašanj sproti preverjati napredek mentoriranca ter iskati povratno informacijo o učinkovitosti 
procesa mentoriranja.  
 

3.4.2 Kompetence mentorjev 
 

Zelo pomembno je, koga izberemo za mentorja, saj je od mentorja v veliki meri odvisna kakovost 
procesa mentorstva. Mentorji naj bodo zavzeti zaposleni, z dobrimi strokovnimi kompetencami za 
opravljanje dela. Hkrati imajo dobri mentorji naslednje kompetence in veščine:  
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 Aktivno poslušanje 

 sposobnost gradnje zaupanja, 

 sposobnost motiviranja, 

 postavljanje ciljev in identifikacija realnega stanja (znanja in sposobnosti mentoriranca),  

 upravljanje s tveganji (za zdravje in varnost) na DM, 

 zmožnost introspekcije, 

 dobre interpersonalne veščine. 
 

3.5 Izvedba programa  
 
Za lažjo izvedbo programa mentorstva smo na osnovi izkušenj, pridobljenih s pilotno izvedbo 
programa v skupini Impol, pripravili napotke za izvedbo programa v praksi (Tabela 2).  
 
Tabela 2: Napotki za izvedbo programa v praksi  

1. Določitev mentorja novozaposlenemu in zaposlenemu, ki je prestavljen na novo delovno 
mesto  

2. Mentor pripravi program usposabljanja in določi cilje usposabljanja v sodelovanju z 
varnostnim inženirjem 

3. Določitev časa usposabljanja (navadno 3 mesece za lažja opravila in 6 mesecev za 
zahtevnejša delovne mesta oz. opravila)  

4. Mentor usposobi zaposlenega po programu 

5. Po zaključku usposabljanja se izvede praktičen preizkus znanja po programu, ki ga vodita 
vodja proizvodnega procesa in varnostni inženir, na preizkusu se preveri znanje s področja 
kakovosti, varstva pri delu, varovanja okolja in splošno poznavanje organizacije; poda se 
ocena uspešnosti zaposlenega s strani mentorja, zaposleni poda povratno informacijo o 
mentorju 

6. Praktičen preizkus se opravi približno mesec dni pred iztekom pogodbe o zaposlitvi. 

7. Če zaposleni preizkusa uspešno ne opravi, ga ponavlja, oziroma ob zelo slabem razumevanju 
postopkov ne dobi podaljšanja zaposlitve. 

 
Po končanem praktičnem preizkusu se pripravi zapisnik o poteku preizkusa in programa mentorstva. 
Vzorec zapisnika prilagamo v Tabeli 3. 
 
Tabela 3: Vzorec zapisnika o poteku praktičnega preizkusa in programa mentorstva 
 
MENTORSTVO: POROČILO O PREIZKUSU ZNANJA 

 IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO 

MENTORIRANEC   

MENTOR   

DRUŽBA, PROCES  

 

OBDOBJE MENTORSTVA:   

Datum preizkusa znanja  

 

PREIZKUS ZNANJA OPRAVIL:     DA      DELNO    NE 

POJASNILO:  
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Priloga: Program usposabljanja za delovno mesto  

 

OCENA ZAPOSLENEGA 

Delovna učinkovitost Odnos do dela Odnos do tima 

 
 
 

  

MNENJE PODAL:  

 

SAMOOCENA ZAPOSLENEGA 

 
 

 

NADALNJE AKTIVNOSTI 

PODALJŠANJE DELOVNEGA RAZMERJA DA   NE 
 

DODATNE AKTIVNOSTI: 
 
 

 

DODATEK ZA MENTORSTVO (kdo in obseg) 

IME IN PRIIMEK OBSEG UR 

  

 
Komisija: ______________________________ 
 
 
 

3.6 Evalvacija programa  
 

Za spremljanje učinkovitosti in rezultatov programa mentorstva se priporoča evalvacija programa po 
izvedenem programu mentorstva. Evalvacija je pomembna za ustrezno usmerjanje programa v 
prihodnje (Stone, 2004), hkrati pa z rednimi intervali evalvacije ugotavljamo potek programa, kar 
nam omogoča vpeljavo sprememb oziroma korekcij programa.  
 
Priporočene metode evalvacije: 

 Anketni vprašalnik (zajema naj tako splošna vprašanja o poteku mentorstva kot specifična 
vprašanja; razdelimo ga mentorirancu, mentorju in mentorju nadrejeni osebi), 

 Strukturirani intervju ali pogovor (izvedba intervjuja z v naprej pripravljenimi vprašanji, ki naj 
bodo prav tako hkrati splošna in specifična), 

 Spremljanje in primerjava statističnih podatkov (število delovnih nezgod, % bolniškega 
staleža, indeks onesposabljanja, indeks frekvence, resnost) pred in po uvedbi modela 
mentorstva (Slika 3).  
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Slika 3: Kazalniki za spremljanje rezultatov programa mentorstva 
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